
Narratieve interventie

Narratief verantwoorden?
door Suzanne Tesselaar

2020



Niemand koopt een foto

waar hij niet zelf op staat…





Storyteling en veranderen

Verhalen worden verteld over veranderingen

Verhalen worden verteld voor veranderingen

Verhalen worden verteld door veranderingen

Verhalen zijn veranderinstrumentjes



Verhalen zijn net als infectieziekte: 

besmettelijk
infecteren
gaan viraal

veroorzaken epidemieën











Kloktijd, agenda’s
Visie, doelen, processen

Ratio en rede
Top down flow

Bestuurstaal
Toekomst focus

Beleidsverhaal



Continue tijd
Ervaringen en zingeven
Emoties en perceptie

Rommelig flow
Informele taal

Verleden en heden focus



Verbinding: chronologie
Gedeelde visie, doel, ervaring en emotie

Topdown, bottom up en laterale flow
Verandertaal

Verleden, heden en toekomst



Geleefde
verhalen

Verhalen verbinden
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interventie

Verhalen verspreiden zich door sociale netwerken



1

Vertel elkaar 
over ervaringen of 
plannen met inzet van 
verhalen in beleid.
Plak een samenvatting 
van je verhaal op de 
corresponderende plek in 
de cyclus. 

2.

Wat levert het werken
met verhalen op? Wat 
werkt wel/niet ? 
Plak opnieuw jouw 
bevindingen/ideeën op 
de relevante plek in de 
beleidscyclus.

4. 3.

Welke competenties heb je nodig om 
narratief te werken? Wat vraagt het van 
de rollen, houding, werkprocessen van 
professionals in de fasen van de cyclus? 
Wat gaat goed, wat niet? Plak jouw 
ervaringen/ ideeën opnieuw op. 

Hoe kun je narratief werken 
inbedden in het systeem? Waar 
zit de wrijving, waar zit de 
flow in de cyclus? Wissel uit: 
Waarom? 
Gebruik de clash and flow 
stickers!
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Luisteren

Begrijpen

Verbinden
=

Cocreëren

VerspreidenVerantwoorden

Leren



Dank en wordt vervolgd!



timing
kloktijd, agenda
top down flow

volgordelijk pad
episodische verandering

toekomst focus

synchroniciteit
momentum

bottom up, top down, laterale flow
gepland pad

duurzame verandering
chronologisch verband

crisisteam dynamiek
natuurlijk ritme en tempo

rommelige flow
ongepland, spontaan pad

continue verandering
verleden en heden focus

Tijdschap van leren en evalueren

geleefde
verhalen

learning journey evaluatieverslag



verteller titel van het verhaal leren & ontwikkelen samen/samen-redzaamheid cliëntbeleving/levens-verhaal vitale medewerkers

Bewoner en 
familielid Aangekleed naar bed

bewoner' lag bloot in bed. Nu ben ik 
benieuwd wie me vanavond gaat 
uitkleden

bewoner' lag daar hulpeloos alleen Ze wil geen gesprek met 'mdw' dan raakt 
'bewoner'helemaal overstuur

Teamleider Bang voor 
mantelzorgers

Terwijl als ze dichterbij die persoon 
zouden komen dan

je merkt dat de verhouding tussen 
mantelzorgers en het team verstoord is

medewerkers denken, als ik die zie, dan ga ik 
een blokje om

Bewoner en 
familielid

Drie keer doen we 
niet

we proberen tijden waarop het 't 
gemakkelijkst uitkomt voor hier.

Ik heb het met 'leidinggevende'over 
gehad.

drie keer achter elkaar naar de wc dat doen 
we niet

daarna niets meer over gehoord. Misschien zit 
het in de doofpot

Teamleider Echt zonde Er zitten zoveel ideeën en creativiteit 
waar we geen gebruik van maken

we kunnen mantelzorgers veel beter 
inzetten dan we nu doen

Dat ze er niet even boven kunnen hangen om te 
kijken wat we eigenlijk aan het doen zijn

Zorghulp Er is zoveel beloofd Want niemand blijft hier Oh 'naam' gaat ook binnenkort wel weg Ik hoor aan collega's dat het vertrouwen weg is

Behandelaar Ga maar doen
Ga maar doen, dat werkt niet - stress, 
werkdruk en ook irritaties die daarbij 
komen

Ik merk dat iedereen in dit team welwillend 
is

als je veranderingen wilt moet je heel erg gaan 
implementeren

Teamleider Gewoon oud worden Diëtisten en voedingslijstjes en 
plaslijstjes en weet ik veel

Dat gevoel dat je door alle regels 
nauwelijks kan ademen

als je naar een bewoner gaat luisteren, waar 
iemand gelukkig van wordt dan is dat vaak 
niet die wasbeurt

Dan is dat meer dat je zo'n beauty-middag 
organiseert of een praatje maakt

Zorghulp Harde bloemkool dus toen hebben we feta en olijven in huis 
gehaald. Weer een gelukkig gemaakt.

is hij helemaal van de kook en wil geen koffie 
en geen brood meer

dan zegt hij tegen zijn kinderen: ik krijg hier niet 
te eten en niet te drinken

Zorghulp Heb je al koffie er wordt gewoon niet gecommuniceerd dan vertellen ze niet eens dat iemand 
overleden is want als ik dat niet vraag, dan hoor ik niks

Familielid Hoe deed hij dat?
Ik moet over heel veel dingen nadenken 
van: hoe was dat, hoe deed hij dat. Dat 
kost tijd

Ze hebben wel gevraagd naar zijn 
levensverhaal maar bij hem komt daar niks 
uit.

We hadden een gesprek met een hele aardige 
mevrouw en daarna met de arts

Verzorgende Hun allerlaatste 
plekje

ik vind het belangrijk om ze goed te 
helpen 'sochtends

je komt nauwelijks meer achter de computer 
vandaan

Teamleider Ikje ze moeten het zelf doen, want alleen dan 
groeien ze en gaan ze grenzen over

je ziet dat mensen bezig zijn met hun ikje, 
hun eigen ding veiligstellen

als je dingen probeert te veranderen dan is het 
van: ik voel me hier goed, ik blijf zitten waar ik 
zit

Verzorgende Ja maar een paar mensen van: ja maar. Het was 
nog niet  eens helemaal uitgelegd

je merkt dat de oude garde niet zo goed 
tegen verandering kan ze blijven een beetje hangen

Teamleider Jongens, hou toch op het is een regelcultuur en een cultuur 
van controlelijstjes

ik snap best dat het vertrouwen stuk is, 
ook onderling

aan de ene kant zijn we met die kanteling bezig 
en aan de andere kant is er die basis van 
controle en werken vanuit incidenten

Teamleider Koekje en theetje ik wordt er gelukkig van als ik zie dat 
een medewerker zelf initiatief neemt

ik vind het jammer dat het gevoel leeft dat 
dat niet mag

weet je wat bewoners fijn vinden, die komen 
relaxter de dag door

maar daarin zie je dat ze gewoon moe zijn, die 
creativiteit niet meer hebben

Bewoner en 
familielid Kussentje, sjaaltje ...

Zegt ze: ja: ik zou graag willen dat alles 
beter was maar ik heb daar het geld niet 
voor

Het is een heel goed stel onder elkaar. Ze 
gaan allemaal prima met elkaar om Soms weten ze wel wat ik fijn vind Ik zeg dat kán toch niet in je uppie, ik vind het 

onverantwoordelijk

Behandelaar Lastig samenwerken op papier ben ik wel in het team of als ik denk: nu moet het echt

Behandelaar Levensverhaal zou 
wel helpen

het zou wel helpen om een levensverhaal 
te hebben

dan weet je niets eens hoevel kinderen 
iemand heeft

ik heb niet de hele levensgeschiedenis van zo 
iemand in kaart

Verzorgende Lolbroeken op hun eigen manier helpen ze 
[mantelzorgers] ook mee.

die dienen het liefste meteen een klacht in, i.p.v. 
dat ze even naar ons toekomen

Bewoner Luidruchtig met 
kritiek

Er zijn altijd mensen die lastig zijn en 
veeleisend

ze doen wel ontzettend hun best maar dat wordt 
niet gewaardeerd

Verzorgende Make-upje op
en dan doe ik haar de volgende dag en 
dan komt de volgende weer van: oh wat 
zit je haar mooi

dan weet ik dat ik het goed gedaan heb Sommige bewoners krijgen maar één keer in 
de week visite

dus probeer ik elke dag twee te helpen en de 
volgende dag twee anderen

Behandelaar Mensen ontploffen in de plaats van dat ze denken goh, wat 
leuk, daar gaan we over nadenken

Ze lopen alweer door de gang terwijl jij 
nog met je verhaal bezig bent.

soms moet ik zeggen: jullie moeten dit ècht zo 
doen want anders gaat het niet veilig

Verzorgende Mooi mapje
De eerste vier weken ben je informatie 
aan het verzamelen en je zorgplan 
langzaam aan het ontwikkelen.

Dat was dankzij de 
activiteitenbegeleidster. Die maakte daar 
een mooi mapje van, een fotoboek

Maar een levensverhaal is er zelden. In 
sommige gevallen zou het misschien helpen.

Bewoner en 
familielid Niet te hachelen gelukkig is alles bespreekbaar met het 

team

bewoner' is gek op haring en 'tafelgenoot' 
ook dus dan neem ik haring voor ze mee. 
Of makreel

Familielid Schoon en netjes en toen kreeg ik bezoek. Morgen weer 
een nieuwe dag, begrijpt u? Ik wil wel zelf zijn was blijven doen Dat vind ik wel, ze doen het gelijk!

Behandelaar Slappe lach
Het zou goed zijn als meer mensen van 
de afdeling met die mensen mee zouden 
komen

dat kan dankzij de goede samenwerking 
tussen de activiteitenbegeleiding, de 
logopedie en de afdelingen

Het is gezellig, de slappe lach krijgen met 
elkaar dat overkomt je toch bijna nooit?

Joh als jij nou meekwam, er zitten ook 
mantelzorgers bij, dat zou een boost kunnen 
geven

Verzorgende Snotneuzerig Ik vind het heel leuk om met een 
verpleegkundige mee te kijken

als je dingen neerligt van zo kan het ook, 
dan zitten ze gelijk van, ja maar.

Hun van mij leren vind ik lastig, want ik ben een 
beetje snotneuzerig

Verzorgende Soapserie Feedback is dat je het van een ander 
krijgt te horen

Klaasje zegt het tegen Jantje en Jantje 
komt vervolgens naar mij We worden een zelfsturend team

Verzorgende Tussen haar en mij dan roken we samen buiten even een 
sigaretje en dan doet ze haar verhaal

De bewoner moet het zelf wel willen om 
haar levensloop te vertellen

maar een echt levensverhaal…dat zou ik niet 
weten eigenlijk

meestal vind ik het wel belangrijk om door te 
vragen

Bewoner Vitaal maar moe dan merk je dat ze goed weten wat je 
wensen zijn

ik sta er verbaasd over dat ze van zoveel 
mensen toch precies weten…

ze zijn ook wel eens moe, wel vitaal maar moe, 
dat merk je dan

Verzorgende Vriendjespolitiek Er zijn heel veel dingen waarvan ik ook 
zou willen dat het anders kon Samen een team? Heel eerlijk gezegd niet. Als je alles mee naar huis neemt, kan je hier net 

zo goed zelf gaan zitten, denk ik

Bewoner Vrolijk, maar wel wat 
lawaaiig

Het koste me heel wat moeite om een 
beetje te wennen.

ze komen heel vaak uit Suriname en die 
landen, dus ze zijn niet zo bekend met 
onze levenswijze

Ja hoor, ze weten wie ik ben Ze zijn vrolijk, vriendelijk en behulpzaam. 

Verzorgende Zeurder er is wel wat ruimte om van elkaar te 
leren

dat steeds minder mensen geneigd zijn 
om een collega ergens op aan te spreken

ze willen de goede verhouding met elkaar niet in 
gevaar brengen

Voor de interventie    Na de interventie



Health promotor 2
January 2018
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Stigmatization. Prevention through nutrition. Stages of NomaAdded actors/events:
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Added actors/events:

characters

first Noma
signals

traditional
medicine

prevention
message

money
concerns

spirits 
beliefs
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This story travels and is in people’s hearts. Role of care givers. District head. Prevent diseases
like Measles. Vaccination. Grace of God. Doctors. Traditional healing does not work.
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Verhalen verbinden


