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Doel 
 
Het doel van de module Storytelling binnen het Gouden Mannen project is: 
 
Het aanleren van vaardigheden om meer grip en controle op het leven en het welbevinden te 
houden en betekenis aan het leven te kunnen geven door middel van het in kaart brengen en 
analyseren van (fragmenten uit) het eigen levensverhaal. 
 
De mannen leren om te gaan met de verschillende facetten van het leven, waaronder 
tegenslag en bouwen mentale weerbaarheid op. In de modules van het Gouden Mannen 
programma wordt dit ‘ontwikkeling van coping skills1’ genoemd. 
 
In het licht van de hoofddoelstelling kunnen subdoelen geformuleerd worden: 
 
- De mannen zijn in staat zijn betekenis te kunnen toekennen aan hun eigen leven, ze leren 
zichzelf beter kennen; 
- De mannen bouwen zelfvertrouwen, zelf respect en waardigheid op; 
- de mannen leren meer gestructureerd naar hun eigen bestaan te kijken en kunnen die 
structuur ook inzetten; 
- De mannen kunnen naar het verhaal van de ander luisteren; 
- De manen zitten minder vast in, bijvoorbeeld, een schaamteweb; 
- De mannen hebben voldoende kracht om na deze module op eigen kracht door te kunnen. 
 
Hoewel het streven is om al deze doelen te behalen, weten we inmiddels dat sommige 
doelen voor een deel mannen niet binnen de tijd bereikt worden. Het leggen van een 
fundament vinden wij echter net zo belangrijk en wij geloven dat elke investering in de 
mannen en de ontwikkeling van hun narratieve vermogens op den duur tot resultaat zal 
leiden.  
 
  

 
1 Coping is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier wordt bedoeld waarop iemand omgaat met problemen en stress. 
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Grondslag: reminiscentie en mentale weerbaarheid 
 
Onze werkwijze gaat uit van de veronderstelling dat iedereen als een dramaturg betekenis 
kan halen uit de verhalen van zijn of haar eigen leven en daarmee de grip op het leven kan 
vergroten, waardoor ook beter met onvoorspelbaarheid omgegaan kan worden. Ofwel, 
beter met het leven om te kunnen gaan (coping skills), zodat wankelen niet meteen tot 
omvallen leidt. Of omvallen gevolgd wordt door snel weer in staat zijn op te staan. Dit 
behoeft misschien toelichting. 
 
Leven is het leren om op een constructieve manier om te gaan met verandering en 
onzekerheden, zaken waar we zelf geen invloed op hebben.  
Het gebruik van verhalen om betekenis te geven, om dat omgaan met verandering te 
faciliteren, noemen we bezig zijn met de dramaturgie van het leven. Dit staat tegenover het 
nemen van de regie, waarbij je ervan uitgaat dat alles naar je hand te zetten is.  
 
Dramaturg van je eigen leven 
 
De dramaturg is degene, die de betekenis van een (creatieve) constructie analyseert en 
uitlegt. Soms draagt hij ook inhoudelijk bij, meestal tekstueel2, aan het tot stand komen van 
die constructie. Oorspronkelijk is dramaturgie de leer die het theaterspel bestudeert en 
beschrijft. Vanuit de klassieken stoelt het vooral op de geschriften van Aristoteles. Er zijn 
banden met de literatuur en andere kunsten en recent wordt het woord ook in andere 
vakgebieden gebruikt, bijvoorbeeld in de wetenschap en de marketingcommunicatie.  
 
Heden, verleden en toekomst 
 
Het is een misvatting dat je als dramaturg alleen de verhalen over het verleden bestudeert 
en analyseert. De toekomst is namelijk ook een verhaal. Sterker nog, alles is een verhaal 
behalve het moment waarop we dit schrijven en tegen de tijd dat we aan de volgende zin 
bezig zijn, is dat moment alweer een verhaal geworden. We bestaan uit verhalen en vormen 
ons leven eruit. De Ierse filosoof Richard Kearney schrijft daar bijvoorbeeld over:  
 
‘Verhalen vertellen is voor mensen even fundamenteel als eten. Eigenlijk nog fundamenteler, 
want voedsel houdt ons in leven, maar verhalen geven ons leven waarde. Zij maken ons 
mensen tot wat we zijn.’ 
 
Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat geestelijke gezondheid en veerkracht baat heeft bij het 
constant aanvullen van de verzameling aan verhalen. Dat hoeven niet altijd grote, 
spannende en avontuurlijke verhalen te zijn. Ook in kleine, op het oog onbetekenende 
verhalen zit een waarde. Net zoals het niet alleen maar over positieve verhalen hoeft te 
gaan. Ook, en misschien wel juist, verhalen over tegenslag geven glans.  
 

 
2 De term dramaturg wordt ook wel voor toneelschrijver gebruikt. 
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Wij baseren dit onder meer op ons werk met de interventie Gouden Mannen3.  
 
Het betreft hier oudere mannen met een migratieachtergrond zijn een vergeten groep met 
een scala aan maatschappelijke problemen. Ze zijn ongeoefend in het vragen om hulp. Vaak 
ook te trots. In zichzelf terugtrekken is de norm. Dit leidt tot zelfisolatie - zelfs binnen het 
eigen gezin - eenzaamheid en externaliserende vormen van sociale incompetentie als 
huiselijk geweld, onoverkoombare schulden, psychische problematiek, gezondheidsklachten 
en dakloosheid. 
 
Deze groep doet niet of nauwelijks mee in de samenleving. Dit heeft bij de doelgroep geleid 
tot problemen die ze in beeld heeft gebracht bij - onder meer – gemeentelijke instanties, 
hulpinstanties, Raad voor de Kinderbescherming, politie, GGZ of de huisarts. 
 
Het is duidelijk wat hier mentaal aan de hand is, maar kunnen we dat ook narratief bekijken? 
We gaven al aan dat voor deze mannen de toekomst geen verhaal is. Als je met ze begint te 
werken kom je erachter dat ook het verleden nauwelijks nog een verhaal is, het is 
verworden tot een notie dat er gebeurtenissen zijn voorgevallen, maar er zijn geen 
narratieve verbanden meer, waardoor alle betekenis verloren lijkt te zijn. Het enige dat over 
is, is het heden, dat door het ontbreken van het verleden en de toekomst heel leeg is 
geworden. Want door het ontbreken van die lading is het verhaal van het heden ook vrijwel 
uitgewist en is er – zover zij weten – niemand die ernaar wil luisteren. Christien Brinkgreve 
beschrijft dit heel krachtig in haar boek Vertel, over de kracht van verhalen: 
 
‘De waarde van verhalen kan nog fundamenteler zijn: ze kunnen ervoor zorgen dat mensen 
niet uitgewist worden. Het is de ultieme vernietiging als je niet meer kunt vertellen wat je 
hebt meegemaakt, omdat mensen het niet geloven, of niet geïnteresseerd zijn.’  
 
Het verhaal van deze mannen bestaat vrijwel niet meer. En dus bestaan zij zelf ook 
nauwelijks meer. Dat is de staat waarin ze het programma binnenkomen.  
 
Gelukkig gaan ze na anderhalf jaar heel anders weg. Namelijk als mannen die er mogen zijn 
en weer zin hebben om – voor zover het in hun kunnen ligt – actief deel te nemen aan de 
maatschappij. Hun verhaal is terug. Hoe doen we dat? 
 
Zonder ons werk te onderschatten, is de basis van wat we doen uiterst eenvoudig. Gebruik 
makend van wat de mensheid al tussen de 50.000 en 135.000 jaar doet, laten we deze groep 
hun verhaal weer herontdekken. We beginnen daarbij met het terughalen van het verleden, 
door op basis van verschillende oefeningen en methoden te werken aan herinneringen. In 
eerste instantie ligt de nadruk vooral op mooie herinneringen, maar al vrij snel is daar ook 
plaats voor de minder positieve gebeurtenissen, de tegenslagen en tegenstand die ervaren 
is. Op een gegeven moment halen we die herinneringen naar het nu. Wat betekenen ze voor 
‘het zijn’ op dit moment? Wat heeft het omgaan met tegenslag je geleerd, wat heeft de hulp 
van anderen je gebracht? Zoals eerder beschreven, is de reis van de held is hierin een 

 
3 https://goudenmannen.nl 



 
 

 6 

krachtig hulpmiddel, omdat het (een deel van) de levensloop van eenieder heel helder in 
beeld kan brengen.  
 
We merkten, dat als het vertrouwen in het heden - door het volgen van deze werkwijze - 
weer toegenomen is, er ook weer ruimte komt voor dromen. Ofwel de toekomstverhalen. 
Het is interessant om te zien dat die dromen in eerste instantie bescheiden bleven en vooral 
de korte termijn besloegen. Naarmate de tijd vorderde en het fundament verder versterkt 
werd, werden die dromen ook groter, hoewel de realiteit nooit uit het oog verloren werd. 
 
Verleden, heden en toekomst worden als het ware weer met elkaar in lijn gebracht, wat een 
basis biedt voor het ondernemen van actie, klein of groot. Als vervolgens ook naar dat 
verhaal geluisterd wordt, dan wint het snel aan betekenis en de verteller aan mentale 
veerkracht4. Hij mag weer bestaan en heeft daarmee zijn toekomst terug. 
 
De oorsprong en waarde van herinnering 
 
Het woord herinnering verwijst naar een herbeleving. Op het moment dat je je een verhaal 
uit je verleden herinnert, beleef je dat moment als het ware opnieuw. In lijn met wat we 
boven beschreven over verleden, heden en toekomst, is het herinneren eigenlijk het proces 
van het verleden naar het heden halen. Het woord zelf zegt het eigenlijk al: her-inneren, 
ofwel weer-inneren of opnieuw innemen. Dus in essentie: het opnieuw internaliseren van 
een gedachte aan een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen.  
 
Het mooie is dat je zelf een keuze kan maken in welke herinneringen je plaats geeft in de 
verzameling waarmee je het pad naar de toekomst plaveit. De reikwijdte van het 
Nederlandse woord geeft hier slechts een beperkte houvast voor, maar het Engels biedt 
uitkomst vanuit een gedachte, die is ontwikkeld binnen de Narratieve Therapie. 
 
Daarin wordt uitgegaan van het idee, dat identiteit voortkomt uit een vereniging van leven in 
plaats van uit een kern zelf. Deze vereniging van het leven heeft de belangrijkste figuren en 
identiteiten van iemands verleden, heden en toekomst als leden5. We bepalen daarbij zelf 
wie de leden van deze vereniging worden, ofwel, welke herinneringen we meenemen. Dit 
wordt re-membering genoemd, een waardevolle verbastering van remembering, die – als je 
die even tot jezelf laat doordringen – tot ontelbare nieuwe inzichten en perspectieven kan 
leiden. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een veelstemmig identiteitsbesef en legt de 
basis voor betekenisgeving aan je eigen bestaan en het aanbrengen van samenhang door het 
leven te ordenen.  Door re-membering kunnen we het leven een vorm geven die zich 
uitstrekt van het verleden naar de toekomst6. 

 
4 In de narratieve therapie wordt dit ook wel de definitionele ceremonie genoemd. Dergelijke ceremonies zijn 
rituelen die het leven van mensen erkennen en opwaarderen (White, p 135). Michael White schrijft hier 
uitgebreid over in zijn boek Narratieve Therapie in de praktijk. 
5 White, M., Narratieve Therapie in de praktijk, p. 109 
6 Myerhoff, B. Life history amongst the Elderly, Performance Visibility and remembering. In Ruby, j. (red.) A 
Crack in the Mirror: Reflexive perspective in Antropology, Philadelphia 182, P111 
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Als dramaturg ben je als het ware de leden-administrateur van je eigen vereniging. Jij 
bepaalt welke herinnering door de ballotage komt op basis van geschiktheid: het bevatten 
van een meer dan anekdotische betekenis en waarde. Bepaalde herinneringen zullen de 
eindstreep niet halen omdat ze misschien dierbaar maar ook onbeduidend zijn. Ze mogen in 
het verleden blijven rusten. Anderen krijgen een plek in de constructie die je identiteit vormt 
en verdienen het ook beter in beeld gebracht te worden.   
 
Het verleden als fundament voor het heden 
 
Verleden, heden en toekomst zijn dus gelijkwaardig belangrijk om betekenis aan het leven te 
geven en tot actie aan te zetten. Hoewel we eerder betoogden dat op het directe heden na 
alles een verhaal is, is er een essentieel verschil tussen de verhalen van het verleden en die 
van de toekomst. De eerste categorie is immers gekend, je hebt ze al meegemaakt terwijl de 
tweede nog tot het fictieve domein behoren. Het zijn dromen en wensen waarvan je niet 
weet of ze ooit werkelijkheid zullen worden, ofwel even tot het heden zullen behoren.  
 
Daarmee willen we niet zeggen dat ze volledig afhankelijk zijn van het toeval. Je kunt het 
vervullen van dromen en wensen wel degelijk invulling geven omdat je, op basis van 
verhalen uit het verleden, keuzes kunt maken om ze dichter binnen handbereik te krijgen. 
Bovendien kun je je flexibiliteit trainen die ervoor zorgt dat het vervullen van die dromen en 
wensen fluïde blijft. Een ietwat ander resultaat leidt dan ook tot tevredenheid en het 
onvervuld blijven ervan slaat je niet meteen uit het lood.  
 
De verhalen uit het verleden zijn het echte onderzoeksmateriaal op het moment dat je de 
reis van je leven in beeld wil krijgen om daar munitie te verzamelen voor toekomstige 
ontwikkeling. Die verhalen bestaan uit een hele grote verzameling aan herinneringen. Die 
hebben niet allemaal evenveel waarde en veel zijn bijna vergeten. Maar er zijn ook 
herinneringen die naar boven blijven komen, omdat ze gelinkt zijn aan dierbare of juist heel 
vervelende momenten. Meestal zijn dit momenten van grote veranderingen, bijvoorbeeld 
verhuizing, geboorte, huwelijk of verlies. Gebeurtenissen die overgangsrites markeren. Soms 
zijn het ook herinneringen aan hele kleine dingen.  
 
Mentale reserve 
 
Op het moment dat je met verhalen uit het verleden aan de slag gaat is waarheidsvinding 
niet het doel. Het gaat om de persoonlijke beleving.  Dat principe geldt voor alle 
herinneringen en de betekenis die zij in zich dragen. Ze worden vanuit het verleden aan het 
heden toegevoegd en kunnen daarmee de verhalen voor de toekomst voeden. Op die 
manier bouw je een mentale reserve op. 
 
Wat nu als het verleden vrijwel leeg is? Dat er nauwelijks herinneringen zijn om op te halen. 
Voor een mentaal gezond persoon is dit misschien een volstrekt vreemde gedachte. Maar 
voor verschillende groepen is dit de werkelijkheid. Wat als het verleden – en dan met name 
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het recente – niet zulke mooie herinneringen met zich meebrengt? Dan blijkt het soms heel 
moeilijk om andere herinneringen nog wel door te laten dringen.  
 
Gevoed door ervaringen in het werken met diverse ‘kwetsbare’ groepen, herkennen we wat 
we zojuist beschreven bij anderen. De Gouden Manen zijn vaak lam geslagen door het leven. 
Ze stapelden tegenslag op tegenslag en raakten mede daardoor vaak in een depressie of 
kregen andere mentale klachten. Op het moment dat ze het programma binnenkomen, zijn 
ze alleen maar. Ze staan in de overlevingsmodus en verleden noch toekomst heeft enige 
waarde voor ze. In de psychologie wordt dit een permanente stresssituatie genoemd en 
wordt erop gewezen dat dit een enorme invloed heeft op het functioneren. Met name 
omdat de delen van de hersenen waar de vooruitblik gecreëerd wordt, de verbeelding 
ontstaat en waarmee we oplossingen kunnen verzinnen, de neo-cortex, geen signalen meer 
ontvangt en dus feitelijk inactief wordt.  
 
Op het moment dat we met storytelling gaan werken, beginnen we met het stap voor stap 
terugbrengen van herinneringen, aan mooie gebeurtenissen maar ook aan tegenslagen en 
zware momenten. Die brengen we in kaart en halen we naar het heden. Dat doen we door 
de betekenis van die herinneringen te benoemen – vaak door ze op te schrijven– en te 
vertalen naar de huidige positie en situatie van de verteller. Die gaat beseffen hoe hij 
gevormd is door die verhalen en hoe hij ervan kan leren voor het heden. We trainen hem om 
dramaturg over zijn eigen leven te worden. 
 
Trauma’s 
 
Het is belangrijk om kort stil te staan bij trauma’s. Dit is een ingewikkeld onderwerp en 
behoort eerst en vooral toe aan het vakgebied van psychiaters en psychologen en niet van 
storytelling coaches zoals wij.  
 
Toch is het werken met verhalen verbonden met trauma’s en is het goed het ook in de 
context van het bovenstaande te plaatsen. Het oprecht delen van verhalen en het actief op 
zoek gaan naar herinneringen kan ook trauma’s aanraken en laten herleven. Misschien dat 
het delen van verhalen vervolgens ook kan bijdragen aan het verwerken of het een plek 
geven van het trauma, maar dat is echt het werk van specialisten.  
 
Duidelijk is wel dat een trauma een reis naar het verleden voor sommigen onmogelijk maakt. 
Herinneringen die eraan gelinkt zijn kunnen te pijnlijk zijn, wat er zelfs toe kan leiden dat een 
hele persoonlijke geschiedenis besmet is, ofwel omdat het gereduceerd is tot de 
traumatische gebeurtenis(sen) en andere herinneringen weggedrukt zijn, ofwel omdat elke 
confrontatie met het verleden uit de weg gegaan wordt. Gedwongen met verhalen aan de 
slag gaan werkt in deze gevallen alleen maar contraproductief en kan zelfs schadelijk zijn.  
 
Als je wel openstaat om met je eigen verhaal aan de slag te gaan, dan kan dat wel een 
persoonlijke versterking opleveren die je in staat stelt om op een gegeven moment – liefst 
onder professionele begeleiding – wel met dat trauma aan de slag te gaan.  
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De reis als metafoor 
 
Om een goed inzicht te verkrijgen en je herinneringen betekenis te kunnen geven, is het 
belangrijk ze op een of andere manier gestructureerd vast te leggen. Daarvoor is de reis van 
de held, zoals oorspronkelijk ontwikkeld en beschreven door Joseph Campbell in The Hero 
with the Thousand Faces, een uitstekend hulpmiddel, omdat het logische verbanden 
inzichtelijk maakt en een analyse op basis daarvan ondersteunt. Om het niet te complex te 
maken, is de versimpelde versie een goed begin om eigen herinneringen als reizen op te 
tekenen.  
 
Om dat op een goede manier te doen, hoef je slechts de vijf elementen van de reis te 
beschrijven en daar de betekenis ervan aan toe te voegen. Dit zijn: 
 

• Het begin 
• De oproep 
• De helpers en de hulp 
• De tegenstanders en de tegenslag 
• De aankomst 

 
Het helpt om hierbij ook visueel de opbouw van een reis aan te houden zoals in het 
onderstaande voorbeeld. 
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Per onderdeel kun je specifieke vragen beantwoorden. Die vragen zijn richtinggevend maar 
niet sturend en richten zich met name op de verbeelding van de situatie. Zij zijn erop gericht 
om beelden terug te halen, maar niet om die meteen ook te interpreteren en analyseren. 
Dat gebeurt pas als het geheel wordt overzien.  
 
Op het moment dat je (een deel van) deze vragen beantwoordt, ontstaat er een duidelijk 
beeld van de reis die je binnen de herinnering gemaakt hebt. Door deze in eerste instantie 
alleen maar te observeren, wordt de logica en daarmee de betekenis van de verschillende 
elementen van die reis meestal vanzelf duidelijk. De volgende stap is om op basis van die 
observatie een analyse uit te voeren, door jezelf vragen te stellen die beginnen met ‘Wat 
betekende …  voor mij?’.  
 
Bijvoorbeeld: wat betekende de tegenslag van het verliezen van een goede vriendschap voor 
mij? Of: wat betekende het doorzettingsvermogen dat ik op dat moment toonde, voor het 
verloop van de reis op dat moment? Hier komen observaties uit voort, die meestal door te 
trekken zijn naar andere momenten in het verleden. Een herinnering staat immers nooit op 
zichzelf. Het doorzettingsvermogen dat je observeert in één herinnering, is wellicht een 
kracht die je vaker gered heeft en daarmee een eigenschap om op te bouwen.  
 
Het kernbegrip bij deze analyse is transformatie. Zoals eerder beschreven gaat elk (goed) 
verhaal over verandering, intern en extern. Het is belangrijk om bij het in beeld brengen van 
herinneringen de verandering te duiden. Dat kan ook door vragen te stellen zoals: wat heb ik 
van de gebeurtenis in de herinnering geleerd? Welk inzicht heb ik eraan overgehouden en 
hoe heeft me dat beïnvloed? 
 
Dit is de basis voor het aan het werk gaan met de Gouden Mannen. Hieronder beschrijven 
we hoe je dit kunt vertalen naar concrete werkvormen. 
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Opzet in vier blokken 
 
De totale module bestaat uit tien bijeenkomsten van drie uur, opgedeeld in vier blokken: 
 
Blok 1: de opmaat voor vertrek 
Blok 2: de reis van het individu 
Blok 3: de groepsreis 
Blok 4: de thuiskomst 
 
Hieronder worden de blokken verder uitgewerkt. We gaan daarbij uit van twee a drie 
bijeenkomsten per blok. Het is echter aan de facilitator om het uiteindelijke programma op 
te stellen, ook op basis van de behoefte van een groep. Bij een groep die langer bij elkaar is, 
kan blok 1 wat verkort worden. Een groep waarin de taalvaardigheid niet bij iedereen even 
goed is, zal misschien langer nodig hebben om blok 2 en 3 goed te verwerken.  
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Blok 1: de opmaat voor vertrek 
 
In dit blok staan de volgende onderdelen voorop: 
 

• Kennismaken 
• Teambuilding 
• Creatieve vermogen activeren 
• Leren luisteren 

 
Kennismaken 
 
In de derde module hebben de deelnemende mannen als het goed is al twee modules met 
elkaar gewerkt. Daarom kan de kennismaking meestal kort blijven en geïntegreerd worden 
met de teambuilding.  
 
Wel is het belangrijk dat er kennisgemaakt wordt met het team facilitators. Hier is het 
belangrijk dat er vanaf het eerste moment gewerkt wordt aan vertrouwen en 
gelijkwaardigheid (zie verder onder teambuilding). 
 
Het naam-spel, opgenomen in de bijlage met oefeningen, is altijd geschikt als start, ook 
omdat het narratieve aspect onmiddellijk onderstreept wordt.  
 
Teambuilding 
 
De stap teambuilding is grofweg te verdelen in twee onderdelen: 
 

a. Veiligheid creëren 
b. Bouwen van een team dat elkaar vertrouwt 

 
Het hangt af van de samenstelling en het niveau van de groep en het initiële gevoel van 
veiligheid, in welke volgorde activiteiten uit deze twee onderdelen ingezet kunnen worden 
en waar de nadruk op gelegd wordt.  
 
Op het moment dat er gewerkt wordt met groepen waartussen geen of weinig vertrouwen 
bestaat, of een groep mensen die elkaar niet kennen – wat bij de Gouden Mannen meestal 
niet het geval is -, dan is het belangrijk om veel tijd en aandacht in teambuilding te 
investeren. Ook als het doel een openbare presentatie (voorstelling) is, is het raadzaam om 
veel ruimte te maken voor teambuilding. In dat geval is het belangrijk om het teambuilding 
aspect ook in het de vervolgstappen steeds weer terug te laten komen.  
 
Veiligheid creëren 
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Veiligheid creëren kan door middel van verschillende oefeningen die in de bijlage zijn 
opgenomen. Maar eerst en vooral is het belangrijk werkafspraken te maken met de groep, 
om wederzijds vertrouwen op te bouwen. Plezier maken is hierbij ook belangrijk. 
 
Drie afspraken zijn van belang: 
 

• De afspraak dat alles wat binnen de vier muren van de ruimte gezegd wordt, die 
ruimte niet zal verlaten mits daar toestemming voor gevraagd en verkregen is.  

• De afspraak dat een persoonlijk verhaal iemand toebehoort en niet zomaar, zonder 
toestemming, doorverteld mag worden. Ook als deelnemers elkaars verhaal vertellen 
is het goed dat daar toestemming voor gevraagd wordt. De facilitator geeft ook aan 
dat hij of zij toestemming heeft gevraagd voor het gebruiken van de verhalen van 
anderen die in de workshop verteld worden. 

• Iedereen is gelijk, inclusief de facilitator. Sommige mensen hebben misschien een 
specifieke rol, maar dat betekent niet dat ze belangrijker zijn dan anderen. De groep 
stemt ermee in de verantwoordelijkheden die bij de rol horen te respecteren en te 
gehoorzamen. 

 
Vertrouwen wordt ook gecreëerd als er vanaf het begin ‘gedeeld’ wordt. Dat houdt vaak ook 
in dat de facilitator bereid moet zijn om iets persoonlijks te delen. Vaak is het zelfs goed om 
in de eerste fase van de workshop een persoonlijk verhaal te vertellen.  
 
Tip: zorg dat je als facilitator altijd twee of drie persoonlijke verhalen achter de hand hebt, 
liefst één wat lichtere en één wat zwaardere. Al naar gelang de dynamiek van de groep of 
het doel van de workshop kunnen deze verhalen ingezet worden.  
 
Bouwen van een team dat elkaar vertrouwt 
 
Het belang van teambuilding is reeds onderstreept. Zonder stevig team is de rest van de 
workshop vaak een lijdensweg, zeker als het doel is om dieper te gaan dan de oppervlakte 
van leuke verhaaltjes aan elkaar vertellen.  
 
Daarom raden we aan om minimaal twee bijeenkomsten te investeren in het bouwen van 
een team. Het lijkt misschien dat deze tijd af gaat van de tijd die aan het trainen, maken en 
delen van een verhaal besteed kan worden. Maar in realiteit scheelt het tijd als je werkt met 
een goed op elkaar ingespeeld team. De volgende stappen kunnen veel sneller gezet worden 
als het team functioneert en – vooral – elkaar vertrouwt.  
 
Het creatieve vermogen activeren 
 
‘Ik kan helemaal niet vertellen,’ is een vaak gehoorde opmerking aan het begin van een 
module, zeker als je werkt met mannen die niet gewend zijn dat er naar hen geluisterd 
wordt of die de taal niet optimaal beheersen 
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Daarom is het goed om aan het begin van de module de deelnemers alvast te laten oefenen 
met het vertellen van verhalen en aan het activeren van hun eigen creatieve vermogen. 
Doordat de meeste oefeningen groepswerk zijn, is het voor de deelnemers nog niet meteen 
heel erg eng om iets te vertellen. De meeste oefeningen in deze fase, opgenomen in de 
bijlage, zijn ook vooral leuk om te doen; sommige zijn zelfs buitengewoon grappig. Ze 
brengen daarmee ontspanning in een groep en een goede energie die de deelnemers zin 
doet krijgen in de rest van de module. 
 
Het hangt af van de groepsgrootte welke oefeningen het best gebruikt kunnen worden. De 
meeste oefeningen kunnen ook in andere fases van een workshop gebruikt worden, als 
energizer. 
 
Leren luisteren 
 
Luisteren is misschien nog wel belangrijker dan vertellen. Allereerst is de luisteraar nodig om 
een verhaal tot stand te laten komen. Maar de luisteraar dient ook als spiegel voor dat 
verhaal, zeker als er gereageerd wordt op wat er zojuist verteld is. De interactie tussen 
verteller en luisteraar verrijkt en verdiept het verhaal.  
 
De bespiegeling vindt overigens ook plaats in het hoofd van de luisteraar. Spiegelen ligt in 
het verlengde van het innemen van iemand anders perspectief. We bedoelen hiermee dat 
dit laatste een eerste stap en voorwaarde is om tot spiegeling te komen. Op het moment dat 
je het perspectief van iemand anders inneemt, ontstaat er reflectie. Je toetst je eigen 
perspectief aan dat van een ander en besluit op basis daarvan of je je opvatting of gedrag 
hetzelfde houdt of dat je dit wilt veranderen. Simpel gezegd: je leert een les uit het luisteren 
naar het verhaal van - en daardoor inleven in - een ander. 
 
Daarom is het goed om te leren luisteren. Daarvoor hebben we verschillende 
luisteroefeningen opgenomen in de bijlage. Die gaan allemaal uit van het eerst luisteren 
naar het verhaal van de ander en het vervolgens verwerken. Interviewen kan een techniek 
zijn die hierbij goed inzetbaar is. Ook oefeningen die gebruik maken van theatrale 
technieken, zoals het naspelen van het verhaal dat iemand zojuist gehoord heeft, worden 
hierbij ingezet.  
 
  



 
 

 15 

Blok 2: de reis van het individu 
 
In dit blok staan de volgende onderdelen voorop: 
 

• Jezelf leren kennen 
• Je eigen verhaal in beeld brengen en leren vertellen 
• Reflecteren op je eigen verhaal/betekenis uit je eigen verhaal halen. 

 
Jezelf leren kennen 
 
Doel van dit onderdeel is om op zoek te gaan naar de narratieve identiteit van de mannen. 
Dat doen we door middel van de Tree of Life oefening. 
 
De oefening 
 
Geef de mannen een groot vel papier en een stift en vraag hen een boom te tekenen. Het 
gaat er niet om de artistieke kwaliteit van de tekening, het idee is alleen dat het verbeelden 
in de vorm van een boom leidt tot structuur. Laat voldoende ruimte om in de verschillende 
onderdelen van de boom woorden te kunnen schrijven. 
 
Zorg dat de volgende onderdelen in de tekening aanwezig zijn: 
 

• De wortels, waarin ze opschrijven waarin ze geworteld zijn. Bijvoorbeeld wie hun 
familie is, waar ze geboren zijn, gewoond hebben en mensen en gebeurtenissen uit 
hun jeugd die hen gevormd hebben. Laat de mannen elementen opschrijven die 
belangrijk voor ze zijn. 

 
• De grond waarop de boom rust. Hier schrijven ze op waar ze zich in het dagelijks 

leven mee bezig houden. Denk hierbij niet alleen aan werk, maar ook aan hobby’s en 
andere activiteiten waar ze graag tijd aan besteden.  

 
• De stam, die staat voor waarden en talenten. Laat de mannen hier opschrijven waar 

ze waarde aan hechten en waar ze goed in zijn, volgens henzelf of volgens anderen.  
 

• De takken zijn je wensen en dromen voor de toekomst. Wat willen ze bereiken? Denk 
hierbij zowel aan de lange als aan de korte termijn.  

 
• Op de bladeren schrijven ze de namen van mensen, die hen hebben geholpen om te 

komen waar ze nu zijn of die hen kunnen helpen in het vervullen van hun wensen en 
dromen.  

 
• De vruchten staan voor wat ze willen achterlaten. Wat is hun geschenk aan de 

mensheid? 
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Neem de tijd om de mannen in al deze onderdelen woorden of zinnen in te laten vullen. 
Vraag hen dat te doen zoals zij willen. Er bestaan geen regels om zich aan te houden. Laat ze 
wel zoveel mogelijk eerlijk en spontaan zijn ten opzichte van zichzelf en probeer te 
voorkomen dat ze in de boom een beste versie van zichzelf weergeven. Daag hen uit daarbij 
ook te dromen, met name als ze de takken aan het invullen zijn. Laat ze niet te veel 
begrenzen door de realiteit. 
 
Als de tekening af is kunnen ze ‘m het beste even laten liggen om er daarna nogmaals goed 
naar te kijken en ‘m op je in laten werken. Ook de anderen kunnen de bomen die gemaakt 
zijn bekijken. Stel dan vragen als: waarom heb je die persoon genoemd bij jouw wortels of 
als een van jouw bladeren? Of: waarom heb je juist deze waarden opgeschreven? Probeer 
daarbij ook verbanden te leggen tussen de verschillende onderdelen, waarbij het zal 
opvallen hoezeer de waarden en talenten die een plek hebben gekregen in de stam rusten 
op de wortels die zijn opgeschreven. Of dat de wensen en dromen, weergegeven in de 
takken, natuurlijk ontspruiten uit de waarden en talenten in de stam. Op die manier legt de 
levensboom logische verbanden zichtbaar bloot en wordt het zo een wijsheid-boom met 
betrekking tot het verkrijgen van zelfkennis. 
 
Stimuleer de mannen om ook elkaar te bevragen. Dit element van elkaar bevragen zou ook 
vaker moeten terugkeren. 
 
Afhankelijk van het niveau van de groep kan hier de storm of life nog aan toegevoegd 
worden: wat kan ervoor zorgen dat de boom die je zojuist getekend hebt omgeblazen wordt. 
Dat raakt vaak aan schaamte of systemische aspecten. Die kunnen ook in het volgende blok 
aan de orde komen, waarbij ook teruggegrepen kan worden op de transversale thema’s. 
 
Je eigen verhaal in beeld brengen en leren vertellen 
 
Op het moment dat het onderzoek naar de narratieve identiteit in gang is gezet, is het goed 
om herinneringen in beeld te brengen. Op die manier worden verhalen uit het verleden in 
kaart gebracht en naar het heden gebracht om als basis voor toekomstverhalen te dienen. 
Hier is met de Tree of life al een voorzichtig begin in gemaakt.  
 
Het is belangrijk dit gestructureerd te doen en daarvoor kan de Way of Life gebruikt worden, 
een invuloefening die de mannen in staat stelt om de verschillende stappen in de reis die 
elke herinnering is te beschrijven.  
 
De oefening 
 
De Way of Life volgt de volgende vereenvoudigde versie van de reis van de held: 
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Het is belangrijk om elke stap in die reis te beschrijven, waarbij met name de les die 
voortkomt uit het maken van de reis – ofwel uit het ophalen van de herinnering. Hieronder 
staan vragen die de mannen daarbij kunnen gebruiken. Vanzelfsprekend kunnen ze deze 
naar eigen inzicht veranderen en aanvullen.  
 
Het begin (het beschrijven van de situatie) 
 

• Wat is het moment dat je verhaal begon? 
• Waar bevond je je? 
• Wie waren er aanwezig? 
• Wat was de sfeer? 

 
De oproep (ofwel de ‘op een dag/op een gegeven moment’) 
 

• Wat was het moment dat je op reis ging? 
• Wat was de reden? 
• Wie was daarbij betrokken? 

 
De helper (optioneel) 
 

• Wie heeft je op jouw reis geholpen? 
• Hoe heeft deze persoon jou geholpen? 

 
De hulp (optioneel) 
 

• Wat heeft jou op deze reis geholpen? 
• Hoe zag deze hulp eruit? 
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De tegenstander (optioneel) 
 

• Welke tegenstander kwam je op jouw reis tegen? 
• Hoe werkte deze tegenstander jou tegen? 
• Hoe ben je omgegaan met deze tegenstander? 

 
De tegenslag (optioneel) 
 

• Welke tegenslag maakte je mee op jouw reis? 
• Waarom was het een tegenslag? 
• Hoe ben je omgegaan met deze tegenslag? 

 
De aankomst 
 

• Wat was de laatste gebeurtenis op jouw reis? 
• Waar bevond je je? 
• Wie waren er aanwezig? 
• Hoe was de sfeer? 
• Welke les(sen) kun je uit het maken van de reis halen? 

 
Als de mannen de (meeste) vragen hebben ingevuld, kunnen ze het verhaal vertellen. Het 
verhaal heeft waarschijnlijk aan logica gewonnen en is daardoor ook een beter verhaal 
geworden, een verhaal waarnaar geluisterd wordt. Dit zullen de mannen in het vertellen ook 
merken. 
 
Reflecteren op je eigen verhaal/betekenis uit je eigen verhaal halen 
 
Door de mannen (al) deze vragen te laten beantwoorden, ontstaan er narratieve verbanden 
en daarmee betekenis. Deze komt niet altijd meteen naar de oppervlakte. Daarom is het 
belangrijk om de Way of life te bespreken, individueel met de mannen of in de groep.  
 
Tip: verdeel het werken met de Way of Life over twee bijeenkomsten, omdat het een nogal 
bewerkelijke oefening is die veel van de mannen vraagt. Het is goed om de eerste 
bijeenkomst te besteden aan het in kaart brengen van de herinnering om de bijeenkomst 
erop in te gaan op de les(sen) die geleerd is/zijn en het betekenis halen uit de verhalen die 
ontstaan zijn.  
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Blok 3: De groepsreis 
 
In dit blok staan de volgende onderdelen voorop: 
 

• Delen 
• (Terug)geven 
• Spiegelen 
• Empathisch vermogen vergroten 

 
Delen 
 
In de voorgaande blokken hebben de mannen al leren luisteren naar elkaars verhalen, maar 
in dit blok wordt de nadruk daar nog eens extra op gelegd. Er wordt meer over bepaalde 
thema’s gesproken, waarin aan de mannen gevraagd wordt om verhalen uit hun eigen leven 
te delen met elkaar. De transversale thema’s en de verhalen die als aanzet gebruikt kunnen 
worden, zijn opgenomen in een van de bijlages.  
 
In deze fase is het belangrijk dat de gesprekken niet alleen maar leiden tot discussie, waarin 
de een op de ander reageert. Juist het bieden van ruimte voor het delen van verhalen en het 
aandachtig luisteren staat voorop. Dit betekent dat de facilitator deze ruimte moet creëren 
en bewaken, door op sommige momenten door te vragen en heel duidelijk de code te 
stellen dat verhalen niet onderbroken mogen worden. Eventueel kan het werken met een 
talking stick een goede manier zijn om dit op een leuke wijze te reguleren.  
  
(Terug)geven 
 
Het is belangrijk dat de mannen weer op elkaar gericht raken. Daarom introduceren we het 
principe van iets aan elkaar teruggeven. Dit houdt in dat de mannen iets voor elkaar kopen 
en met een boodschap aan elkaar geven. Dit kan gekoppeld worden aan Sinterklaas of aan 
een andere gelegenheid.  
 
Eventueel kunnen de mannen ook een ansichtkaart naar elkaar sturen. Hiervoor kan ook een 
van de sets uit de picture your story toolkit gebruikt worden 
(https://pictureyourstory.eu/wp-content/uploads/2020/06/Postcards.pdf). Deze oefening is 
ook in de bijlage opgenomen. 
 
De mannen worden uitgenodigd om zich tot de ander te verhouden en zich in het 
perspectief van de ander te verplaatsen. Wat zou een andere man leuk vinden om te krijgen 
of te lezen? Bovendien is het fijn om iets te ontvangen, vergezeld van mooie woorden. Het 
vergroot de eigenwaarde.  
 
Spiegelen 
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Reeds in het eerste blok komt spiegelen aan de orde. Maar omdat de mannen inmiddels een 
aantal weken verder zijn en gewerkt hebben aan het ontdekken en onder woorden brengen 
van hun narratieve identiteit, is het mogelijk om op een dieper niveau te spiegelen en nog 
meer betekenis aan het luisteren naar het verhaal van de ander te verbinden. Door hier 
actief op te reflecteren, bijvoorbeeld door te vragen wat de mannen uit het verhaal van een 
ander halen met betrekking tot hun eigen leven, wordt dit proces van spiegelen 
gestimuleerd.  
Dit kan ook gecombineerd worden met een oefening in het innemen van verschillende 
perspectieven, gebruik makend van een bekend verhaal zoals een sprookje. Hierbij dient wel 
aangemerkt te worden dat dit geen zeer eenvoudige oefening is en deze wel wat vraagt van 
de capaciteiten van de groep.  
 
Empathisch vermogen vergroten 
 
Alle bovenstaande onderdelen zijn erop gericht het empathisch vermogen van de mannen te 
vergroten. Dit ook vanuit de gedachte dat je geen empathie voor jezelf kunt voelen als je dit 
niet voor een ander kunt voelen. Hierin blijft wederzijdse waardering het kernbegrip.  
 
Die empathie kan ook getraind worden door het luisteren naar verhalen. Daarom raden we 
aan om vooral in dit blok te werken met de transversale thema’s en de verhalen die daarbij 
horen. We geloven bovendien dat de gesprekken over die thema’s in dit blok dieper zullen 
zijn omdat de mannen nog meer vertrouwd met elkaar en met de facilitators zijn en hebben 
geleerd hoe ze hun eigen verhalen op een goede manier kunnen vertellen. Hoewel deze 
kennis niet altijd tot de meest perfect vertelde verhalen zal leiden (iets wat ook nooit ons 
doel is), denken we wel dat de training erin betere verhalen oplevert, wat ook de 
luisterervaring vergroot.   
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Blok 4: de thuiskomst 
 
In dit blok staan de volgende onderdelen voorop: 
 

• Samenwerken 
• Naar buiten treden 
• Toekomstverhalen 
• Afscheid nemen (rouw) 

 
Samenwerken 
 
Als een opmaat naar de uitstroom-module die volgt op de storytelling-module, werken de 
mannen samen aan het maken van een kleine presentatie. Het idee is dat ze een aantal 
verhalen die ze gedeeld hebben gaan presenteren aan een klein publiek. Hiervoor moeten 
de verhalen een aantal keer goed doorgenomen en gerepeteerd worden. Daarnaast moet er 
gezorgd worden dat er publiek is en dat dit goed verzorgd wordt. Het kan ook zijn dat enkele 
mannen geen verhaal willen vertellen. Voor hen kan er dan een ander rol in de presentatie 
gevonden worden, bijvoorbeeld het zorgen voor eten en drinken of de ontvangst van het 
publiek. Uiteindelijk is het belangrijk dat de presentatie een gezamenlijke inspanning van de 
mannen is waarbij de facilitators alleen maar bijsturen als dit even gewenst is.  
 
Naar buiten treden 
 
Dit is de presentatie zelf. Maar er kan ook gedacht worden aan het opnemen van de 
verhalen. Belangrijk is dat het presenteren van de verhalen, op welke wijze ook, bijdraagt 
aan het vergroten van de eigenwaarde van de mannen. Het verhaal bestaat en mag bestaan. 
 
Toekomstverhalen 
 
De mannen worden gevraagd om over de toekomst na te denken, op basis van de verhalen 
die ze verteld hebben. Hierbij wordt teruggegrepen op de wensen en dromen die ze in de 
Tree of Life hebben opgeschreven. Daarbij wordt gevraagd of ze nu ook meer of andere 
toekomstdromen hebben en hoe ze de haalbaarheid daarvan inschatten.  
 
Afscheid nemen (rouw) 
 
Het is belangrijk om de reeks bijeenkomsten op een goede manier af te sluiten. De ervaring 
leert dat de mannen verandering lastig vinden en vooral moeite hebben met het idee dat ze 
niet meer samenkomen. Hoewel er op de module storytelling nog een uitstroommodule 
volgt, is het goed om dit afscheid alvast te introduceren en om ook de betekenis van 
afscheid nemen te onderstrepen. Hierbij kan de nadruk ook gelegd worden op de 
ontwikkeling die de mannen hebben doorgemaakt, in het gehele Gouden Mannen traject tot 
dan toe en binnen de module storytelling. Het is goed om daarbij terug te grijpen op de 
tastbare resultaten, zoals de tekeningen die in de Tree of Life oefening zijn gemaakt, de Way 
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of Life overzichten en eventueel de foto’s van de presentatie en de podcasts. Op die manier 
wordt de reis die de mannen in tien weken gemaakt hebben nogmaals inzichtelijk gemaakt 
en geduid.   
 
Eventueel kan hiervoor weer de Way of Life gebruikt worden, met dan het moment dat de 
storytelling module aanving als startpunt en deze laatste bijeenkomst als eindpunt. Wie of 
wat heeft de mannen geholpen in het ontwikkelingsproces en wat heeft ze tegengewerkt? 
Wat hebben ze ervan geleerd en welke wijsheid hebben ze verkregen om op door te bouwen 
in hun eigen wereld?  
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Koppeling met ‘mijn positieve gezondheid spinnenweb’ 
 
Het begrip Positieve Gezondheid is in 2014 geïntroduceerd door Machteld Huber (2011, 
2016). Kern is dat gezondheid meer is dan alleen een fysieke en geestelijke staat van zijn; het 
is een dynamisch ‘vermogen tot aanpassing en het voeren van eigen regie in het licht van de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Uit onderzoek van Huber bleek 
dat gezondheid vanuit het perspectief van burgers en patiënten zes dimensies omvat die in 
nauwe onderlinge samenhang het welbevinden en het functioneren van de persoon 
bepalen. Huber noemde het geheel van de zes dimensies Positieve Gezondheid, om het te 
onderscheiden van het klassieke begrip van gezondheid als de afwezigheid van ziekte en 
beperkingen.  
 
Het concept van positieve gezondheid daagt professionals uit om vanuit een breder 
perspectief te kijken naar gezondheid. In plaats van te focussen op medische feiten en fysiek 
en mentaal functioneren, ga je samen met de persoon in kwestie op zoek naar wensen en 
kansen die het leven van de persoon waardevoller en prettiger maken en zijn functioneren 
in alle aspecten van het leven verbeteren. 
 
Op basis van dit concept van Huber heeft de GGD een spinnenweb ontwikkeld om de 
positieve gezondheid van individuen in beeld te brengen. Deze methode wordt ook binnen 
het Gouden Mannen programma gebruikt om de ontwikkeling van de deelnemers te 
monitoren. Daarnaast worden bepaalde programmaonderdelen ook ingezet om bepaalde 
competenties binnen het positieve gezondheidsspinnenwiel te ontwikkelen en versterken. 
Zo ook binnen de module storytelling. Om die reden noemen we onder de verschillende 
sessies op welke competenties het programma van die sessies aanhaken.  
 
Hieronder worden de competenties kort beschreven: 
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Opzet storytellingbijeenkomsten Gouden Mannen  
 
Wij gaan in tien bijeenkomsten van drie uur met de groep aan het werk. Hieronder wordt de 
inhoud van die blokken kort beschreven en geven we aan welke oefeningen gebruikt kunnen 
worden. Ook wordt er verwezen naar de competenties van het positieve 
gezondheidspinnenwiel. 
 
Elke bijeenkomst begint met een check in en sluit af met een check uit. Deze eenvoudige 
oefening wordt ook in de rest van het Gouden Mannen programma gebruikt en wordt 
ingezet om te peilen hoe iedereen aan de sessie begint en er weer vandaan gaat. Hiermee is 
de ontwikkeling van de deelnemers per sessie enigszins in beeld te brengen. Bovendien 
worden de mannen gelijk uitgenodigd om iets te delen, wat het vertellen van een verhaal 
later in de sessie makkelijker maakt.  
 
De ‘check in’ kan gevolgd worden door een geleide fantasie/meditatie. Vraag de mannen om 
hun ogen dicht te doen en neem hen mee in een fantasie, liefst eentje die in lijn ligt met het 
thema van de sessie. 
 
De bijeenkomsten zijn verder globaal als volgt opgebouwd: 
 
Blok 1 
 
Bijeenkomst 1: kennismaken en teambuilding  
 

• Kennismaking 
• Oefeningen in samenwerken  

 
Mogelijke oefeningen: 
 

• 1. Naamspel 
• 2. De landkaart 
• 3. Zip zap boink 
• 4. Dobbelen 
• 5. Pas op, haaien 

 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: meedoen 
 
Bijeenkomst 2: teambuilding en creativiteit stimuleren  
 

• Teambuilding, vertrouwen opbouwen 
• Creatief denken stimuleren met oefeningen 

 
Mogelijke oefeningen: 
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• 4. Dobbelen (herhaling) 
• 3. Zip zap boink (herhaling) 
• 6 & 7. Samen een verhaal maken I&II 
• 8. Tic Tac 
• 9. 21 

 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: meedoen en mentaal welbevinden (omgaan met 
verandering) 
 
 
Bijeenkomst 3: Creativiteit stimuleren en bewustzijn creëren: wat is een verhaal  
 

• Kennismaking met het vertellen van verhalen (zie bijlage 2) 
• Hoe belangrijk is luisteren?  

 
Mogelijke oefeningen: 
 

• 10. Spiegelen met Lego 
• 11. Luisteroefening 
• 12. Actief luisteren 
• 4. Dobbelen (herhaling) 
• 8. Tic Tac (herhaling) 

 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: mentaal welbevinden (omgaan met verandering) 
 
Blok 2 
 
Bijeenkomst 4: Wie ben ik?   
 

• Tree of Life oefening 
 
Mogelijke oefening 
 

• 13. Tree of Life 
 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: mentaal welbevinden en zingeving (betekenisvol leven, 
doelen en idealen nastreven) 
 
Bijeenkomst 5: Wat is mijn verhaal?  
 

• Way of Life, introductie in de oefening, herinneringen ophalen en verwerken. 
Eindigen met het delen van de uitkomst. 

 
Mogelijk oefeningen: 
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• 14. Associatieweb 
• 15. Way of Life 

 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: zingeving (betekenisvol leven, doelen en idealen 
nastreven) 
 
Bijeenkomst 6: Wat is mijn verhaal II? 
 

• Delen verhalen 
• Reageren op verhalen door de anderen, gebaseerd op buitenstaander-getuigen 

structuur 
 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: meedoen en kwaliteit van leven 
 
Blok 3 
 
Bijeenkomst 7: Verhalen delen en spiegelen 
 

• Mannen luisteren naar een verhalen en analyseren deze 
• Vertaling naar eigen leven 

 
Mogelijke oefeningen 
 

• Gebruik één of meerdere themaverhalen uit bijlage III 
 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: zingeving, mentaal welbevinden en kwaliteit van leven 
 
Bijeenkomst 8: Verhalen teruggeven 
 

• Mannen maken verhalen voor elkaar 
• Vertaling naar eigen leven 

 
Tip: Hang dit op aan een moment, bijvoorbeeld Sinterklaas (laat de mannen iets voor elkaar 
kopen, verpakken en een gedichtje voor elkaar schrijven) 
 
Mogelijke oefeningen:  
 

• 16. Kies en stuur op 
 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: zingeving en mentaal welbevinden 
 
Blok 4  
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Bijeenkomst 9: samenwerken 
 

• Werken een het plan voor een presentatie 
• Uitkiezen van verhalen 

 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: meedoen 
 
Bijeenkomst 10: toekomstverhalen en afscheid nemen 
 

• Analyse van wat er in de afgelopen bijeenkomst naar voren kwam 
• Verwerken naar een toekomst verhaal 

 
Mogelijke oefeningen 
 

• 15. Way of Life 
 
Positieve gezondheid – sluit aan bij: zingeving, kwaliteit van leven en mentaal welbevinden 
(omgaan met verandering) 
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Bijlage 1: Oefeningen 
 
1. 

Naam van de oefening Het naamspel 
Type IJsbreker, vertrouwensoefening, contact maken, 

creativiteit-opwekkende oefeningen 
Fase  - Team building 

- Creativiteit stimuleren 
Groepsgrootte NVT 
Duur Afhankelijk van de groepsgrootte, maar reken op 15 a 20 

minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Geen 

Beschrijving Vraag de deelnemers in tweetallen te gaan zitten en 
vervolgens elkaar drie vragen te stellen en te 
beantwoorden, namelijk: 
 

• Hoe kom je aan je naam? 
• Ben je blij met je naam? 
• Mocht je het weten, wat is de diepere betekenis van 

je naam? 
 
Geef iedereen twee minuten om te vertellen. Sluit af met 
een rondje waarin iedereen zichzelf op basis van deze drie 
vragen presenteert. 
 
Toevoeging: je kunt ook vragen of de één over de ander zijn 
of haar naam wil vertellen, ofwel wil vertellen wat hij of zij 
net gehoord heeft. Dat introduceert meteen het aspect van 
luisteren. Op dat moment dat je deze variant doet, is het 
belangrijk te benadrukken dat iedereen vooraf even 
toestemming vraagt om het verhaal van de ander te 
vertellen. Dit lijkt een formaliteit, maar onderstreept wel 
het belang van zorgvuldig omgaan met verhalen.  
 

Opmerkingen De kracht van deze oefening is dat hij drie domeinen opent:  
 

• Het domein van de persoonlijke omgeving door te 
vragen hoe iemand aan zijn naam komt. Een naam is 
immers vrijwel altijd gegeven door ouders (of 
andere familieleden), of op latere leeftijd door 
iemand zelf gekozen.  

• Het emotionele domein, door te informeren of 
iemand blij is met zijn of haar naam. 
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• Het universele domein door te vragen naar de 
diepere betekenis. Dit leidt eenvoudig naar de grote 
verhalen: religieuze verhalen, mythes en 
volksverhalen.  

 
 
2. 

Naam van de oefening De Landkaart 
Type IJsbreker, contact maken,  
Fase  - Team building 
Groepsgrootte NVT 
Duur 5 – 10 minuten (langer als je daarna in gesprek gaat) 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Zorg voor een ruimte waarin de deelnemers zich kunnen 
bewegen 

Beschrijving De werkruimte is de kaart van de wereld. Vraag de 
deelnemers daar te gaan staan waar ze op dit moment 
wonen. De deelnemers moeten met elkaar eruit komen 
waar welke plek is. Als iedereen staat, vraag je iedereen die 
plaats te benoemen. Vraag vervolgens iedereen te gaan 
staan op de plek waar zijn of haar vader of moeder geboren 
is. Als iedereen staat, vraag je iedereen die plaats te 
benoemen. Vraag vervolgens iedereen te gaan staan op de 
plek waar een van hun grootouders geboren is. Als iedereen 
staat, vraag je iedereen die plaats te benoemen. 
 
Eventueel kun je hierna met de groep in gesprek over de 
informatie die uit de oefening voortkwam. 
 

Opmerkingen Deze oefening legt op een leuke manier de diversiteit van 
een groep bloot en werkt vaak, zelfs als je denkt te maken 
te hebben met een homogene, autochtone groep.  
 

 
3. 

Naam van de oefening Zip Zap Boink 
Type IJsbreker, contact maken,  
Fase  - Team building 
Groepsgrootte NVT 
Duur 5 – 10 minuten  
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Geen 

Beschrijving Vraag de deelnemers in de kring te gaan staan en ga zelf 
ook in de kring staan. Begin met het uitleggen van het spel:  
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Er zijn in eerste instantie twee mogelijkheden 
- je geeft de klap door aan degene die naast je staat. Dan 
zeg je zip 
- je geeft de klap door aan iemand anders in de kring. Dan 
zeg je zap 
 
Laat de groep dit een paar minuten oefenen. Geef aan als 
iemand een fout maakt, maar dat is nog zonder 
consequenties.  
 
Introduceer dan de boink: iemand die de klap ontvangt kan 
boink zeggen. Dan stuitert de klap als het ware weer terug 
naar degene die ‘m gaf. Die persoon geeft hem dan door 
aan iemand anders. 
 
Oefen ook dit even. 
 
Breng er dan een wedstrijdelement in. Degene die een fout 
maakt, bijvoorbeeld door zap te zeggen terwijl hij of zij de 
klap aan degene naast hem/haar geeft, is af en moet uit de 
kring. Blijf dit doen tot er slechts een paar mensen in de 
kring over zijn. 
 

Opmerkingen Deze oefening zorgt voor een goede energie in de groep. 
 
Voor sommige groepen is de oefening lastig, omdat ze 
problemen hebben met concentratie. Herhaal de oefening 
in dat geval. Elke keer gaat hij beter. 
 
In groepen waarin vooral Arabisch gesproken wordt, kan 
het beter werken als je zip en zap vervangt door tic en tac, 
aangezien zip penis betekent in het Arabisch (in ieder geval 
de variant die in het Midden Oosten gesproken wordt).  
 

 
4. 

Naam van de oefening Pas op, haaien 
Type IJsbreker, contact maken, samenwerkingsoefening, 

vertrouwensoefening 
Fase  - Team building 
Groepsgrootte minimaal 12, maximaal 25 mensen 
Duur circa 30 minuten 
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Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Zorg voor voldoende ruimte, deze oefening vereist een leeg 
vloeroppervlakte van minimaal vier bij vier. Daarnaast heb 
je schilderstape nodig. 
 
Voorbereiding: 
Plak met de tape een raster op de vloer (het raster bestaat 
uit 36 vierkanten). Zie het voorbeeld van hoe je het raster 
op de vloer kan maken hieronder.  
 
Dit raster is de zee, vol haaien. Door die zee loopt echter 
een sliert eilanden, die het mogelijk maken om de overkant 
te bereiken. 
 
Als spelleider teken je het raster met het pad op papier en 
geef je op het papier aan in welke vlakken de eilanden 
liggen. Het pad loopt van boven naar beneden. (Zie in 
onderstaand figuur een mogelijk pad door het raster) 

 
Voorbeeld van het raster: 

x      
x      
 x     
  x    
  x    
   x   

 
 

Beschrijving Vertel de deelnemers dat ze op een continent staan en in 
de verte een ander continent zien liggen. Daar moeten ze 
heen, maar er ligt een zee met haaien tussen. Echter, er is 
ook een sliert kleine eilanden die de twee continenten 
verbindt. Door de weg over deze eilanden te vinden kan de 
groep op het andere continent komen.  
 
De deelnemers hebben drie minuten om samen een plan te 
maken. Na deze drie minuten mag er niet meer met elkaar 
gesproken worden. Doel is om het raster over te steken 
zonder op een vak te stappen dat geen eiland is. Dan stapt 
iemand namelijk in zee en wordt er meteen een been 
afgebeten door een haai. Nodig de deelnemers uit om één 
voor één een stap voorwaarts te doen. De mogelijk opties 
die je hebt zijn: naar voren te bewegen, dus het vlak recht 
voor je, schuin links voor je of schuin rechts voor je.  
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Als iemand op een vlak stapt dat geen eiland is, roept de 
spelleider PLONS en moet de deelnemer terug naar het 
begin. De eerste keer dat iemand in de zee stapt verliest 
diegene een been, en kan je dus alleen nog hinkelen. De 
tweede keer dat dit gebeurt, is hij beide benen kwijt en zal 
hij/zij gedragen moeten worden door de groep.  
 
Bij de start vraag je de groep om te beslissen wat de 
volgorde wordt, dus wie gaat eerst, wie volgt etc. die 
volgorde spreek je van tevoren af.  
Als je na een stap op een eiland stapt zegt de spelleider 
niets en gaat het spel verder en zet je de volgende stap.   
 
Het spel eindigt als de hele groep aan de andere kant van 
het raster, ofwel op het nieuwe continent arriveert.  
 

Opmerkingen Deze oefening leert de facilitator veel over de dynamiek in 
de groep. Daarnaast is hij goed voor de motivatie van een 
groep omdat iedereen de overkant wil bereiken. 
 

 
5. 

Naam van de oefening Dobbelen 
Type Creativiteit simulerende oefening, energizer 
Fase  - Teambuilding 

- Stimuleren creativiteit 
Groepsgrootte minimaal 6, maximaal 20 mensen  
Duur 10 - 20 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Deze oefening maakt gebruik van de zogenaamde story 
cubes of storytelling dices, vrij vertaald: storytelling 
dobbelstenen. Deze zijn vrij eenvoudig te bestellen of aan 
te schaffen7. 
 

Beschrijving Variant 1: 
 
Geef elke deelnemer een storytelling dobbelsteen. Vraag 
hen om hun dobbelstenen te gooien - een voor een - en te 
vertellen welke afbeelding op de dobbelstenen staat.  
 
Vraag de eerste werper dan om een kort begin van een 
verhaal te maken, waarin de afbeelding op de dobbelsteen 
voorkomt. Dan gooit de tweede deelnemer de dobbelsteen, 

 
7 Bijvoorbeeld bij Flying Tiger, of op internet. Zoek dan bijvoorbeeld naar Rory’s Story Cubes. 
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vermeldt wat hij op de dobbelsteen ziet en gaat verder met 
het verhaal, de afbeelding op zijn dobbelsteen daarin 
verwerkend. 
 
Ga door totdat elke deelnemer aan de beurt is geweest. Als 
het verhaal nog niet klaar is, overweeg dan een nieuwe 
ronde. 
 
Variant 2: 
 
Vraag een deelnemer hoeveel dobbelstenen hij wil. Geef dit 
aantal aan de deelnemer en nodig hem uit om te gooien en 
een verhaal te maken met alle afbeeldingen in de 
dobbelstenen. 
 
Ga door totdat elke deelnemer aan de beurt is geweest. 
 
Variant 3: 
 
Gooi alle dobbelstenen en nodig een (of alle) deelnemers 
uit om zich te laten inspireren door een of meer van de 
afbeeldingen die zijn verschenen en dit verhaal te delen. 
 
Ga door totdat elke deelnemer aan de beurt is geweest. 
 

Opmerkingen Deze oefening is ook makkelijk buiten de officiële workshop 
te doen, bijvoorbeeld als er nog wat gedronken wordt na de 
workshop, of op avonden van meerdaagse workshops. Of 
zelfs helemaal buiten de context van workshops: op een 
feestje doen de dobbelstenen het ook goed! 

  
6. 

Naam van de oefening Samen een verhaal maken I 
Type Creativiteit simulerende oefening, energizer 
Fase  - Stimuleren creativiteit 
Groepsgrootte Minimaal 10, maximaal 20 mensen 
Duur circa 10 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

NVT 

Beschrijving Vraag de deelnemers samen een verhaal te maken. Eén 
iemand maakt de eerste zin (dat dient als het begin van het 
verhaal). Hij gaat aan de linkerkant staan. De tweede 
persoon maakt de laatste zin van het verhaal en gaat 
helemaal aan de rechterkant staan.  
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Nodig de andere deelnemers één voor één uit ook een zin 
te maken voor in het verhaal, en vraag hen ergens tussen 
de 1e en 2e persoon te gaan staan in de rij van waar zij 
denken dat hun zin in het verhaal past. 
Elke keer als een deelnemer in de rij erbij gaat staan, 
herhalen de deelnemers die al in de rij staan de zinnen die 
er nu bij horen, zodat het verhaal steeds meer vorm krijgt.  
Uiteindelijk, als alle deelnemers in de rij staan, is er sprake 
van een compleet verhaal.  
 

Opmerkingen De meerwaarde van deze oefening is dat deelnemers eerst 
aandachtig naar elkaar moeten luisteren, maar ook logisch 
moeten nadenken waar ze zichzelf plaatsen in de rij en dus 
in het verhaal. 
 

 
7. 

Naam van de oefening Samen een verhaal maken II 
Type Creativiteits simulerende oefening, energizer 
Fase  - Stimuleren creativiteit 
Groepsgrootte Minimaal 6, maximaal 20 mensen (bij variant 1: minimaal 6, 

maximaal 30 deelnemers) 
Duur 5 - 10 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

NVT 

Beschrijving Je gaat met de deelnemers in een kring zitten en begint met 
een zin of een aantal zinnen. Op het moment dat je met je 
verhaal stopt, vraag je je buurman/vrouw het verhaal 
verder te vertellen. Zo gaat het verhaal de kring door. 
 
Variant 1: je kan bovenstaande oefening ook doen met één 
woord, in een poging zo met zijn allen een samenhangend 
verhaal te maken  
 
Variant 2: als je ook met muziek werkt, kun je de 
deelnemers vragen om te kiezen of ze hun deel met 
woorden of met muziek willen vertellen. 
 

 
8. 

Naam van de oefening Tic Tac 
Type IJsbreker, contact maken, samenwerkingsoefening, 

vertrouwensoefening 
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Fase  - Team building 
Groepsgrootte minimaal 10, maximaal 25 mensen 
Duur circa 20 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Een redelijk groot leeg vloeroppervlak, zelfde aantal stoelen 
als deelnemers plus één, een stopwatch 

Beschrijving Vraag de deelnemers om verspreid door de ruimte op een 
stoel te gaan zitten. Zorg dat er één stoel vrij is. Leg uit dat 
jij een robot bent en je hebt maar één doel: zo snel mogelijk 
op een lege stoel gaan zitten. De groep kan dat voorkomen 
door ervoor te zorgen dat de lege stoel bezet wordt door 
een van de deelnemers. Echter, hij of zij laat ook weer een 
stoel achter. Dus die moet ook weer bezet worden. De 
Robot loopt ondertussen op een matig tempo rond, tic tac 
zeggend, en timet de tijd die het kost om een lege stoel te 
vinden.  
 
De groep mag van tevoren overleggen, maar mag tijdens 
het spel niet spreken. Daarnaast is het de regel dat zodra 
iemand los is geweest van zijn stoel, dat hij zijn of haar stoel 
moet verlaten. Terug gaan zitten op dezelfde stoel als waar 
je uit opgestaan bent is ook niet toegestaan. 
 
Het is goed om de oefening een aantal keer te herhalen, om 
zo te streven naar een betere tijd.  
 

Opmerkingen Deze oefening wordt over het algemeen heel leuk 
gevonden – en niet alleen door jongere groepen -, maar 
geeft ook een goed inzicht in de groepsdynamiek. Is de 
groep in staat om een goede manier te vinden om te 
voorkomen dat de robot in mum van tijd gaat zitten? Wie 
neemt de leiding en wie volgt? 
 

  
9. 

Naam van de oefening 21 
Type Samenwerkingsoefening, energizer 
Fase  - Team building 
Groepsgrootte minimaal 10, maximaal 25 mensen 
Duur circa 10 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

NVT 

Beschrijving Vraag de groep om in een kring te gaan staan. Eerst met de 
gezichten naar het midden. Laat de groep, een voor een, 
opeenvolgend tot 21 tellen.  
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Vraag de groep vervolgens om opnieuw tot 21 te tellen, 
maar wat betreft deelnemers niet opeenvolgend in de 
kring, maar willekeurig. De groep moet dus aanvoelen wie 
op welk moment een nummer zegt. Zodra twee of meer 
deelnemers tegelijkertijd een nummer zeggen, wordt er 
weer van voren af aan begonnen. Doorgaan tot de 21 
bereikt is. 
 
Vraag de groep dan zich om te draaien, zodat de 
deelnemers elkaar niet meer kunnen aankijken. Herhaal 
dan de oefening totdat de 21 bereikt is.  
 

Opmerkingen Deze oefening leent zich ook heel goed om de rust in een 
groep te krijgen 
 

 
10. 

Naam van de oefening Spiegelen met Lego 
Type Persoonlijke ontwikkeling oefening, 

samenwerkingsoefening 
Fase  - Creëren bewustzijn 
Groepsgrootte Minimaal 2, maximaal 10 personen per Lego set 
Duur 10 – 20 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Twee identieke set Legoblokjes, bij voorkeur inclusief een 
Lego ondergrond. Twee kleine afscheidingen, die tussen de 
deelnemers gezet kunnen worden. Dit kunnen kleine 
schermen zijn, maar ook boeken. 

Beschrijving Vraag de deelnemers wie wil spelen. Zet deze twee 
deelnemers ieder aan de kant van een tafel, met een set 
Lego voor zich en de afscheiding zodanig tussen hen in, dat 
ze niet van elkaar kunnen zien wat ze doen.  
 
Vraag een deelnemer om de Lego op de ondergrond aan te 
brengen en ervoor te zorgen dat zijn medespeler dat ook 
doet, op identieke wijze. Er mag gesproken worden en de 
medespeler mag vragen stellen. Maar de spelers mogen 
niet zien wat ze doen.  
 
Geef de spelers vijf minuten. Haal dan de afscheidingen 
weg en laat de spelers vergelijken. Hoeveel hebben ze goed, 
hoeveel hebben ze fout.  
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De overige deelnemers kunnen observeren. Zij mogen zich 
er niet mee bemoeien.  
 
Bespreek wat er gebeurde. Vraag de deelnemers of ze het 
moeilijk vonden. En bespreek met de observanten waar ze 
het zagen misgaan, of juist zagen dat de spelers goed 
corrigeerden.   

Opmerkingen Deze oefening is zeer effectief in het duidelijk maken hoe 
communicatie werkt en daarom ook in veel verschillende 
groepen in te zetten. 

 
11. 

Naam van de oefening Luisteroefening 
Type Persoonlijke ontwikkelingsoefeningen 
Fase  - Creëren van bewustzijn 
Groepsgrootte nvt  
Duur 30 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

NVT 
 

Beschrijving Vraag de deelnemers koppels te maken, de een is B, de 
ander C. 
 
Vraag de deelnemers om een ‘uitdagende situatie’ die ze 
weleens hebben meegemaakt (mag van alles zijn). Vraag 
hen de essentie van hun verhaal op te schrijven, het liefst in 
één zin (met de essentie bedoelen we het doel van het 
verhaal) 
 
Vraag of B zijn verhaal vertelt aan C. C luistert aandachtig. 
Daarna vertelt C zijn verhaal aan B. 
 
Vraag hen beiden om elkaars verhaal samen te vatten. 
Na het delen van de samenvattingen aan elkaar, laten de 
deelnemers aan elkaar de essentie zien die ze op papier 
hebben gezet.  
 
Bespreek of de opgeschreven essentie terug te vinden was 
in de samenvatting.  
 
Breng de groep weer samen en bespreek hoe de oefening 
ging. Wat ging goed en wat ging minder? 

 
12. 

Naam van de oefening Actief luisteren 
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Type Persoonlijke ontwikkelingsoefeningen 
Fase  - Creëren van bewustzijn 
Groepsgrootte NVT 
Duur 30 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

NVT 
 

Beschrijving Vorm duo's. De ene partner begint over een recent 
probleem (geen groot probleem) te vertellen dat hij wil 
oplossen. 
 
Zodra een idee of gedachte in je opkomt terwijl je luistert, 
deel je dit met je partner. Bijvoorbeeld, als je denkt dat hij 
zich druk maakt om niks, deel je die gedachte. Als je denkt 
dat je een oplossing voor het probleem hebt, deel je die. Als 
je advies kan geven, doe dat dan onmiddellijk. Als je zelf in 
een vergelijkbare situatie hebt verkeerd, deel dit. Hou je 
niet in, wacht niet te lang met het delen.  
 
Verander vervolgens van rol.  
 
Schrijf dan op hoe je je voelde in je rol van verteller en 
luisteraar. 
 
Vorm nieuwe duo's. Een van de twee vertelt de ander over 
het probleem waar hij het met zijn vorige partner over 
heeft gehad. De ander heeft tot taak om de situatie en de 
gevoelens van de verteller zo goed mogelijk te begrijpen. 
Hij mag geen oordeel of advies geven. De enige taak is te 
begrijpen wat de ander zegt. Deze taak eindigt als de 
luisteraar het probleem van de verteller kan samenvatten 
op een manier die naar het oordeel van laatstgenoemde 
juist is.  
 
Verander dan van rol. 
 

Opmerkingen Het is goed om deze oefening meteen te evalueren. Welke 
inzichten hebben de deelnemers erdoor gekregen? 

 
13. 

Naam van de oefening Tree of Life 
Type Persoonlijke bewustzijn oefening 
Fase  - Verhalen maken 
Groepsgrootte NVT  
Duur 90 tot 150 minuten 
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Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Voldoende pennen/stiften en bij voorkeur grote vellen 
papier 
 

Beschrijving Vraag de deelnemers een groot vel papier en een stift te 
pakken en een boom te tekenen. Het gaat er niet om de 
artistieke kwaliteit van de tekening, het idee is alleen dat 
het verbeelden in de vorm van een boom leidt tot 
structuur. Eventueel teken je zelf alvast een boom. Laat 
voldoende ruimte om in de verschillende onderdelen van 
de boom woorden te kunnen schrijven. 
 
Zorg dat de volgende onderdelen in de tekening aanwezig 
zijn: 
 

• De wortels, waarin de deelnemers opschrijven 
waarin ze geworteld zijn. Bijvoorbeeld wie hun 
familie is, waar ze geboren zijn, gewoond hebben en 
mensen en gebeurtenissen uit hun jeugd die hen 
gevormd hebben. Laat ze de elementen opschrijven 
die belangrijk voor hen zijn. 

 
• De grond waarop de boom rust. Hier schrijven ze op 

waar ze zich in het dagelijks leven mee bezig 
houden. Denk hierbij niet alleen aan werk, maar ook 
aan hobby’s en andere activiteiten waar ze graag tijd 
aan besteden.  

 
• De stam, die staat voor waarden en talenten. Laat ze 

hier opschrijven waar ze waarde aan hechten en 
waar ze goed in zijn, volgens zichzelf of volgens 
anderen.  

 
• De takken zijn je wensen en dromen voor de 

toekomst. Wat willen ze bereiken? Denk hierbij 
zowel aan de lange als aan de korte termijn.  

 
• Op de bladeren schrijven ze de namen van mensen, 

die ze hebben geholpen om te komen waar ze nu 
zijn of die ze kunnen helpen in het vervullen van hun 
wensen en dromen.  

 
• De vruchten staan voor wat ze willen achterlaten. 

Wat is hun geschenk aan de mensheid? 
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Als de tekeningen gemaakt zijn, hang dan alle bomen naast 
elkaar op en vraag iedereen naar de bomen te kijken. Dan 
mogen er ook vragen gesteld worden aan elkaar. Zorg dat je 
als facilitator ook vragen stelt, zonder teveel te sturen.  

Opmerkingen Deze oefening kan heftige emoties opwekken. Deze 
levensboom oefening kan confronterend zijn. Hij kan 
weggestopte gevoelens, zoals schaamte, naar boven halen. 
Of ongewenste gedachten opwekken. Wees daarop 
voorbereid.  

 
14. 

Naam van de oefening Het associatie web 
Type Herinnering-activerende oefening, persoonlijk bewustzijn 

oefening 
Fase  - Verhalen maken en delen 
Groepsgrootte NVT  
Duur 30 tot 60 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Voldoende pennen en papier 
 

Beschrijving Maak tweetallen en geef iedereen pen en papier. Vraag om 
een woord gerelateerd aan het thema in het midden van 
het papier te zetten en op basis daarvan te beginnen met 
associëren. De één helpt de ander daarbij door vragen te 
stellen. Op het moment dat het web enige omvang heeft en 
de ondervrager misschien al een aantal verbanden ziet, 
gaat deze vragen naar momenten en gebeurtenissen die 
verbonden zijn met de worden die op papier staan. Vaak 
komt daar snel de basis voor een verhaal uit waaraan 
vervolgens gewerkt kan worden. 
 
Het werkt goed om deze methode één keer voor te doen 
met een van de deelnemers, op een groot vel papier (flip 
over). 
 
Hoewel het werken in tweetallen de voorkeur verdient, 
werkt het associatie web ook heel goed als mensen 
individueel werken. 
 

Opmerkingen Ook deze oefening kan heftige emoties opwekken. Wees 
daarop voorbereid.  

 
15. 

Naam van de oefening Way of Life 
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Type Herinnering-activerende oefening, persoonlijk bewustzijn 
oefening 

Fase  - Verhalen maken en delen 
Groepsgrootte NVT  
Duur 150 tot 240 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

De Way of Life sheets (of posters met daarop de Way of Life 
elementen getekend), voldoende pennen 
 

Beschrijving Vraag iedereen om een herinnering op te halen (kan ook 
door het associatie web te gebruiken). Vraag vervolgens 
aan de deelnemers om deze herinnering gestructureerd uit 
te werken door per fase van de reis die de herinnering is 
vragen te beantwoorden. Volg de volgende fases en de 
bijbehorende vragen (op de Way of Life sheets zijn de 
vragen reeds aangegeven): 
 
Het begin (het beschrijven van de begin situatie) 
 

• Wat is het moment dat je verhaal begon? 
• Waar bevond je je? 
• Wie waren er aanwezig? 
• Wat was de sfeer? 

 
De oproep (ofwel de ‘op een dag/op een gegeven moment’) 
 

• Wat was het moment dat je op reis ging? 
• Wat was de reden? 
• Wie was daarbij betrokken? 

 
De helper (optioneel) 
 

• Wie heeft je op jouw reis geholpen? 
• Hoe heeft deze persoon jou geholpen? 

 
De hulp (optioneel) 
 

• Wat heeft jou op deze reis geholpen? 
• Hoe zag deze hulp eruit? 

 
De tegenstander (optioneel) 
 

• Welke tegenstander kwam je op jouw reis tegen? 
• Hoe werkte deze tegenstander jou tegen? 
• Hoe ben je omgegaan met deze tegenstander? 



 
 

 43 

 
De tegenslag (optioneel) 
 

• Welke tegenslag maakte je mee op jouw reis? 
• Waarom was het een tegenslag? 
• Hoe ben je omgegaan met deze tegenslag? 

 
De aankomst 
 

• Wat was de laatste gebeurtenis op jouw reis? 
• Waar bevond je je? 
• Wie waren er aanwezig? 
• Hoe was de sfeer? 

 
Op het moment dat de deelnemers (een deel van) deze 
vragen beantwoorden, ontstaat er een duidelijk beeld van 
de reis die ze binnen de herinnering gemaakt hebben. Door 
deze in eerste instantie alleen maar te observeren, wordt 
de logica en daarmee de betekenis van de verschillende 
elementen van die reis meestal vanzelf duidelijk. De 
volgende stap is om op basis van die observatie een analyse 
uit te voeren, door vragen te stellen die beginnen met ‘Wat 
betekende …  voor jou?’ 
 

Opmerkingen Deze oefening kun je zo klein en groot maken als je zelf wil. 
Houd er rekening mee dat het voor de mannen niet altijd 
even eenvoudig is om herinneringen echt in beeld te 
brengen. De taal kan hier ook een obstakel zijn, maar de 
oefening kan in iedere taal ingevuld worden. Wel zal je de 
vragen soms moeten verduidelijken, zo leert de ervaring. 
De mannen zien ook niet altijd onmiddellijk wat dit 
structureren van hun herinnering voor hen betekent. Dat is 
niet erg, het is deels ook een onderbewust proces.  
 
Ook deze oefening kan heftige emoties opwekken. Net 
zoals de Tree of Life kan hij weggestopte gevoelens, zoals 
schaamte, naar boven halen. Of ongewenste gedachten 
opwekken. Wees daarop voorbereid.  

 
16. 

Naam van de oefening Kies en stuur op 
Type Herinnering-activerende oefening, persoonlijk bewustzijn 

oefening, gericht zijn op de ander 
Fase  - Verhalen maken en delen 
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Groepsgrootte NVT  
Duur 30 tot 45 minuten 
Benodigd materiaal/ 
Voorbereiding 

Ansichtkaarten (kunnen gedownload worden van 
www.pictureyourstory.eu), voldoende pennen 
 

Beschrijving Nodig alle deelnemers uit om de foto's te bekijken en de 
ansichtkaart te kiezen die ze naar iemand anders willen sturen.  

Nodig de deelnemers uit om een bericht voor die persoon uit de 
groep op te schrijven, hetzij op de ansichtkaart zelf, hetzij op een 
apart papier (voor het geval je de ansichtkaarten opnieuw wilt 
gebruiken). Zorg daarbij dat niemand overgeslagen wordt, 
bijvoorbeeld door lootjes te trekken. Geef ze daarvoor 5 tot 10 
minuten de tijd.  

Vraag dan aan iedereen - één voor één - om te delen naar welke 
persoon ze de ansichtkaart willen sturen en waarom. Als de 
deelnemers er zin in hebben, mogen ze de tekst die ze op de 
ansichtkaart (of het losse papier) hebben geschreven, delen.   

Vraag de rest van de groep om geen commentaar te geven.  

Verzamel alle deelnemers in een kring en vraag hen te reageren 
op wat er werd gedeeld. Bedank hen voor hun openheid en 
oprechtheid. 

Opmerkingen - Je kunt de oefening sturen door te beginnen met het 
delen van wie jij een ansichtkaart wilt sturen. Door een licht 
voorbeeld te gebruiken (een vriendin waar ik altijd mee wil 
lunchen) of een zwaardere (mijn moeder die me altijd 
steunde maar die nu ziek is) kun je de groep in een 
bepaalde richting sturen.   

- Verplicht nooit iemand om iets te delen. Alles wat gedeeld 
wordt, moet vrijwillig gedeeld worden.  
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Bijlage 2: Introductie storytelling (bij sessie 3) 
 
Als je in sessie 3, of een van de andere sessies, meer wilt vertellen over wat het delen van 
verhalen is en hoe een goed verhaal in elkaar zit, dan kun je uit de onderstaande introductie 
putten. 
 
Introductie in storytelling 
 
Om de deelnemers aan de workshop mee te nemen in de kracht van storytelling, ga je 
dieper in op het fenomeen vertellen en luisteren. Het hangt af van de samenstelling van de 
groep en de doelstelling van de workshop hoe diep de facilitator hierop ingaat. Meestal is 
een minuut of tien voldoende om de groep deelgenoot te maken van de kracht van vertellen 
en luisteren. Als een groep meer wil weten over de werking van storytelling dan kan er een 
stuk theorie aan dit onderdeel toegevoegd worden.  
 
In deze introductie zijn een paar zaken van belang om over het voetlicht te brengen, zaken 
die je zult herkennen uit de voorgaande hoofdstukken: 
 

• Vertellen is een teamsport: de verteller en de luisteraar maken samen het verhaal. 
De verteller reikt beelden aan die door de luisteraar vertaald worden. 

• Luisteren en gehoord worden is misschien nog wel belangrijker dan het vertellen van 
een verhaal. Het draagt bij aan persoonlijke groei, bijvoorbeeld op het gebied van 
zelfvertrouwen, zelfrespect en veerkracht. Mensen die zich gehoord voelen, zullen 
zich gerespecteerd voelen, hun zelfbeeld verbetert en ze zijn in staat om een actieve 
rol in de maatschappij te spelen. Storytelling helpt mensen om zichzelf op een sterke 
en authentieke manier te uiten. 

• Het maken van een verhaal is ook een uitnodiging tot ordening van gedachten. Op 
die manier draagt het bezig zijn met storytelling bij aan het vergroten van 
zelfreflectie.  

• Het maken en vertellen van verhalen draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende 
competenties, waaronder het vergroten van zelfkennis, presentatievaardigheden, de 
vaardigheid om te structureren, luistervaardigheden en leiderschapsvaardigheden. 

• Iedereen kan vertellen, maar niet ieder verhaal is altijd goed. Een goed verteld 
verhaal neemt de luisteraar mee en heeft de volle aandacht. Daarom is het goed om 
te weten hoe een goed verhaal in elkaar zit en verteld wordt.  

• Verhalen verbinden. Vanuit het motto: de vijand is degene wiens verhaal je niet kent, 
kun je redeneren dat degene wiens verhaal je wel kent niet per definitie je beste 
vriend is, maar je hebt vaak wel begrip voor diegene. Dat is de basis van veel van ons 
werk. Mensen elkaar laten ontmoeten op basis van verhalen. 

• Storytelling is niet het enige middel dat ingezet kan worden in 
veranderingsprocessen, persoonlijke groei en het verbinden van mensen. Maar het is 
wel een krachtig middel. 

• Wij werken vanuit het oraal vertellen van verhalen, omdat we het contact tussen de 
verteller en de luisteraar van essentieel belang vinden voor ons werk. Vaak wordt het 
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schrijven van verhalen ook storytelling genoemd. Hoewel schrijven in onze ogen ook 
een krachtig middel kan zijn, valt dit niet onder wat wij onder storytelling verstaan, 
vanwege het ontbreken van direct contact met ‘de ontvanger’. 

• Verhalen vertellen is niet altijd positief. Verhalen over de ander kunnen tot angst 
leiden. Maar ook een oplichter moet een goede verhalenverteller zijn. Het is 
belangrijk dit aspect te benoemen. 

 
Drie pijlers van een goed verteld verhaal  
 
Het vertellen van een goed verhaal steunt op drie zogenaamde pijlers. Dat zijn: 
 

• De narratieve structuur 
• Verbeeldingskracht 
• Contact maken 

 
We zullen deze drie pijlers nader toelichten 
 
Narratieve structuur 
 
Het is eenvoudig mensen te trainen in het gebruik van narratieve structuren. Zoals we al in 
het de grondslag toelichtten, is The Hero with a Thousand Faces (1949) van Joseph Campbell 
is een goed uitgangspunt.  
 
Deze hele theorie van Campbell is echter vaak wat te ingewikkeld om te gebruiken in een 
training (afhankelijk van de groep en het doel van de training). Daarom gebruiken wij 
meestal een vereenvoudigde versie, die uitgaat van de volgende elementen: 
 

• Situatie A 
• Situatie B 
• Trigger 
• Helpers 
• Tegenstanders 

 
Deze elementen zijn eenvoudig uit te leggen met behulp van vrijwel ieder sprookje. Wij 
kiezen meestal voor een bekend sprookje zoals Roodkapje of Aladdin (die we meer 
gebruiken in niet-Westerse culturen). We komen daar na de algemene uitleg op terug. 
 
Algemene uitleg vereenvoudigde versie van de reis van een held 
 
De held is de hoofdpersoon in het verhaal. In een persoonlijk verhaal is vaak iemand zelf de 
hoofdpersoon. In een sprookje is dat bijvoorbeeld Assepoester, Roodkapje of Aladdin.  
 
Situatie A is de beginsituatie, het dagelijkse leven, waar de hoofdpersoon nog geen flauw 
idee heeft van wat er aan de hand is.  
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Situatie B is de eindsituatie, waarin de held, na veel beleefd te hebben, nieuwe inzichten 
heeft verkregen. Bij nieuwe inzichten moet je denken aan dat je altijd je ouders moet 
gehoorzamen (zoals in Roodkapje), dat je altijd je hart moet volgen (Romeo en Julia) of dat 
oneindige kracht en rijkdom van binnenuit komt en dat je het best jezelf kan blijven, of je nu 
rijk bent of arm (Aladdin) 
 
Er moet altijd een reden zijn om op reis te gaan. Dat is wat we de trigger of de call noemen. 
Vaak krijgt de hoofdpersoon een opdracht, zoals in Roodkapje die de vraag krijgt om koekjes 
te brengen naar haar zieke grootmoeder. Maar als je een persoonlijk verhaal vertelt, kan de 
trigger bijvoorbeeld zijn: op een dag vroeg een vriend om langs te komen om even met me 
te praten. De zin ‘Op een dag’ markeert vaak het begin van een reis. 
 
Gedurende de reis komt de held allerlei situaties en mensen tegen, helpers en 
tegenstanders. Sommige helpen de held op de reis en anderen werken hem juist tegen. Het 
gaat niet alleen om levende wezens. Zo kan een groot meer dat je tegenkomt terwijl je 
probeert te ontkomen aan een boze heks een behoorlijk obstakel zijn. Als je weer aan 
Roodkapje denkt is bijvoorbeeld de wolf een tegenstander en de jager een helper.  
 
Deze tegenwerkende en helpende ‘krachten’ maken een verhaal spannend. Want stel je 
eens voor dat er helemaal geen wolf zit in het bos waar Roodkapje doorheen moet. Dan 
loopt ze gewoon naar grootmoeder en levert ze de koekjes af. Dat is helemaal geen 
spannend verhaal en Roodkapje krijgt geen enkel inzicht. Dat is niet de moeite van het 
vertellen waard en dus eigenlijk geen verhaal. 
 
Hoe de narratieve structuur uit te leggen? 
 
De bovenstaande vereenvoudigde narratieve structuur is eenvoudig uit te leggen aan de 
hand van verhalen die je achter de hand hebt. Je kunt beginnen met een bekend sprookje.  
 
Begin met het terughalen van het sprookje, door te vragen wie het sprookje kent en het 
vervolgens iemand te laten vertellen. Kent niemand het sprookje, dan vertel je het zelf. Zorg 
sowieso dat je het verhaal goed in je hoofd hebt.  
 
Vervolgens ontleed je het sprookje met de groep. Wat is situatie A? Wat is situatie B? Wat is 
de trigger? Wie of wat zijn de helpers en wie of wat de tegenstanders? Op die manier wordt 
de narratieve structuur en daarmee de werking van een verhaal voor de hele groep snel 
duidelijk.  
 
Datzelfde procedé kun je herhalen met een televisie serie of een bekende Hollywood film. 
Die zijn immers ook allemaal op deze structuur gebaseerd. Gebruik bijvoorbeeld Roodkapje, 
een sprookje dat de meeste mannen wel kennen (misschien ook onder de naam Leila, zoals 
ze in veel Arabische gebieden genoemd wordt): 
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Situatie A: Roodkapje is een meisje, ze draagt een rood kapje en ze woont aan de rand van 
het bos. 
Situatie B: Roodkapje leeft nog en ze heeft geleerd dat ze altijd naar haar moeder moet 
luisteren, op het pad moet blijven en niet met vreemden mee moet gaan. 
Trigger: Moeder vraagt Roodkapje om een mand met koekjes naar oma te brengen.  
Helpers: De jager. 
Tegenstanders: De wolf maar ook de bloemen die ervoor zorgen dat ze het pad af gaat (de 
verleiding niet kunnen weerstaan/haar nieuwsgierigheid)  
 
Of gebruik de wereldberoemde film The Lion King, die vrijwel iedereen gezien heeft. 
 
Situatie A: Er heerst vrede op de wereld. Er is een goede koning die een zoon krijgt: Simba 
Situatie B: Er heerst opnieuw vrede en Simba is koning. Door alles wat hij heeft meegemaakt 
weet hij hoe hij net zo’n goede koning moet zijn als zijn vader 
Trigger: De koning, Simba’s vader, wordt vermoord door zijn jaloerse broer Scar, die zelf 
koning wil worden. Simba slaat op de vlucht (gaat op reis).  
Helpers: Timon en Pumbaa, die ervoor zorgen dat hij veilig kan opgroeien, leeuwin Nala, zijn 
latere vrouw, en de wijze mandril Rafiki. 
Tegenstanders: Scar en de Hyena’s die Simba wilden vermoorden. Maar ook het 
schuldgevoel van Simba, die ervan overtuigd is dat hij schuldig is aan zijn vaders dood.  
 
Tip: kijk een paar van dit soort films en zorg dat je ze als voorbeeld in je hoofd hebt. Zorg ook 
dat je een aantal verschillende films voorradig hebt; niet iedereen heeft alles gezien. 
Hetzelfde geldt voor televisieprogramma’s. 
Aanvullend kan de narratieve structuur ook toegelicht worden aan de hand van een 
persoonlijk verhaal, bijvoorbeeld een vakantieverhaal. Zorg dat je altijd ook zo’n verhaal 
achter de hand hebt.  
 
Verbeeldingskracht 
 
Als iemand een verhaal vertelt, dan moet hij ervoor zorgen dat hij veel verbeelding gebruikt. 
Wij zeggen weleens dat de verteller de woorden aanreikt aan de luisteraar en dat die laatste 
op basis van die beelden een film laat afspelen in zijn hoofd.  
 
Om dat effect te bereiken is het belangrijk om beeldend te vertellen. Daarmee bedoelen we 
dat je veel beelden beschrijft, door bijvoorbeeld een aantal details te benoemen.  
 
Bijvoorbeeld: 
 
Als je zegt:  
 
Ik zag een vrouw 
 
dan krijgt de luisteraar niet direct een beeld.  
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Maar als je zegt:  
 
Ik zag een vrouw met een bontgekleurde jurk, vuurrood gestifte lippen en net zo 
roodgekleurde nagels 
 
dan krijgt de luisteraar onmiddellijk een veel duidelijker beeld. In zijn hoofd stelt hij zich dan 
een vrouw met een bontgekleurde jurk, met vuurrood gestifte lippen en roodgekleurde 
nagels voor. 
 
Om de verbeeldingskracht van de luisteraar aan het werk te zetten, raden we altijd aan om 
de vijf zintuigen te gebruiken: 
 

• Zicht 
• Geur 
• Smaak 
• Gehoor 
• Gevoel 

 
Gebruik deze zintuigelijke waarnemingen in wat je vertelt. Bijvoorbeeld: 
 
Ik kwam de kamer binnen en het rook er naar appeltaart! 
 
Of 
 
Ik nam een hap van een onbekende gele vrucht en die smaakte zo zuur dan mijn hele mond 
ervan samentrok! 
 
Of 
 
Het was donker in het bos. Ik zag geen hand voor ogen. Ver weg hoorde ik een uil: oehoe, 
oehoe. Onmiddellijk kreeg ik kippenvel. 
 
Iedereen kan zich bij deze zinnen onmiddellijk een voorstelling maken.  
 
Het is belangrijk de deelnemers aan een training zo goed mogelijk te trainen in het 
beschrijven van zoveel mogelijk beelden. Het makkelijkste is als ze daarbij gewoon 
beschrijven wat ze zelf voor zich zien. Want op het moment dat ze een verhaal vertellen, 
beleven ze het zelf ook weer. Ze zien de film met beelden als het ware in hun eigen hoofd. 
Als iemand gewoon vertelt wat hij ziet, dan komt dat over het algemeen heel goed over bij 
de luisteraar en dan gaat ook hij de film in zijn hoofd ontwikkelen. 
 
Als facilitator moet je de deelnemers daarvan bewust maken. Het is mogelijk om ook hiert te 
verwijzen naar een sprookje of volksverhaal (Oma, wat heeft u grote ogen…). Zorg dat je een 
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aantal voorbeelden bij de hand hebt. En geef ook een aantal ‘persoonlijke’ voorbeelden, 
door bijvoorbeeld een familielid te beschrijven.  
 
Maak daarbij ook duidelijk dat het om een aantal typerende details gaat. Alles en iedereen 
tot in detail beschrijven levert ook saaie verhalen op.  
 
Licht ook het onderscheid toe tussen woorden die verwijzen naar iets stoffelijks of juist iets 
abstracts. Stoffelijke begrippen worden op twee manieren in de hersenen opgeslagen, als 
woordbeeld en als stoffelijk beeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor begrippen als ‘tafel’, ‘huis’ en 
‘auto’ maar ook voor ‘opa’ etc. Voor abstracte begrippen geldt dat niet, die worden maar op 
één manier opgeslagen. Daarom is een tekst met veel abstracte begrippen moeilijker te 
volgen dan een tekst met veel stoffelijke begrippen. Een goed verhaal bevat bij voorkeur 
veel verwijzingen naar stoffelijk begrippen, ofwel beelden.   
 
Tip: Om het belang van deze pijler kracht bij te zetten kun je beeldmateriaal gebruiken, 
bijvoorbeeld van beroemde speeches van grote sprekers. Zoek er een paar op het internet 
op die gebruikt kunnen worden.   
 
Contact 
 
De vorige twee pijlers gaan voornamelijk over het maken van een verhaal. De laatste pijler 
richt zich meer op het presenteren ervan. Op het moment dat een verhaal goed 
gepresenteerd wordt, dan zal de luisteraar het graag willen horen.  
 
Wij vinden het belangrijk dat de verteller goed contact maakt met de luisteraar en zijn 
omgeving. Je bent immers met elkaar in een ruimte en zoals we hierboven al beschreven 
hebben, maak je uiteindelijk ook met elkaar het verhaal. Dat betekent ook dat de verteller – 
door in contact te staan met de luisteraar – moet kunnen inschatten of bijvoorbeeld alles 
duidelijk is, of de luisteraar nog geboeid is etc. De verteller moet daar zijn verhaal enigszins 
op kunnen aanpassen. Maar ook als er wat anders in de ruimte gebeurt, er valt bijvoorbeeld 
een stoel om, of het begint te regenen, dan moet de verteller daarop kunnen inspelen. Dat 
maakt het verhaal levendig en aantrekkelijk.  
 
Iedereen kan contact maken, maar sommige deelnemers aan een workshop zullen dat 
moeilijk vinden. Daarom is het goed om dat te oefenen.  
 
Maar het is ook belangrijk rekening te houden met de luisteraar, bijvoorbeeld door zo nu en 
dan een pauze te laten vallen. Dan heeft de luisteraar even een moment om alle informatie 
te verwerken. Om het moment dat een verteller geen rust neemt in het vertellen, krijgt de 
luisteraar ook geen rust en haakt hij op een gegeven moment misschien wel af. En dat is het 
laatste wat je als verteller wilt.  
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Bijlage 3: Transversale thema’s en themaverhalen 
 
Het is belangrijk om bepaalde thema’s bespreekbaar te maken gedurende de sessies. We 
kiezen er bewust voor om dit niet in een te vaste structuur te gieten, maar transversaal aan 
te bieden. Dat wil zeggen: gebruik de thema’s als je voelt dat daar behoefte of een noodzaak 
toe is. De dynamiek in de groep is daarin leidend en in vrijwel elke sessie is ruimte in te 
bouwen om met een thema aan de slag te gaan.  
 
Hieronder noemen we een aantal mogelijke thema’s. Deze thema’s zijn ook in te leiden met 
een bestaand verhaal, bijvoorbeeld een sprookje, allegorie of volksverhaal. Zo worden 
hedendaagse verhalen vergeleken met bestaande verhalen. Soms kan dit helpen om 
dynamieken inzichtelijk te maken. Deze verhalen bevatten namelijk narratieve structuren die 
gebaseerd zijn op archetypen, de zogenaamde oervormen.  
 
Het is nuttig om de rijkdom van bestaande verhalen te betrekken in de analyse van je eigen 
verhaal, als referentie en als inspiratie. Want de archetypische structuren die erin terug te 
vinden zijn, leiden wel degelijk tot herkenning, Daarmee kunnen ze spiegelen. 
 
Die verhalen en de vragen die je naar aanleiding van de verhalen kunt stellen om het 
gesprek op gang te brengen zijn hieronder opgenomen. Een aantal van deze verhalen zijn 
online beschikbaar (in het Nederlands). Dit is slechts een kleine selectie van verhalen, die 
steeds weer aangevuld kan worden.  
 
De thema’s die hieronder kort beschreven worden zijn: 
 

• Vriendschap 
• Samenwerken 
• Schaamte 
• Angst 
• Vrijheid 
• Respect 
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Thema Vriendschap 
 
Mogelijk verhaal: De patrijs en de schildpadden 
 
De Patrijs en de Schildpadden (Een fabel uit 1001 nacht) 
 
Vroeger was er een eiland waar enkel schildpadden leefden. Ze waren er gelukkig, want er 
waren veel eetbare gewassen en fruitbomen. Op een dag vloog er een patrijs over het eiland 
en om even te kunnen rusten tijdens zijn lange reis, stopte hij op het eiland. Hij leerde de 
schildpadden kennen en ze werden vrienden. 
 
Elke dag vloog de patrijs weg en ’s avonds kwam hij terug met eten. De schildpadden vonden 
het jammer dat de patrijs elke dag wegvloog, dus zei een schildpad, die zich slimmer voelde 
dan de anderen, tegen de patrijs dat ze zo ongelukkig waren zonder hem. De patrijs 
antwoordde, dat hij elke dag wegvloog, omdat dat hetgeen is dat vogels doen en dat hij 
daarom vleugels had. De schildpad had hier een oplossing voor en overtuigde de patrijs om al 
zijn veren uit te trekken. 
 
Maar op een dag verscheen er een wezel, hij zag de kale patrijs en sprong erop af. Terwijl de 
patrijs zich probeerde te verzetten tegen de wezel, riep hij: ‘Help! Help, vrienden, help!’ De 
schildpadden zagen de wezel en kropen snel weg in hun schild. Ze riepen, vol verdriet, terug 
dat ze niets konden doen. Het lukte de patrijs toch om uit de klauwen van de wezel te 
ontsnappen en liep snel weg. De wezel keek hem verlangend na en zei: ‘Gelukkig dat dit een 
sprookje is, ander zou een kale patrijs nooit aan een wezel ontsnappen!’. De patrijs vergaf de 
schildpadden, omdat hij begreep waarom ze niets deden. Hij liet ook zijn veren terug groeien 
en vloog vanaf toen elke dag weg en weer terug. Dit was genoeg voor de schildpadden en ze 
vroegen nooit meer aan de patrijs om vaker bij hen te zijn. 
 
Mogelijke vragen 

• Wat spreekt je aan in dit verhaal? 
• Herken je jezelf in dit verhaal? 
• Vind je dat de schildpadden hadden mogen vragen of de patrijs de veren uittrok? 
• Heb je ook wel eens iets voor een vriendschap gedaan wat achteraf niet verstandig 

was? 
• Hadden de schildpadden de patrijs moeten redden? 
• Zijn de patrijs en de schildpad echte vrienden? 
• Wat is voor jouw echte vriendschap?  
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Thema Samenwerken 
 
Mogelijk verhaal: de Bremer Stadsmuzikanten 
 
De Bremer stadsmuzikanten (een sprookje van de gebroeders Grimm) 
 
In tijden dat trouw nog vanzelfsprekend was, leefde er eens een man met een ezel. Jarenlang 
had het dier zonder klagen zakken graan naar de molen gedragen, maar zijn krachten 
verminderden en hij werd ongeschikt voor 't zware werk. Toen bedacht zijn meester hoe 't 
hem minder duur in de kost zou worden, maar de ezel merkte dat de wind uit de verkeerde 
hoek woei, hij liep weg en ging naar Bremen; daar, zo dacht hij, kon hij wel stadsmuzikant 
worden. 
 
Toen hij een poosje gelopen had, vond hij een jachthond, liggende op de weg, hijgend als één 
die zich moe heeft gelopen. ‘Wat hap jij naar lucht?’ vroeg de ezel.  
‘Ach,’ zei de hond: ‘Nu ik oud ben en elke dag minder word - en ik ook op de jacht niet veel 
meer waard ben -  heeft mijn meester me willen doodslaan. Daarom ben ik weggelopen. 
Maar waar moet ik nu de kost mee verdienen?’  
‘Weet je wat?’ zei de ezel: ‘Ik ga naar Bremen om daar stadsmuzikant te worden. Ga mee en 
kom ook bij de muziek. Ik speel de luit en jij slaat de pauken.’ Dat vond de hond een goed 
idee en zo gingen ze verder. 
 
Het duurde niet lang of daar zat een kat op de weg, met een gezicht als drie dagen slecht 
weer. ‘Wat zit jou dwars, arme snorrenbaard?’ sprak de ezel.  
‘Wie kan nu schik hebben, als 't om je hals gaat,’ antwoordde de kat. ‘Omdat ik nu op jaren 
kom, mijn tanden stomp worden en ik liever bij de kachel zit te spinnen dan rond te jagen 
naar muizen, heeft de vrouw me willen verdrinken. Daarom ben ik weggelopen, maar goede 
raad is duur: waar moet ik heen?’  
Ga met ons mee naar Bremen, je bent toch een goeie nachtmuzikant, daar kan je 
stadsmuzikant worden.’ Dat klonk de kat als muziek in de oren en ze sloot zich aan bij de ezel 
en de hond. 
 
Daar kwamen de drie weggelopen zondaars langs een hoeve. Op de poort zat de huishaan en 
die schreeuwde uit alle macht. ‘Je kraait dat 't iemand door merg en been gaat,’ sprak de 
ezel. ‘Wat scheelt er aan?’ 
‘Ik had goed weer voorspeld,’ zei de haan. ‘Omdat het vandaag Onze Lieve Vrouwendag is, 
toen ze 't Kerstkindje z'n hemdje gewassen heeft en 't drogen wou; maar nu morgen, op 
zondag, gasten komen, heeft de vrouw toch geen medelijden met me en ze wil me dan in de 
soep stoppen. Vanavond moet ik m'n kop laten afsnijden. Nu kraai ik maar zolang en zo hard 
als ik kan!’ 
‘Och kom, domme Roodkop,’ zei de ezel. ‘Trek liever met ons mee. Wij gaan naar Bremen, 
iets beters dan de dood kun je overal vinden. Je hebt een prachtstem en als we samen muziek 
gaan maken, dan zal dat prachtig klinken.’ De haan ging onmiddellijk op het voorstel in en zo 
reisden ze met z’n vieren verder. 
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In één dag konden ze Bremen echter niet bereiken. 's Avonds bereikten ze een bos, waar ze 
wilden overnachten. De ezel en de hond gingen liggen aan de voet van een grote boom, de 
kat ging in de takken, maar de haan vloog in de top, want dat vond hij het veiligst. Vóór hij 
insliep, keek hij nog eenmaal alle vier de windstreken. Heel in de verte meende hij een lichtje 
te zien branden. Hij riep zijn kameraden toe dat er niet ver vandaar een huisje moest zijn; hij 
zag immers licht. De ezel sprak: ‘Dan moeten we daar nog maar heengaan, want dit is geen 
beste herberg.’  
De hond zei: ‘Een stuk vlees en wat been zou mij ook goeddoen.’  
Dus gingen ze alle vier in de richting waar het licht vandaan kwam. Het werd helderder en 
groter en eindelijk stonden ze voor een groot rovershuis. De ezel, de grootste, ging naar 't 
raam en keek naar binnen.  
‘Wat zie je?’ vroeg de haan.  
‘Wat ik zie?’ zei de ezel. ‘Een gedekte tafel zie ik met heerlijk eten en drinken. Er zitten rovers 
aan die tafel en ze smullen.’ 
‘Dat zou wat voor ons zijn, zei de haan.  
‘Ja, zaten we maar binnen,’ zei de ezel. 
 
Daarom dachten de dieren na over een slinks plan om de rovers weg te jagen. Totdat ze het 
ideale plan vonden. De ezel zou met de voorpoten op de vensterbank gaan staan, de hond op 
de rug van de ezel, de kat bovenop de hond en de haan op de kop van de kat. Zogezegd zo 
gedaan. Toen ze zo opgesteld waren, gaf de ezel een teken en begonnen ze: de ezel balkte, 
de hond blafte, de kat miauwde en de haan kraaide; toen stortten ze zich door het venster in 
de kamer. De ruiten kletterden en de rovers vlogen geschrokken van het ontzettend 
geschreeuw overeind. Ze dachten niet anders of dat er een spook naar binnen kwam en ze 
vluchtten in grote angst het bos in. Meteen gingen de ezel, de hond, de kat en de haan aan 
tafel en aten alsof ze in geen vier weken eten zouden krijgen. 
 
Toen de vier muzikanten klaar waren, deden ze de lichten uit en zochten ieder een geschikte 
slaapplaats. De ezel ging op de mest liggen, de hond achter de deur, de kat in de haard op de 
warme as en de haan op de hanenbalken; ze waren heel moe van hun lange tocht en sliepen 
dadelijk in. 
 
Mogelijke vragen 

• Wat spreekt je aan in dit verhaal? 
• Herken je jezelf in dit verhaal? 
• Heb je een ervaring dat je door samenwerken verder kwam? 
• Met wie kan jij allemaal samenwerken? 
• Moeten mensen net zoals jij zijn om samen te werken? 
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Thema Schaamte 
 
Mogelijk verhaal: de gebarsten kruik 
 
Online: https://youtu.be/VVM9SpVa7A8 
 
De gebarsten kruik 
 
Een waterdrager in India had twee grote kruiken; elke kruik hing aan één kant van een juk 
dat hij over zijn schouders droeg. Eén van de kruiken had een barst; de andere was in 
perfecte staat. Terwijl die tweede kruik aan het einde van de lange weg tussen de rivier en 
het huis van de meester een volle lading water afleverde was tegen die tijd de gebarsten 
kruik nog maar half vol. 
 
Deze situatie duurde twee volle jaren. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer 
water af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede kruik bijzonder trots op zijn 
prestaties omdat hij perfect voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar de arme 
gebarsten kruik was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de 
helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten. 
 
Nadat hij zich zo twee jaar lang als een mislukking had beschouwd begon hij op een dag bij 
de rivier tegen de waterdrager te praten. 
"Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen." 
"Waarom?," vroeg de waterdrager, "waarom ben je beschaamd?" 
 
"Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water 
af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het 
huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon 
voor je inspanning," antwoordde de kruik. 
 
De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten kruik; hij wilde hem troosten 
en zei: "Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed op die 
prachtige bloemen letten aan de kant van de weg". 
 
En inderdaad: toen ze de heuvel opliepen zag de gebarsten kruik prachtige wilde bloemen 
langs de kant van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het einde van 
de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig omdat hij de helft van het water weer was 
verloren en hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager. 
 
De waterdrager bekeek de kruik en zei: "Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen 
groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere kruik? Dat komt 
omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik 
heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer als we terugkwamen van 
de rivier heb jij ze water gegeven. En zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen 
kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren." 
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"Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo prachtig uitzien." 
 
Mogelijke vragen 

• Wat spreekt je aan in dit verhaal? 
• Herken je jezelf in dit verhaal? 
• Is de schaamte van de kruik terecht? 
• Hoe had de kruik kunnen weten dat hij zich niet hoefde te schamen 
• Hoe blokkeert schaamte je? 
• Hoe kun je ervoor zorgen dat je je minden schaamt? 
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Thema Angst 
 
Mogelijk verhaal: Het konijn onder de mangoboom 
 
Online: https://youtu.be/rFcw-NIZ7ZA 
 
Het konijn onder de mangoboom 
 
Lang geleden leefde er in India een jong konijntje in het bos vlak bij de zee. Op een mooie 
zonnige dag lag hij te slapen onder een grote mangoboom. De rijpe mango's die boven hem 
in de boom hingen, verspreidden een heerlijke geur. Vlakbij knabbelde een hert aan de 
blaadjes en zijn konijnenvriendjes speelden tussen de struiken. 
 
Plotseling klonk er een luide 'plof', die de grond onder het konijn deed schudden. Het kleine 
konijntje schrok wakker. "Dat schudden en dreunen moet het geluid van een aardbeving 
zijn," dacht hij en hij sprong overeind. “Ik moet maken dat ik wegkom!" 
 
"Waarom ren je?" riepen zijn konijnenvriendjes. 
 
"De aarde valt uit elkaar! Snel! Volg mij!" 
 
Geschrokken begonnen de andere konijnen met hem mee te rennen. Steeds meer konijnen 
volgden hen. Binnen korte tijd renden honderden bange konijnen, met paniek in hun ogen en 
trillende oren, zo snel zij konden achter het kleine konijntje aan. Een hert zag de konijnen 
door het bos rennen. "Wat is er aan de hand," vroeg zij, "is er brand?" - "Een ramp! 
Verschrikkelijk! De aarde valt uit elkaar!" - "Dat moet ik de andere dieren gaan vertellen, 
zodat zij ook kunnen vluchten!" 
 
Het hert vertelde het aan de buffel. De buffel vertelde het aan de wilde os. De wilde os 
vertelde het aan de tijger. De tijger vertelde het aan de olifant. De olifant vertelde het aan de 
neushoorn. Al snel renden honderden dieren achter 
het kleine konijntje aan en de kreet "De aarde valt uit elkaar!" weergalmde door het hele 
bos. 
 
Een wijze en machtige leeuw hoorde het luide gedreun van de vluchtende dieren en zag hen 
een heuvel oprennen in de richting van een hoge rots die boven de oceaan uitstak. "Als ik hen 
niet tegenhoud, zullen alle dieren doorrennen en over de rand van de rots in zee vallen," 
dacht hij. Razendsnel sprong de leeuw naar de top van de rots. "Stop!," brulde hij. "Waarvoor 
zijn jullie op de vlucht?" 
 
"De aarde valt uit elkaar!" antwoordden de dieren, elk op zijn eigen manier. 
 
"Wie zag de aarde uit elkaar vallen?" vroeg de leeuw. 
 
"De olifant zag het," snoof de neushoorn. "De tijger zag het," trompetterde de olifant. "De 
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wilde os zag het," gromde de tijger. "De buffel zag het," beide de wilde os. "Het hert zag het," 
brulde de buffel. "Het konijntje zag het," fluisterde het hert. Tenslotte sprak het kleine 
konijntje, "Ik hoorde de aarde uit elkaar vallen." - "Waar was je toen dat gebeurde?" vroeg 
de leeuw. "Ik lag te slapen onder een grote mangoboom toen ik een luide 'plof' hoorde en de 
grond onder mij begon te schudden." 
 
"Kom op konijn, spring op mijn rug, dan zullen wij gaan onderzoeken wat jij gehoord hebt. 
Laat de andere dieren maar hier blijven totdat wij terugkomen." De leeuw rende met grote 
sprongen door het bos en kwam al snel bij de mangoboom. "Laat mij eraf!" huilde het 
konijntje. "Ik durf niet dichterbij te komen!" De leeuw liet het konijn van zijn rug afspringen 
en liep zonder angst naar de plek waar het konijn had liggen slapen. Bij de wortels van de 
boom lag een reusachtige mango die van een tak naar beneden was gevallen. 
 
"De aarde valt helemaal niet uit elkaar! Er is een mango op de grond gevallen en van die 
'plof' ben jij zo geschrokken!" zei de leeuw tegen het konijntje. "Laten we snel aan de andere 
dieren gaan vertellen dat er geen gevaar dreigt." - "Wees maar niet bang, lieve vrienden," zei 
de leeuw. "Het geluid dat het konijn hoorde, werd veroorzaakt door een vallende mango en 
niet door het breken van de aarde. Jullie zijn allemaal veilig, maar door je angst renden jullie 
een groot gevaar tegemoet. Luister daarom naar mijn raad: Soms ben je zonder enige 
oorzaak bang. Kijk dan eerst of er voor die angst een werkelijke reden is, en doe dan pas iets 
om anderen en jezelf te helpen. Volg anderen niet voordat je zeker weet dat zij gelijk 
hebben." 
 
Het kleine konijntje en alle andere dieren beloofden om de goede raad van de leeuw op te 
volgen en blij keerden zij terug naar hun eigen plek in het bos. 
 
Mogelijke vragen 

• Wat spreekt je aan in dit verhaal? 
• Herken je jezelf in dit verhaal? 
• Wat leert dit verhaal? Is het verstandig wat de dieren doen? 
• Gebeurt dit vaak? Noem eens wat voorbeelden? 
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Thema Vrijheid 
 
Mogelijk verhaal: De wolf en de hond 
 
De wolf en de hond (een fabel van Aisopos) 
 
Op een nacht, 't was heldere maan, kwam een eenzame wolf, vanuit de schaduw 
tevoorschijn. Hij was mager en hij stierf bijna van de honger. Terwijl hij rondliep kwam hij 
opeens een erg dikke, goed gevoede hond tegen. De twee groetten elkaar en de wolf merkte 
op, terwijl hij de hond van onder tot boven bekeek: "Mijnheer, wat ziet u er buitengewoon 
goed uit. Ik geloof niet ooit een gezonder en gelukkiger dier te hebben gezien. Vertelt u mij 
eens, hoe het komt, dat u beter schijnt te leven dan ik? Zonder valse bescheidenheid kan ik 
gerust zeggen, dat ik op de jacht mijn leven honderd keer vaker op het spel zet dan u. En toch 
bent u goed gevoed, terwijl ik bijna sterf van de honger." De hond gromde: "U kunt een even 
goed leven hebben als ik, als u doet, wat ik doe," zei hij kortaf. De wolf spitste zijn oren. "En 
wat is dat dan?" vroeg hij. 
 
De hond lachte geheimzinnig, zoals ieder doet, die een geheim kent. "Het is heel eenvoudig, 
ik bewaak het huis gedurende de nacht en houd zo de dieven buiten de deur." 
 
"Dat zou ik graag doen, want ik heb het nu ellendig," zei de wolf. "Mijn leven in het bos, waar 
ik last heb van regen, vorst en sneeuw, verruilen voor een warm dak boven mijn hoofd en 
lekker eten, zou me wel passen." De hond draaide zich om, gaf de wolf een teken hem te 
volgen en begon de weg af te lopen. 
 
Terwijl ze naast elkaar voortsukkelden, zag de wolf toevallig een rare streep om de nek van 
de hond. Hij kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en vroeg hem hoe hij daar aan kwam. 
De hond deed of hij de vraag niet hoorde. Maar de wolf drong op een antwoord aan. "U 
moet dan weten," zei de hond tenslotte, "dat ik overdag vastgebonden ben, anders verlies ik 
mijn geduld en bijt ik een onschuldige vreemdeling. Ik mag alleen 's nachts vrij rondlopen." - 
Hij hield op en vervolgde toen op een toon, die scheen te betekenen, dat het zo nu eenmaal 
hoorde: "Als ik overdag toch nergens heenga, kan ik alleen maar slapen. 's Nachts, als ik vrij 
rondloop, ben ik des te waakzamer. Mijn baas en de hele familie zijn erg trots op me en ze 
geven me borden met botjes en restjes van de tafel. Mijn beloning is prima, dat zeg ik u." 
 
De wolf bleef ineens staan. "Wat mankeert u?" vroeg de hond ongeduldig. "Kom op, treuzel 
niet zo." - "Nee," antwoordde de wolf, "neem me niet kwalijk, maar ik ga niet verder mee. 
Mijn vrijheid is me te lief en ik wil geen koning zijn op de voorwaarden, die u beschrijft." 
Terwijl hij dit zei, draaide de wolf zich om en rende terug naar het bos. 
 
Vrijheid is beter dan comfort in gevangenschap. 
 
Mogelijke vragen 

• Wat spreekt je aan in dit verhaal? 
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• Herken je jezelf in dit verhaal? 
• Wat vind jij belangrijk aan vrijheid? 
• Voel je je vrij? 
• Het je je altijd vrij gevoeld? 
• Hoe kun je voor je vrijheid vechten? 
• Is vrijheid iets van jezelf of van de maatschappij? 
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Thema Respect 
 
Mogelijk verhaal: De Leeuw en de muis 
 
De Leeuw en de Muis (Een fabel van Aisopos) 
 
Lang geleden woonde er in een ver land een machtige leeuw. Eens, toen hij uitgeput van het 
jagen en van de hitte was, ging hij terug naar zijn hol en viel daar in een diepe slaap. Terwijl 
hij sliep kwam er een muis voorbij, die in gedachten verzonken, niet oplette waar ze naartoe 
liep en ongemerkt in het hol van de leeuw terechtkwam. Haar kleine oogjes raakten 
langzamerhand gewend aan het donker. Ze werden steeds groter en groter, want wat zag ze 
daar? Voor haar lag het meest gevreesde wezen dat ze ooit had gezien. Een ogenblik stond 
ze van schrik vastgenageld aan de grond. Toen sprong ze in paniek naar de deur. Daardoor 
struikelde de muis over de neus van de leeuw, die wakker werd. 
 
De geschrokken muis deed verwoede pogingen weg te komen, maar de grote klauw van de 
leeuw kwam boven op haar terecht. Ze dacht onmiddellijk dat haar laatste uur geslagen had. 
En het is waar, de leeuw zou haar onmiddellijk verslonden hebben, als de muis haar spraak 
niet had teruggevonden. ‘Spaar me, hoogheid,’ smeekte ze. ‘Ik heb u per ongeluk beledigd. 
Uw klauw is te voornaam om hem te bezoedelen met het bloed van een zo’n onbeduidende 
prooi.’ De grote leeuw keek peinzend naar de muis en overwoog wat hij moest doen. Hij zei 
niets. Toen beurde de leeuw zijn klauw op en liet hij zijn nietige gevangene vrij. De muis, die 
bijna niet kon geloven dat ze zoveel geluk had, rende weg zonder achterom te kijken. Zij 
vluchtte zo snel ze kon het bos in. 
 
Niet lang daarna was de leeuw aan het jagen in het bos. Per ongeluk liep hij daarbij in een 
val, die daar geplaatst was door een paar jagers. Hij worstelde wanhopig om uit het net te 
komen, dat hem verstrikte. Het was vergeefs. Bang en zonder hoop vrij te komen brulde hij zo 
krachtig, dat het overal in het bos te horen was. De muis hoorde het gebrul héél in de verte 
en begon vlug te rennen om de oorsprong ervan te ontdekken. Na even zoeken vond ze de 
gevangen leeuw, op een open plek in het bos. Ze herkende hem als dezelfde die haar leven 
had gespaard en die haar vrij had gelaten. Zonder veel omslag en zonder angst begon de 
muis te knagen aan de touwen, die de leeuw stevig vastgebonden hielden. In een oogwenk 
beten de scherpe tanden van de muis de touwen door. Het net kwam los en het edele dier 
was bevrijd uit zijn gevangenschap. 
 
Mogelijke vragen 

• Wat spreekt je aan in dit verhaal? 
• Herken je jezelf in dit verhaal? 
• Hoe belangrijk is respect voor jou? 
• Geef jij iedereen het respect die ze verdienen? 
• Ontvang je altijd voldoende respect? 
• Wat doet het ontvangen van respect met je? 

 


