
Wat kunnen we met elkaar leren van  
concrete ervaringen van/over ouderen?

Grootschalig luisteren waardoor je  
continue kwaliteit van leven kan evalueren

Verslag Workshop in Leiden 
op 8 juni 2016



Focus van Project
Ouderen met lage SES 
Zorg bereikt hen vaak te laat 
Nadelige gevolgen voor persoon zelf, netwerk 
Hogere zorgkosten 
Lagere kwaliteit van leven



Doel van Workshop
Participatief ontwerpen van een Vertelsysteem voor 

“Grootschalig Luisteren”: 
Bedenken Uitlokkende Vragen 
Testen van Uitlokkende Vragen in Verhalentafels 
Identificeren van Thema’s, Gevoelens en Actoren in de Verhalen 

Demonstreren van de kracht van Verhalen(tafels)



Uitlokkende Vragen
2 groepen hebben ieder 2 uitlokkende vragen bedacht: 

Wat maakte het afgelopen weekend tot een fijn of vervelend weekend? 
Wat maakte het wonen voor u vandaag prettig of onprettig? 
Kunt u iets vertellen over een positieve of negatieve ervaring in uw dagelijks leven? 
Welke eigen ervaring zou u willen vertellen aan de wethouder over wat er goed of 

niet goed gaat in uw leven? 

Uitlokkende Vragen werden gewisseld van groep en 
gebruikt als startpunt voor Verhalentafels, met als resultaat: 

 15 ervaringen in grote zaal (eigen ervaringen) 
18 ervaringen in kleine zaal (ervaringen van anderen)



Uitlokkende Vragen
Feedback van de ene groep op de uitlokkende vragen van de ander na 

afloop van de Verhalentafels: 
Wat maakte het afgelopen weekend tot een fijn of vervelend weekend? 
Lekker concreet, maar gaat dan wel snel over familie. 

Wat maakte het wonen voor u vandaag prettig of onprettig? 
Heel beperkt door vandaag, misschien beter “momenteel” gebruiken 

Kunt u iets vertellen over een positieve of negatieve ervaring in uw dagelijks leven? 
Was goed te beantwoorden, heeft veel ervaringen opgeleverd. 

Welke eigen ervaring zou u willen vertellen aan de wethouder over wat er goed of niet goed gaat in uw 
leven? 
Wethouder is op te grote afstand. Oogstte niet veel ervaringen, meer algemene beleidsachtige uitspraken. 



Voorbeeld Verhalen
Ik vind het fijn dat een verzorgende iedere dag voor een haring zorgt. Hij 

weet dat ik het lekker vind en mijn vrouw en ik kunnen het niet zelf halen.  

Ik mag niet klagen. Ik heb kinderen, kleinkinderen, overgroot-kleinkinderen 
en ze komen vaak langs want ze wonen dichtbij. Maar toch mis ik mensen 
van mijn eigen leeftijd. Mijn man is dood, mijn beste vrienden uit de straat. 
Alle leeftijdgenoten vallen weg. Deze week kreeg ik weer 3 rouwkaarten in 
de bus. Ik ga naar de begrafenissen, het wordt een gewoonte. Ik heb een 
mooi leven, maar niemand weet meer van mijn leven. Ze hebben allemaal 
hun eigen leven. Het is wel mooi geweest. Ik wil niet klagen hoor, want mijn 
kinderen zorgen goed voor me.



Werken met ervaringen

Op zoek naar thema’s,  
gevoelens, actoren



Thema’s



• Sociaal contact via moderne 
technologie

• Contact met relevante anderen: 
familie, leeftijdgenoten

• Gezien worden
• Gezondheid
• Professionele zorg
• Mantelzorg

• Woonomgeving
• Fysieke beperkingen
• Samen iets beleven
• Zelfstandigheid
• Samenwerken
• Eenzaamheid
• Mobiliteit
• Eigen regie/ zeggenschap

Thema’s



Gevoelens



Gevoelens
• Teleurgesteld
• Berusting
• Eenzaamheid
• Waardering
• Pijnlijk
• Erkenning
• Verbaasd
• Plezier
• Miskend
• Machteloosheid

• Dankbaar
• Confronterend
• Boos
• Verdriet
• Zorgen maken
• Frustratie
• Gezelligheid
• Blij
• Thuis voelen



Actoren



Actoren
• Betrokken verzorger
• Levensmoede oudere
• Onbereikbare personen
• Oordelende hulp
• Bange oudere
• Wraak nemende verzorgenden
• De eigentijdse oma
• De eigentijdse kleinkinderen
• De aandacht gevende hulp
• De gelukkige cliënt

• De afhankelijke oudere
• Over actieve medicus
• Welwillende kinderen
• Actieve mantelzorger
• Zelfstandige oudere
• Slechter wordende oudere
• Familielid
• Recreant



Hoe verder?
Aanpassen vragen van grootschalig luistersysteem 

(StoryConnect) 
Hoe komen we bij de doelgroep? (Project Team) 
Mensen vragen of ze willen helpen concrete ervaringen 

te verzamelen (Project Team) 
Dashboard maken (StoryConnect) 
Verzamelen van Verhalen (Allen) 
Evaluatie vertelsysteem en dashboard in Amersfoort 

(Project Team)



Contactgegevens
Wil Molenaar, wilmol@xs4all.nl   
Philien Blok, pblok-advies@outlook.com 
Marco Koning, marco@storyconnect.nl 
Erwin Duurland, erwin@storyconnect.nl
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