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“ACTIVE COLLECTION CENTRE” IN KAART
Het Active Collection Centre is de verzamelnaam voor de actieve 
collectie van de stad die het Museum Rotterdam op diverse manieren 
zichtbaar maakt. Het kloppend hart van deze collectie zijn de verhalen van 
Rotterdammers. Op deze manier heeft het museum oog voor wat er nu in 
Rotterdam gaande is. Het samen met de eigenaar deelbaar maken en delen 
van deze verhalen gebeurt in samenwerking met studenten Social Work van 
Hogeschool Rotterdam en creatieve part- ners. Oud-deelnemers en 
vrijwilligers worden steeds opnieuw betrokken bij vervolgtrajecten. Op die 
manier komen oude en nieuwe verhalen en de eigenaren van deze verhalen 
met elkaar in verbinding. 

TRAINING – VERTELLEN – VASTLEGGEN, DELEN & VERBINDEN 

MUSEUM ROTTERDAM – NICOLE V. DIJK AL

DE VORM
persoonlijke verhalen vertellen 

Waarom deze vorm? 
• We werken samen met Rotterdammers aan 
 de doelstelling van het museum. 
• Als iemand een verhaal vertelt hoor je zijn 
 perspectief op de werkelijkheid. 
• Onzichtbare Rotterdammers worden   
 zichtbaarder in hun eigen omgeving. 
• De deelnemer ontwikkelt nieuwe 
 kwaliteiten zoals omgaan met taal en   
 anderen, maar ook zichzelf presenteren. 
• Verhalen delen is elkaar leren kennen. 

Wat moet het opleveren? 
• Levende verhalen bij statische collectie. 
• Manifestatie van het museum op locatie. 
• Ontwikkeling van de deelnemer in het 
 vertellen van zijn of haar verhaal. 
• Nieuwe verbindingen tussen deelnemers 
 en tussen deelnemers en andere    
 stadsbewoners. 

Is eenzaamheid bestrijden een doelstelling? 
De deelnemers hebben vaak op diverse manieren 
ervaring met eenzaamheid in hun leven, door 
bijvoorbeeld laaggeletterdheid, werkloosheid,
 opvoeding, culturele achtergrond. Het 
ontwikkelen en vertellen van verhalen leidt 
impliciet naar het ontstaan van connecties door 
het gevoel dat je niet alleen bent in dit probleem 
en het geen schande is. Het proces leidt dus ook 
tot persoonlijke ontwikkeling 

De Rolverdeling
In de tabel hieronder wordt weergegeven wie 
welke rol heeft in het project.

Kennismaking Training Delen Evaluatiemomenten Doorontwikkeling

Duurzaam? 
Door het leggen van nieuwe verbindingen 
ontstaan er ook weer nieuwe verhalen. Het is 
aan de deelnemers zelf om deze verhalen (de 
relatie die is ontstaan door de nieuwe verbinding) 
vast te houden. Het museum blijf die relatie wel 
aanjagen door aan de slag te blijven met de 
actieve collectie en de deelnemers aan diverse 
projecten. 

Wat beklijft? 
• Deelnemers blijven met elkaar in    
 verbinding en blijven, al dan niet samen,  
 andere plekken in Rotterdam bezoeken.
•  De nieuwsgierigheid van oud-deelnemers  
 is blijvend geprikkeld en ze ondernemen  
 daardoor sneller zelf stappen. 
•  Deelnemers weten de weg makkelijker te  
 vinden om iets voor elkaar te krijgen in hun  
 buurt i.s.m. professionals of anderen. 
•  Betrokken studenten van de HRO hebben  
 geleerd voor hun toekomst. 

Hoe bereik je de doelgroep? 
•  Persoonlijke benaderen op locatie 
•  Via bestaand eigen netwerk
•  Via professionals 

3 mnd. + 

100 u. 

Initiatiefnemer
Creatief Partner
Doelgroep
Z&W profs.
Bewoners
Gebiedsambt

Deelnemer Regie/org. Vormgever Verteller  Trainer Publiek Partner



47 – ROTTERDAMSE – opgegroeit in Tilburg 
INITIATIEFNEMER NICOLE VAN DIJK

Voel jij je wel eens eenzaam? 
Ik bepaal de strategie, maar ervaar mijn werk heel 
anders als de mensen met wie ik werk. Je bent 
over andere dingen enthousiast, dat ik dit niet 
altijd kan delen maakt mij wel eens eenzaam. 

Wat is eenzaamheid voor jou?
Dat je niet of weinig in verbinding staat met 
anderen, de dingen die je bezighouden niet of 
onvoldoende met anderen kunt delen. 

Hoe is het initiatief ontstaan? 
Binnen het museum zijn we onder de noemer 
“ECHT Rotterdams erfgoed” al langer bezig 
met het verzamelen van objecten en personen 
die symbool staan voor zaken die zich in de stad 
afspelen. De verhalen maken inzichtelijk dat het 
over Rotterdammers en gemeenschapppen gaat 
in plaats van over objecten. 

Wat maakt jou een goede projectleider?
o  Ik kan goed hoofd- en bijzaken   
 onderscheiden en goed inschatten wie en  
 wat er in de begeleiding nodig is. 
o  Ik ben van huis uit curator en geloof enorm  
 in samenwerking. 
o  Ik heb voldoende empathie, maar kan ook  
 vanuit het museale oogpunt kijken. 

“In het museale maakt een persoonlijk verhaal een groter verhaal 
concreet, maar vanuit relationeel oogpunt is de functie verbinding.” 

HRO STUDENTE IRIS HELLEMONS
Als student werk ik in een LWG 
(leerwerkgemeenschap) met Museum
 Rotterdam, Theater Formaat en Verhalenhuis 
Belvédère. Museum Rotterdam heeft het 
verhalenvertellers project een aantal maanden 
geleden bij ons geïntroduceerd met de vraag
 dit samen vorm te geven. Onze uitdaging is om 
groepen uit het welzijnswerk aan het project
te binden als nieuwe verhalenvertellers. Het 
museum wil een een hecht netwerk bouwen van 
verhalenvertellers bestaande uit hele diverse 
Rotterdammers. In het begin was het precieze 
doel nog een beetje abstract
 voor mij. Ik zie de kracht van het verhaal in
 de verbinding tussen Rotterdammers, maar
 wie was nou de belangrijkste doelgroep de 
verhalenverteller of het publiek? Langzaam wordt 
me duidelijk dat het eerste belang bij de verteller, 
de deelnemer, ligt. We willen ervoor zorgen
 dat mensen gezien en gehoord blijven worden. Ik 
vind de kracht van dit project dat iedereen naast 
elkaar staat. De verhalenvertellers, Nicole, Leonie, 
de projectpartners en wij als (LWG) studenten. 
Nu verbinden we steeds nieuwe groepen aan het 
project. Het groeit, de belangrijkste uitdaging 
zit wel nog in de vraag hoe houden we de 
verhalen en hun eigenaren vast en zorgen we 
voor continuïteit. 

DEELNEMER PIETER BOOMSLUITER -  60 jaar uit Rotterdam 
Op mijn 4de ben ik uit Rotterdam verhuisd en sinds een paar jaar woon ik weer in de stad. Ik heb 20 
jaar in het buitenland gewoond, dat was leuk. Ik ondernam veel en had altijd makkelijk contact met 
anderen. De laatste jaren waren niet de beste van mijn leven. Ik verloor mijn baan, ben gescheiden
en er ik kreeg financiële problemen. Mijn zelfbeeld werd steeds slechter. Met alleen zijn heb ik geen 
probleem, maar ik voel me op sommige momenten ook echt eenzaam. Dat is verschrikkelijk. Het vreet 
aan je. Wanneer dat is, dat is niet te voorspellen. Ik heb wel wat mensen met wie ik goed contact heb 
en die er echt voor me zijn, maar niet altijd op die momenten. Via de gemeente ben ik afgelopen jaar 
op de website Rotterdammers voor elkaar gekomen. Ik moest weer iets gaan doen. Onder de mensen 
zijn. Ik las de vrijwilligersvacature voor het verhalenvertellers project en toen dacht ik, dat is iets voor 
mij. Ik hou van het contact met andere mensen, het geeft me energie. Het is een leuke diverse groep. 
Ieder heeft zo zijn eigen verhaal en we zijn samen bezig met ons eigen verhaal en het verhaal van 
anderen. Het is een welkome afwisseling op dit moment in mijn leven. Op die zaterdagochtenden 
werden we steeds door anderen begeleid. Ik leer weer veel over de stad waar ik zo van hou, maar waar 
ik zo lang ben weggeweest.  
 

Werk je samen met zorg- & 
welzijnsprofessionals of vrijwilligers?
Ik kom steeds meer met zorg en welzijn in 
contact. We werken nu onder andere samen met 
WMO Radar, DOCK en Humanitas. Deelnemers in 
ons project doen dat vaak op basis van 
een vrijwilligerscontract, dit zijn echter geen 
vrijwilligers uit zorg en/of welzijn. 

Wat zouden zij van jou/jullie kunnen leren? 
o  Je kunt van veel meer instrumenten 
 gebruik maken dan gebruikelijk binnen  
 zorg en welzijn. 
o  Ons vertrekpunt zorgt direct voor meer   
 gelijkwaardigheid tussen deelnemers  
 onderling en deelnemers en    
 initiatiefnemers. 

Coalitie Erbij? Zo ja, hoe is dat zo gekomen? 
Nee, wij zitten nog veel in het culturele werkveld. 
Echter ik kom wel steeds meer in contact met 
zorg en welzijn. 

Wat is de rol die jij ziet voor zo’n coalitie? 
o  Registratie van de successen en de 
 verhalen van deze projecten zodat deze op 
 meerdere gebieden o.a. binnen zorg en  
 welzijn kunnen worden ingezet en niet 
 verloren gaan. 
o  Meedenken en eventueel ondersteuning in 
 middelen om te verduurzamen, de invloed 
 van de verhalen te vergroten. 

Wat is voor jou de belangrijkste uitdaging?
Nieuwe groepen betrekken die niet tot de kern 
van museumbezoekers behoren en een duurzame 
relatie met hen opbouwen.



“MIJN ROTTERDAM” IN KAART
Mijn Rotterdam is een participatief fotoproject. 10-20 ouderen uit dezelfde 
wijk worden benaderd voor deelname aan een fotoworkshop. De ouderen 
worden uitgedaagd om in 10 polaroids en 10 korte verhalen zelfstandig vast 
te leggen hoe hun dagelijks leven eruit ziet en wat zij als persoon 
belangrijk vinden. Door dit te delen met leeftijdsgenoten houden zij zichzelf 
een spiegel voor en leren zij de anderen in de groep kennen. Zo ontstaan 
gedurende het traject kwalitatieve verbindingen tussen de deelnemers.
Vervolgens geven zij samen met de initiatiefnemer middels een expositie de 
verhalen een podium in de wijk. Tijdens de opening maken buurtgenoten, 
vrijwilligers en zorg en welzijn proffesionals ook kennis met het verhaal van 
de ouderen.  

FOTOWORKSHOP – POLAROIDS & TEKST – ACTIVEREN  

RIK MOONEN STADSTRAINER - ZZp-er 65
+

DE VORM
10 polaroids en 10 korte verhalen  

Waarom deze vorm? 
• De polaroid camera dwingt tot nadenken,  
 je hebt maar 10 kansen. 
• De camera is een eenvoudig te gebruiken 
 voorwerp  voor diverse doelgroepen; 
 ouderen, laaggeletterden, gehandicapten,  
 etc. 
• Met beelden is alles makkelijker uit te   
 leggen op alle niveau’s. 

Wat moet het opleveren? 
•  Creatieve en leuke activiteit voor ouderen. 
•  Ouderen uitdagen zichzelf te laten zien en  
 hun verhaal, hoe emotioneel ook te delen. 
•  De wijk laten zien en horen wat senioren in  
 deze buurt belangrijk vinden. 
•  Sociale dynamiek creëren in de buurt door  
 de ouderen en het sociale wijknetwerk aan  
 elkaar te koppelen. 
•  Ouderen kwalitatief in contact brengen   
 met elkaar en anderen. 

Is eenzaamheid bestrijden een doelstelling? 
Het verhaal delen zorgt voor een kwetsbare 
opstelling richting anderen en geeft aanleiding 
tot kwalitatief contact. Eenzaamheid bestrijden 
is de primaire doelstelling, maar is verpakt als 
sociale bijvangst. 

De Rolverdeling 
In de tabel hieronder wordt weergegeven wie 
welke rol heeft in het project. 

werving & onderzoek workhop - inleiding workshop - verhaal delen kennismaken groepen expositie

Duurzaam? 
Het project is duurzaam wanneer de deelnemer 
vervolg geeft aan de contacten die tijdens 
het project zelf worden gelegd en/of aan de 
verbindingen die door initiatiefnemer van het 
project worden gemaakt. 

Wat beklijft? 
•  Div. ouderen blijven in contact met elkaar. 
•  Verschillende ouderen blijven activiteiten in  
 de buurt bezoeken.
•  Actieve ouderen gaan zich inzetten voor  
 minder actieve ouderen. 
•  Ontmoetingsplekken voor ouderen kunnen  
 zich profileren richting onbekende ouderen  
 en worden vaker bezocht. 
•  Ouderen gaan zelf activiteiten organiseren. 
 Zoals een schildersclub en een    
 activiteitenprogramma in Feijenoord.  
•  Ouderen gaan een andere relatie  
 onderhouden met hun omgeving en   
 melden zich aan voor sociale initiatieven  
 zoals VIAtim pakket bezorging. 
 
Hoe bereik je de doelgroep? 
• Persoonlijke benaderen op locatie
• Via actieve ouderen & buurtbewoners
• Via bestaand eigen netwerk & wijknetwerk.

Website in aanmaak!

3 mnd. 

120 u. 

Initiatiefnemer
Creatief Partner
Doelgroep
Z&W profs.
Bewoners
Gebiedsambt

Deelnemer Regie/org. Vormgever Verteller  Trainer Publiek Partner



29 – ROTTERDAMMER – opgegroeit in brabant 
INITIATIEFNEMER RIK MOONEN

Voel jij je wel eens eenzaam? 
Ja, ik ben een strever en ik kan opgaan in
mijn werk en mij eenzaam voelen omdat ik mijn 
enthousiasme niet altijd met anderen kan delen.

Wat is eenzaamheid voor jou?
Eenzaamheid is een gevoel wat iedereen kent, 
maar bij sommige vaker aanwezig is. Volgens 
mij komt eenzaamheid voort uit een gevoel van 
ontbreken van kwalitatief contact. Wat kwalitatief 
contact is en hoeveel je ervan moet ervaren dat 
is voor iedereen anders en dat bepaalt dus ook 
of en hoe eenzaam je bent. “Mijn Rotterdam” is 
er voor alle Rotterdamse ouderen die behoefte 
hebben aan meer kwalitatief contact met 
anderen.  

Wat maakt jou een goede organisator voor dit 
project?
o Ik ben jong en heb interesse in ouderen, 
 dit waarderen zij enorm.
o Ik durf mij kwetsbaar op te stellen en   
 kweek daardoor snel vertrouwen.
o Ik ben sensitief en kan het gedrag van   
 anderen in een groep goed inschatten. 

“Aandacht voor het verhaal van een ander is aandacht voor die ander”

OUDEREN MAATJE GAYTRIE RAMADIN 
42 jaar uit Rotterdam - Feijenoord 

Sinds augustus 2014 ben ik via Stichting DOCK 
maatje van mevrouw Joke Roszbach. Zij is 77 jaar 
oud en slechtziend waardoor zij weinig zelfstandig 
kan. Elke donderdag gaan wij dan ook samen 
boodschappen doen. Als het nodig is zien
wij elkaar vaker. Rik heeft mij en Joke via DOCK 
benaderd voor dit project. Wij zagen het als 
een leuke activiteit voor ons samen. We maakten 
samen foto’s en deelden de verhalen in een 
groep. De bijeenkomsten samen met andere 
ouderen en het luisteren naar elkaars verhalen was 
bijzonder. Voor het project was ik de enige met 
wie Joke intensief persoonlijk contact had. Nu 
heeft ze ook andere ouderen uit de buurt leren 
kennen. Na afloop zijn we ook vaker activiteiten 
in de buurt gaan bezoeken. De foto die van ons 
gemaakt is voor de aankondigingsposter van de 
expositie leidde ook nog eens tot veel aanspraak 
op straat.  

Ouderen hebben een eigen verhaal en willen 
dat graag kwijt, daar lijkt vaak geen aandacht 
voor. De expositie opening vond ik daarom extra 
indrukwekkend, Joke en ik hebben een korte 
presentatie gegeven over onze band als oudere 
en maatje. Er waren veel mensen. Die enorme 
belangstelling deed ons veel. 

DEELNEMER AD POPPELIER - 85 jaar uit Rotterdam - Noordereiland 

Mijn naam is Ad Poppelier. Ik kom vanuit mezelf moeilijk de deur uit. De kosten van activiteiten 
en het feit dat ik niemand ken hielden mij tegen. Maart 2016 werd ik door Rik voor dit project 
uitgenodigd. Ik vind het leuk om dingen te weten te komen over de buurt en daarnaast hou ik veel 
van geschiedenis. Dit waren de belangrijkste redenen dat ik meedeed. Ik heb met mijn foto’s iets over 
mijn eigen leven verteld, met name over mijn tijd als binnenvaartschipper. In de voorbereiding naar de 
expositie opening heb ik met twee andere deelnemers muziek uitgezocht die paste bij de expositie. 

Nu, na afloop van het project vind ik het nog steeds moeilijk om de deur uit te komen. Er zijn wel 
dingen veranderd. Rond de start van het project ben ik ook door een professional gekoppeld aan een 
oudere bewoner van een aanleunwoning van Humanitas Steenplaat, een verpleeghuis in de buurt. Via 
het project heb ik in dat huis ook anderen leren kennen. Ik kom daar nu graag en wekelijks. Ik word 
ook vaker op (gratis) activiteiten gewezen en als iemand me vraagt kom ik wel. Een buurt-bbq, het 
Danspaleis en een spellenmiddag heb ik al bezocht. Ik sta voor meer dingen open. Via Rik word ik nu 
ook pakketpunt voor pakketdienst VIAtim. 

Werk je samen met zorg- & 
welzijnsprofessionals of vrijwilligers?
Bestaande wijknetwerkers zijn de belangrijke 
partner in mijn initiatief. Ik heb ze nodig om iets 
te bereiken en om tegen het einde de resultaten 
over te dragen. 

Wat zouden zij van jou/jullie kunnen leren? 
o  Ik zet een stap in het dagelijks leven van 
 de doelgroep en hou bewust niet te veel
  afstand. Ik geloof dat je alleen    
 betrokkenheid kan vragen als je zelf ook  
 persoonlijk betrokken bent. 
o  “Verhalen” zijn bij professionals onderdeel 
 van hun werk. Dit praatje, zit net als een 
 fotoverhaal vol met aanleidingen tot 
 participatie. Deze aanleidingen blijven te  
 vaak onbenut! 

Coalitie Erbij? Zo ja, hoe is dat zo gekomen? 
Ja, via Mijn Rotterdam dat ik uitvoer voor het 
gemeentelijk programma ‘Voor Mekaar’ 

Wat is de rol die jij ziet voor zo’n coalitie? 
o  De coalitie kan samenwerking organiseren 
 tussen trekkers van verhaleninitatieven en 
 de zorg- en welzijnssector. 
o  De coalitie kan initiatiefnemers van 
 verhaleninitiatieven vragen
 om hun kennis over te dragen in trainingen 
 en/of projecten in de sector voor zowel 
 eigen vrijwilligers als bewoners. 

Wat is voor jou de belangrijkste uitdaging?
Het aanspreken van de deelnemer op zijn eigen 
verantwoordelijkheid zodat zij hun interesses 
volgen en eigen kwaliteiten benutten. 



“THEATERWERKPLAATS FORMAAT” IN KAART
Theaterwerkplaats Formaat is een werkplaats voor participatief drama. Op 
basis van vragen van een opdrachtgever en/of vragen uit de samenleving 
gaat het team aan de slag met een specifieke groep of groepen. In het 20 
jarig bestaan van Formaat is een toolbox met theaterwerkvormen ontwikkeld, 
die op maat wordt ingezet. Persoonlijke ervaringen worden in verhaal- en 
spelvormen gedeeld en stap voor stap omgezet in gespeelde scenes en 
theater. Persoonlijke en/of maatschappelijke problemen worden zo 
benadrukt en bespreekbaar gemaakt. Soms blijft het bij 
groepsbijeenkomsten, maar vaak volgt er een voorstelling voor (passend) 
publiek dat actief betrokken wordt. Deelnemers leren zich te uiten in 
verbeelding en ontwikkelen zo diverse capaciteiten die hen in staat stellen 
om anders met persoonlijke en/of maatschappelijke uitdagen om te gaan. 

KENNISMAKEN –  ERVARINGEN UITWISSELEN OP TONEEL - VERBINDEN

STICHTING – LUC OPDEBEECK & 
THAMAR KEMPERMAN AL

DE VORM
Particpatief Drama 

Waarom deze vorm? 
• Door problemen te verbeelden worden ze  
 laagdrempelig bespreekbaar gemaakt.
• Deelnemers bepalen zelf hun grenzen.
• De verbeeldingen zijn herkenbaar juist  
 omdat deelnemers zich in elkaars 
 problemen herkennen.
• Formaat biedt een veilige omgeving, niks  
 moet alles mag. 

Wat moet het opleveren? 
• Bespreekbaar maken van persoonlijke  
 problemen, zodat deelnemers er    
 vervolgens zelf mee aan de slag gaan. 
• Mensen die zich moeilijker kunnen uiten  
 helpen hun gevoelens te delen met   
 anderen. 
• Deelnemers leren denken in mogelijkheden
 en leren samenwerken. 
•  Kwalitatief contact met andere deelnemers  
 in de groep.
•  Mensen met vergelijkbare     
 levensproblemen trekken zich aan elkaar  
 op.  

Is eenzaamheid bestrijden een doelstelling? 
Deelnemers hebben vaak om hele diverse 
redenen te maken met eenzaamheid, denk 
aan cultuur, taalachterstanden, psychische 
problemen of verlies van partner bij ouderen. 
Formaat zet deelnemers middels drama aan tot 
zelfontwikkeling in het echte leven en om zo ook 
hun gevoel van eenzaamheid aan te pakken. 

De Rolverdeling
In de tabel hieronder wordt weergegeven wie 
welke rol heeft in het project. 

Kennismaking Groepsbuilding Delen verhalen (oefeningen) Delen verhalen (theatervorm) Voorstelling/presentatie

Duurzaam? 
Veel deelnemers zijn na afloop in staat om wat zij 
bij Formaat leren toe te passen in het echte leven.  

Wat beklijft? 
•  Deelnemers kunnen zich na afloop van dit  
 traject aansluiten bij het Stadsatelier en   
 blijven zo betrokken. 
• Deelnemers blijven met elkaar in   
 verbinding en blijven (samen met anderen)  
 plekken in de stad bezoeken. Hun   
 leefwereld wordt groter.
•  Deelnemers ontwikkelen zich als persoon  
 en stellen zich daardoor ook buiten   
 Formaat anders op in hun leefwereld. 

Hoe bereik je de doelgroep? 
• Via bestaand eigen netwerk
• Via projectpartners
• Via deelnemers

 

3 mnd. + 

div u. 

Formaat
Doelgroep
Z&W profs.
Gebiedsambt

Deelnemer Regie/org. Vormgever Verteller  Trainer Publiek Partner



38 – Rotterdamse – Opgegroeid in Amsterdam
56 – Rotterdammer – Opgegroeid in Antwerpen

INITIATIEFNEMERS LUC OPDEBEECK EN THAMAR 
KEMPERMAN 

Voel jij je wel eens eenzaam? 
Onze methodiek is erkend door 
onderzoekscentrum Movisie, maar echte 
erkenning krijgen we niet altijd van de 
buitenwereld. Verder staan we midden in de 
groep deelnemers en maken we samen theater, 
maar moeten wij wel sturing geven. Beide 
brengen gevoelens van eenzaamheid met zich 
mee. 
 
Wat is eenzaamheid voor jou?
Het in je eentje worstelen met je gevoelens. Die 
gevoelens wel willen delen, maar niet weten hoe. 

Hoe is het initiatief ontstaan? 
In de visie van Artistiek leider en initiatiefnemer 
Luc Opdebeeck was er in Nederland behoefte 
aan een Theater van de Onderdrukten- 
gezelschap. Zo startte Formaat met Forumtheater 
en workshops in zoveel mogelijk sectoren van de 
samenleving. 

Wat maakt jullie goede projectleiders?
o Nieuwsgierig, open, betrokken, creatief,  
 kritisch, avontuurlijk, zoekend, bevlogen,   
 allergisch voor onrecht en ervaren.

“In theater kun je maatschappelijke problemen en persoonlijke emoties 
benadrukken en bespreekbaar maken” 

DEELNEEMSTER JOKE DE WAARD  
Een aantal jaar geleden ben ik begonnen bij 
Formaat. Via het Wester Volkshuis ben ik hier 
beland. Andere mensen ontmoeten is belangrijk 
voor me, het is een leuke groep. Het is echt leuk 
om samen te spelen, Cor die speelt bijvoorbeeld 
mijn man in het stuk wat we nu spelen. “Al 42 jaar 
he Hendrikje”, “ja Thea”. Ja zo heten we in het 
stuk. Ik heb al aan diverse projecten meegedaan 
“Over de brug”, “Leren nee zeggen”, Stadsatelier 
en nu vanmorgen ook bij “Kwatta”. Bij “Kwatta” 
werken we nu met oudere mensen, het is altijd 
anders. Het lijkt mij leuk om binnenkort ook iets 
in verzorgingshuizen te doen met Formaat. Ik vind 
het vaak nog wel spannend, maar ik verleg mijn 
grenzen beetje bij beetje. 

DEELNEMER COR HENGSTMENGEL 
Mijn vrouw is overleden in 1999 en daarna zakte 
eigenlijk alles in. Ik zat alleen thuis en ging naar 
mijn werk. Via het buurthuis waar ik werkte 
kwam ik in contact met Formaat. Ik voelde me 
meteen welkom. Je mag hier zijn wie je bent en 
je leert ook (weer) te zijn wie je bent. Dat heeft 
als resultaat gehad dat ik een beetje beter met 
mijn eenzaamheid om kan gaan. We spelen in het 
theater stukken over dingen die in het echte leven 
spelen. Zo was ik nooit bezig met het verwerken 
van het verlies van mijn vrouw, totdat hier het 
idee geopperd werd dat ik een stuk zou doen 
over eenzaamheid. Ik kon het stuk zelf indelen. 
Echt verwerken doe ik het verlies van mijn vrouw 
nooit denk ik, maar ik heb het
wel een plekje kunnen geven. Ik heb mezelf ook 
weer ontwikkeld, voor een project in spangen 
spreken we nu mensen aan op straat, dat had ik 4 
jaar geleden niet gedaan. Ik was toen ontzettend 
teruggetrokken. Ik heb ook geleerd nee te 
zeggen, mijn eigen grenzen te bewaken. De vele 
verschillende mensen, leuke projecten waaraan
ik als het even kan allemaal meedoe, formaat is 
een thuishaven voor me. Ik probeer hier zoveel 
mogelijk te komen. Ik zit ook bij Stadsatelier 
en zodoende kom ik hier iedere donderdag, 
optredens en sommige projecten zijn op andere 
dagen. 
 Werk je samen met zorg- & 

welzijnsprofessionals of vrijwilligers?
Ja wij werken veel met hen samen.  

Wat zouden zij van jou/jullie kunnen leren? 
o  Anders omgaan met hun positie. Het   
 dilemma van de hulpverlener is dat  
 hij/zij altijd in een machtspositie zit. Wij 
 kunnen het contact met hun doelgroep 
 en het thema gelijkwaardigheid 
 bespreekbaar maken. 
o  Aan problemen werken zonder ze direct  
 te benoemen of iemand direct aan te   
 spreken op zijn/haar problemen. 
o  Erkennen van de (ongekende) kwaliteiten 
 van een groep. 

Coalitie Erbij? Zo ja, hoe is dat zo gekomen? 
We hebben ervan gehoord, mede omdat we met 
leden van de Coalitie samenwerken. 

Wat is de rol die jij ziet voor zo’n coalitie? 
o Erkenning genereren voor de werkwijze   
 van diverse initiatieven en methodieken 
 zoals de onze. Het aanmoedigen van best  
 practices. 
o Uitwisseling organiseren tussen  
 verhalenprojecten onderling en met zorg-  
 en welzijnsmedewerkers. Niet in de vorm  
 van een nieuw orgaan maar door dingen  
 samen te doen. 

Wat is voor jullie de belangrijkste uitdaging?
Door bezuinigingen (crisis) is ons team kleiner 
geworden. We willen graag weer groeien en onze 
reikwijdte weer vergroten.
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“VERHALENDERWIJS” IN KAART
Met het project Verhalenderwijs schakelt Pluspunt (kenniscentrum voor 
ouderen en participatie) steeds één autochtone en één allochtone oudere 
verhalenverteller in om bij hetzelfde thema middels persoonlijke verhalen 
een gesprek op gang te brengen met het publiek. Het publiek wordt 
uitgedaagd om hun eigen verhaal te delen. De verhalenvertellers hebben 
allemaal een basistraining en trainingen op thema gehad. In de training leren 
zijn een verhaal vorm te geven en aan de hand van hun eigen levenservaring 
dit op boeiende wijze te delen met een publiek. Verhalenderwijs is als 
project door de jaren heen steeds gekoppeld aan diverse themaprojecten 
mede gedragen door organisaties als de SKVR, de gemeente Rotterdam en 
diverse zorginstellingen. Hierdoor zijn er verhalen verteld aan een enorm 
divers publiek. 

TRAINING – VERTELLEN – PERS. ERVARINGING UITWISSELEN

PLUSPUNT – AUDREY DE ZANGER

DE VORM
2 vertellers die een eigen verhaal delen bij 1 thema  

Waarom deze vorm? 
• Deze vorm levert hele diverse verhalen op  
 omdat de vertellers het verhaal vormgeven  
 vanuit hun persoonlijke levenservaring. 
• De verschillende afkomsten zorgen voor  
 verschillende perspectieven bij de thema’s. 
• De verschillende afkomsten zorgen ook   
 voor herkenbaarheid verbazing en begrip  
 bij een divers publiek. 
• Het publiek wordt uitgedaagd om te   
 reageren. 

Wat moet het opleveren? 
• Ouderen leren hun verhaal vertellen voor  
 een publiek. 
•  Herkenning en gespreksstof bij het publiek. 
•  Meer onderling begrip tussen    
 uiteenlopende culturen.
•  Kwalitatieve gesprekken over belangrijke 
 thema’s bij ouderen zoals verlies, cultuur, 
 ouderenmishandeling.
•  Beeldvorming over ouderen bij    
 doelgroepen veranderen en andersom.

Is eenzaamheid bestrijden een doelstelling? 
Het primaire doel is het leren vertellen van het 
verhaal en het delen van ervaringen. Deelnemers 
vergroten zo hun wereld waardoor het project 
preventief werkt tegen eenzaamheid. Voor 
het publiek is de activiteit ook een podium en 
vergroting van hun leefwereld mits iedereen  
betrokken is, aandacht krijgt en zich gehoord 
voelt. 

De Rolverdeling
In de tabel hieronder wordt weergegeven wie 
welke rol heeft in het project. 

Intake Training Delen met publiek Extra training op thema Delen met nieuw publiek

Duurzaam? 
Binnen woonzorgcentra wordt het duurzaam 
als het verhalen delen vaker gebeurt. Dit kan 
wanneer professionals er vaker mee bezig 
zijn of wanneer ze vaker een verhalenverteller 
uitnodigen rond een bepaald thema. Het project 
heeft voor de verhalenvertellers al langer een 
duurzaam karakter, het loopt al sinds 1998. Zij 
blijven mede door Verhalenderwijs actief.

Wat beklijft? 
•  De verhalenvertellers vinden het nog   
 steeds leuk om te doen. Ze beleven enorm 
 veel plezier aan het uitdragen van hun 
 verhaal. 
•  De verhalenverteller hebben geleerd zich  
 te presenteren aan een publiek. 
•  De verhalenvertellers zijn erg zelfstandig.  
 Het project draait op de kracht van de  
 ouderen. Die kracht tonen ze ook buiten  
 het project. 

Hoe bereik je de doelgroep? 
• Netwerk van Pluspunt. 
• Oproep in eigen nieuwsbrief. 
• Mond op mond reclame. 

3 mnd. + 
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Voel jij je wel eens eenzaam? 
Ik zou me eenzaam voelen als ik niemand meer 
heb om tegenaan te praten, maar die situatie is 
nog niet voorgekomen in mijn leven. Mijn wereld 
is ook nog groot. 

Wat is eenzaamheid voor jou?
Dat je niet of weinig in verbinding staat met 
anderen, de dingen die je bezighouden niet of 
onvoldoende met anderen kunt delen. 

Hoe is het initiatief ontstaan? 
Pluspunt werkt al jaren vanuit de kracht en
 de zelfredzaamheid van senioren. De groep 
verhalenvertellers is in het verleden gestart 
rondom een programma i.s.m. de GGD. Het was 
gericht op intercultureel contact bij ouderen. Later 
is de groep ingezet in diverse themaprojecten in 
samenwerking met andere organisaties. 

Wat maakt jou een goede projectleider?
o  Ik ben de secretaresse van Pluspunt, ik 
 ben een echte ondersteuner en dat is ook 
 wat dit project nu nodig heeft. 
o  Ik herken me in de culturele verschillen 
 vanwege mijn eigen achtergrond. 

“Een verhaal kan zorgen voor herkenning, verbazing en onderling 
begrip binnen een groep en tussen diverse doelgroepen.” 

WINSTON ERROL SCHOLSBERG - TRAINER
Via themaprojecten zoals “Ik mis je zo” en “Een 
goed verhaal is het halve werk” ben ik als één van 
de trainers bij Verhalenderwijs betrokken geweest. 
Ieder project begon met een auditie. Belangrijk 
hierbij was dat we bij de selectie van de groep 
het idee hadden dat mensen in staat zijn om in 
hun eigen verhaal te duiken of dat te leren. Ook 
weerbaarheid tijdens het vertellen van je verhaal 
is belangrijk. De verhalenvertellers vertelden hun 
verhaal aan verschillende doelgroepen (kinderen, 
ex- gedetineerden, ouderen, professionals). 
Iedere groep reageert anders op een verhaal, 
soms ook onvoorspelbaar. Daar moet een 
verhalenverteller tegen kunnen. 

Het project heeft me vooral erg aangetrokken 
en lag me ook goed vanwege de samenwerking 
tussen autochtone en allochtone ouderen. Ik kom 
zelf uit de muziek en uit Suriname. Ik heb altijd 
met mensen van diverse nationaliteiten gewerkt. 
Dat heeft mij als persoon veel opgeleverd en 
dat doet het bij de verhalenvertellers ook. Wat ik 
altijd belangrijk vond was dat zij tijdens 
het vertellen van het verhaal ook dynamiek 
brachten. Veel optredens waren in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Op die locaties is soms een 
ernstig gebrek aan dynamiek. Dat is jammer want 
nergens voor nodig. Die mensen zijn oud maar 
niet dood! We werkten samen aan een kernachtig 
verhaal. Een verhaal dat het publiek kan boeien. 
Tijdens het vertellen gaat het namelijk niet om
 de verteller maar om hoe het verhaal over komt 
bij het publiek. Het publiek vergelijkt het met hun 
eigen leven. De herkenning, verbazing en het 
onderling begrip dat dit oplevert. Daar doe je het 
voor. 

MOHAMMED EL WAKIDI 
VERHALENVERTELLER 
Op mijn 60ste ging ik met vervroegd pensioen. 
Ik had jaren voor de klas gestaan en toen een 
kennis mij vroeg of ik het leuk vond om aan 
Verhalenderwijs mee te doen, dacht ik gelijk dat 
past bij me. Ik wilde ook graag na mijn pensioen 
veel in contact blijven met anderen. We waren 
met zijn 18-en, je leert samenwerken, je verhaal 
samen te stellen en over te dragen. Voor mij was 
het ook een fijne manier om eens bewust bezig te 
zijn met mijn eigen verleden. Je geeft betekenis 
aan je verleden door het te delen. Als mens wil ik 
ook zichtbaar blijven, gezien worden en me nuttig 
voelen. Verhalenderwijs helpt daarbij, het houdt 
me actief en zo voorkom ik ook dat ik eenzaam 
wordt.  

Werk je samen met zorg- & 
welzijnsprofessionals of vrijwilligers?
Pluspunt werkt heel veel samen met partijen
in de ouderenzorg en het welzijnswerk. Veel 
subsidieverstrekkers stellen deze samenwerking 
als eis, maar dit is voor alle projecten ook 
noodzakelijk. Het zorgt voor meerwaarde. 

Wat zouden zij van jou/jullie kunnen leren? 
o  Senioren hebben zoveel te bieden aan   
 levenservaring. Maak daar gebruik van. 
o  Als je ouderen stimuleert om hun zelfregie  
 te behouden dan is dat goed voor jou en  
 goed voor hen. 

Coalitie Erbij? Zo ja, hoe is dat zo gekomen? 
Ja, de verhalenvertellers hebben o.a. afgelopen 
jaar  verhalen gedeeld in de week van de 
eenzaamheid. Daarnaast kennen we ook veel 
partijen die in de Coalitie zitten.

Wat is de rol die jij ziet voor zo’n coalitie? 
o  De expertise van deze verhalen projecten 
 en projectleiders breder inzetten. Op die 
 manier wordt het de verduurzaming van 
 onze successen ondersteund.   
o  Docent Winston Errol Scholsberg: “het zou  
 mooi zijn als dit soort projecten integraal  
 zouden worden opgenomen in het zorg- en 
 welzijnswerk.” 

Wat is voor jou de belangrijkste uitdaging?
Continuïteit. Verhalenderwijs draait nu alleen 
op aanvraag. Het zou mooi zijn als we weer 
een themaproject kunnen opzetten en weer 
actiever met de verhalenvertellers aan de slag 
kunnen. We genereren wel continuïteit voor 
onze verhalenvertellers door ze in te zetten bij 
andere projecten. De veranderingen in de zorg 
werken helaas niet mee. De gezichten bij onze 
samenwerkingspartners veranderen met de dag. 
Dat maakt het lastig. 



BELANGRIJKE OVEREENKOMSTEN

• Alle initiatieven zetten het verhaal van de doelgroep in als methode. En   
 hebben hier expertise in opgebouwd. 

• Eenzaamheid bestrijden is niet de  doelstelling, de deelnemer krijgt   
 handvatten aangereikt (de verhaalvorm en het ontvangen vertrouwen) om 
 zichzelf te laten zien. Dit vergroot o.a. het zelfvertrouwen in het aangaan van  
 contact.

• Doordat verhaalvorm vooraf bedacht is, hoeft de deelnemer dit zelf niet te 
 doen. Hierdoor is hij/zij minder kwetsbaar wat er voor zorgt dat hij/zij   
 makkelijker zijn verhaal durft te delen.

• Er is veel aandacht voor het groepsproces, de groep...
 
 ... moet niet al te homogeen zijn zodat de deelnemers ook weer “andere”   
 mensen leren kennen.

 ... moet een veilige omgeving bieden. Eerst verhaal delen in de groep, dan  
 (als groep) naar buiten treden.

 ...is vaak lastig te werven, maar vervolgens de betrokkenheid groot,    
 deelnemers houden ook elkaar betrokken, stimuleren elkaar.  

• De initiatiefnemers hebben een 
 gelijkwaardige relatie met de doelgroep. 
 
 o  Gaan naast de deelnemer staan (presentietheorie).
 o  Behouden weinig tot geen professionele afstand. 
 o  Kunnen zich daardoor wel de problemen in de groep te veel 
  aantrekken.
 o  Beseffen wel dat “de doelgroep helpen” geen doel kan zijn, dat 
  moeten de deelnemers zelf doen. 

• De initiatiefnemers zijn geen beleidsmakers of beleidsvolgers, maar doeners 
 met een creatieve geest. 



VERDER KOMT NAAR VOREN DAT:

• Ouderen en andere doelgroepen (nog) meer kunnen dan zij zelf en veel 
 zorg- en welzijnsprofessionals denken. 

• Verhalen vertellen helpt bij het bestrijden en/of voorkomen van eenzaamheid.

• Deze 5 best practices brengen deelnemers in contact met anderen, maar ook 
 met zorg- en welzijnsvoorzieningen in hun buurt. 

• Het zijn projecten die zorg- en welzijnsvoorzieningen (kunnen) helpen om in 
 contact te komen met hun doelgroepen. 

Wat bieden verhalenvertellers projecten leden van de Coalitie?

-  een opening naar leden van hun doelgroep(en) die zij anders moeilijk en/of  
 niet weten te bereiken. 
-  een middel/methode om de eigen vrijwilligers te ondersteunen. Niet alleen  
 voor wat betreft bestrijden/voorkomen eenzaamheid, maar ook om sterker in 
 eigen schoenen te staan, meer zelfvertrouwen om het eigen verhaal te durven 
 en kunnen vertellen
-  voor professionals is het een goed middel/methode om een beter inzicht te 
 krijgen in de belevingswereld van hun doelgroep(en). Ze krijgen als  
 deelnemer/publiek het echte verhaal te horen van wat deelnemers/doelgroep 
 bezighoudt.


