
Ten geleide

Dit boek gaat over levensverhalen, maar het is nieuw en anders, ver-

rassend en verontrustend. Bij levensverhalen denken velen aan 

het maken van levensboeken. Dat is niet verwonderlijk. Het maken van 

levensboeken in de zorg heeft de voorbije jaren een enorme vlucht geno-

men. Daar zijn allerlei redenen voor aan te dragen, maar de belangrijk-

ste is volgens mij dat het maken van levensboeken een tegenwicht biedt 

tegen de verzakelijking in de zorg. Niemand wil gereduceerd worden tot 

zijn of haar hulpvraag of zorgbehoefte. We zijn eerst en vooral mens, met 

een gezicht en een verhaal. Onze levensgeschiedenis doet ertoe. Daarin 

krijgen onze kwetsbaarheden, verlangens, dromen, relaties, frustraties, 

dankbaarheid en vragen het reliëf dat nodig is om te begrijpen wie we zijn 

en wat er voor ons belangrijk is. 

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, publiceerde in de afge-

lopen jaren diverse methoden voor het maken van levensboeken: Mijn 
leven in kaart, in gesprek met ouderen over hun levensverhaal, Mijn leven 
in fragmenten, in gesprek met mensen met dementie en Mijn leven in kleur, 
met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal.1 Ook voor homo-

seksuele ouderen hebben we een aparte variant gemaakt. Aan de onderti-

tels is te zien welke ontwikkeling we in de loop van de jaren hebben door-

gemaakt. Stond aanvankelijk het maken van een levensboek centraal, al 

snel verschoof de focus naar het ‘in gesprek gaan met’. Een levensboek 

heeft namelijk zijn beperkingen. Ouderen gaven te kennen dat ze de 

gesprekken belangrijker vonden dan het product. Daarom zijn we steeds 

meer gaan benadrukken hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek 

te gaan en verhalen te delen. Dat schept nieuwe, betekenisvolle relaties 

of het verdiept bestaande relaties. Kennelijk gaat het daarom, om relaties. 
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Een levensverhaal is niet alleen een bron voor biografische informatie, het 

is een uitnodiging om deel te worden van het verhaal, om partner te wor-

den.

Al jaren stond een specifieke methode voor mensen met een verstande-

lijke beperking op het verlanglijstje. Met steun van Stichting Fonds Cuper-

tino mochten we die wens verwezenlijken, op voorwaarde dat we niet 

zouden overdoen wat anderen al hebben gedaan. Daarom deden we het 

inventariserende werk, waarvan u het verslag aantreft in Deel 1 van dit 

boek. Er bleken inderdaad al zeer veel verhaalmethoden te bestaan. Een 

expertgroep die zich vervolgens boog over de resultaten gaf ons het drin-

gende advies om het over een andere boeg te gooien: zorg dat er vanuit 

een verantwoorde visie wat met de levensverhalen gedaan wordt.

Die vraag hebben we aan Dominiek Lootens voorgelegd. Het is de verdien-

ste van Lootens dat hij ons aan de hand neemt om een nieuwe dimensie 

van verhalend werken te betreden. Zijn stelling is dat verhalend werken 

nog steeds te veel gaat over mensen met een beperking. Hij breekt een 

lans voor verhalend werken met mensen met een beperking. Vraag hen 

zelf eens wat ze eigenlijk met hun verhaal willen. Dan zal blijken dat ze 

erkenning willen voor hun eigen zienswijze en bestaanswijze. Dat ze graag 

zelf willen vormgeven aan hun eigen manier van leven, dat ze erkenning 

willen voor de pijn van uitsluiting, dat ze graag een volwaardige plaats in 

de samenleving willen innemen, waar ze niet als ‘zielig’ of ‘lastig’ worden 

gezien, maar als mensen met een specifieke eigenheid, net zo verschillend 

als u en ik. 

Narratief inclusief werken wil mensen niet in een doosje doen of in kaart 

brengen. Het wil met verhalen betekenisvolle verbindingen leggen tussen 

mensen. Het is de volgende fase: levensverhalen 3.0. Mijn diepe wens is 

dat het boek zal leiden tot het opzetten van talloze inclusieve verhalende 

projecten, in Nederland en Vlaanderen.

Thijs Tromp is directeur van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaan-

bieders.
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Woord vooraf

“Het is niet nodig om jouw stem te horen wanneer ik beter kan spre-

ken over jou dan jij kunt spreken over jezelf. Niet nodig om je stem te 

horen. Vertel me enkel over je pijn. Ik wil je verhaal kennen. En dan 

zal ik het terug aan jou vertellen op een nieuwe manier. Het terug 

aan jou vertellen op een manier die de mijne is geworden, mijn bezit. 

Wanneer ik jou herschrijf, herschrijf ik mezelf op een nieuwe manier. 

Ik ben nog steeds de auteur, de autoriteit. Ik ben nog steeds diegene 

die koloniseert, het sprekende subject, en jij bent nu het centrum van 

mijn spreken.” (hooks, 1990, p. 151-152)1 

Toen ik als jong afgestudeerde in 1997 bij Caritas Antwerpen aan de 

slag ging als vormingswerker pastoraat en ethiek, ging ik op zoek naar 

een visie en naar methoden waarop ik mijn werk zou kunnen baseren. 

Via een collega zorgverlener maakte ik kennis met het boek van Ton van 

Oosterhout, Thom Spit en Werner van de Wouw.2 Dit was gewijd aan het 

professioneel werken met levensverhalen bij mensen met een verstande-

lijke beperking. Het was theoretisch en praktisch goed onderbouwd. Het 

gaf duidelijk weer wat levensverhalen kunnen betekenen voor mensen 

met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving, voor zorg-

praktijken en zorgverleners en voor de zorgorganisatie. Ook al kon ik dat 

toen nog niet benoemen, er was iets in die narratieve benadering dat mij 

onmiddellijk aansprak. Het gaf mij een toegankelijke taal om voor mede-

werkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vor-

ming op te zetten rond zingeving en pastoraat. Samen met de genoemde 
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auteurs zette ik een aantal trainingen op, die door professionals hoog wer-

den gewaardeerd.

Ik verdiepte mij verder in de thematiek en kwam uit bij experts als Wout 

Huizing en prof. Ruard Ganzevoort.3 Ook met hen begon ik trainingen op 

te zetten, respectievelijk voor medewerkers in de ouderenzorg en voor 

pastores. Vanaf 2002 zette ik jaarlijks met prof. Ganzevoort een tweedaagse 

op vanuit een narratieve invalshoek, eerst in Antwerpen en nadien ook 

op andere plekken in Vlaanderen. Via Wout Huizing leerde ik Thijs Tromp 

kennen. Vanuit onze gedeelde passie zijn we elkaars werk blijven volgen. 

Het boek dat hier nu voorligt is mede hiervan een resultaat. 

Door mijn studiewerk en het schrijven van artikelen was ik zelf onder-

tussen geïnteresseerd geraakt in de narratieve theorie en de narratieve 

Zelf-Konfrontatiemethode (ZKM) die ontwikkeld werd door prof. Hubert 

Hermans.4 Gedurende twee jaar reed ik heel regelmatig naar Nijmegen om 

een opleiding tot ZKM therapeut te volgen. In 2003 nam ik op uitnodiging 

van prof. Herman Meininger deel aan een expertmeeting over narratieve 

praktijken in de zorgverlening voor mensen met een verstandelijke beper-

king. Tijdens die ontmoeting kon ik met wetenschappers en professionals 

uitwisselen over mijn ervaringen rond het werken met levensverhalen. 

Dit alles zette mij er in 2003 toe aan om onder impuls van prof. Roger 

Burggraeve te starten met een proefschrift. Mijn hoofdpromotor toen 

was prof. Tjeu van Knippenberg. Doordat hij zelf geïnteresseerd was in 

de narratieve invalshoek, leek hij mij een interessante gesprekspartner. 

Toen hij met emeritaat ging, nam zijn opvolgster prof. Doris Nauer zijn 

taak als hoofdpromotor over. Via haar werk ontdekte ik dat de narratieve 

invalshoek, zoals ik die tot dan toe had leren kennen, ook zijn beperkingen 

heeft. Het is maar één van de vele manieren om het werk van zorgverle-

ners en pastores te onderbouwen.5 Na het afronden van mijn doctoraat 

ging ik mij meer verdiepen in feministische, interculturele, organisatie- en 

maatschappijkritische studies en verschoof mijn interesse voor het profes-

sioneel werken met levensverhalen wat naar de achtergrond.6

In 2013 vroeg Thijs Tromp mij om voor professionals en beleidsmakers een 

boek te schrijven over het werken rond levensverhalen met mensen met 

een verstandelijke beperking. Het ging om een project dat werd gesub-
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sidieerd door Cupertino. Er was al een enquête bij professionals afgeno-

men en een expertmeeting georganiseerd. Nu ging het erom de resulta-

ten ervan te verwerken in een boek en een training. Ik was niet meteen 

enthousiast over het voorstel. Ik had teveel de beperkingen van het werken 

met levensverhalen gezien. Te vaak werd het gereduceerd tot het maken 

van een levensboek of het opstellen van een biografische paragraaf in een 

behandelplan of ondersteuningsplan. Het had verder geen invloed op het 

leven van de betrokkenen, op de relaties met hun omgeving of op de cul-

tuur van de instelling. 

Gelukkig heb ik er uiteindelijk toch ja op gezegd. Hierdoor heb ik de 

liefde voor het werken met levensverhalen opnieuw ontdekt. Dankzij die 

opdracht heb ik Disability Studies beter leren kennen. Binnen deze weten-

schappelijke en praktijkgerichte stroming wordt er vanuit een maatschap-

pelijk perspectief gekeken hoe mensen met een verstandelijke beperking 

beter tot hun recht kunnen komen. Nieuw voor mij was dat binnen Disa-
bility Studies aan narratief onderzoek met mensen met een verstandelijke 

beperking wordt gedaan. Vertrekkend van wat zij belangrijk vinden, wordt 

er samen met hen onderzocht hoe zij zich verhouden tot hun geschiede-

nis, tot hun omgeving en tot de ruimere samenleving. Op basis van wat 

ik heb ontdekt in Disability Studies en met hulp van het vooraf aangele-

verde materiaal kies ik er in deze publicatie voor om een maatschappelijke 

én een professionele benadering in het werken met levensverhalen met 

elkaar te verbinden. 

Met dit boek wil ik professionals en beleidsmakers uitnodigen om niet 

alleen vanuit een professionele, maar ook vanuit een maatschappelijke 

bril naar het werken met levensverhalen te kijken. Het narratief werken 

heeft niet alleen een therapeutische of een identiteit ondersteunende 

betekenis. Het heeft ook een gemeenschapsopbouwende en een sociaal- 

politieke betekenis. In dit boek baseer ik mij op klassiek en recent werk uit 

Disability Studies.7 Ik concentreer me op een recente onderzoeksmethode 

binnen Disablity Studies, namelijk Inclusive Research.8 Dit is een narratief 

type van onderzoek waarbij wetenschappers en mensen met een verstan-

delijke beperking procesmatig zoveel mogelijk samenwerken. Er is dus 

geen sprake van dat onderzoekers vanuit een buitenperspectief de wereld 

van mensen met een verstandelijke beperking gaan bestuderen en analy-

seren. 
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In Inclusive Research creëren mensen met een verstandelijke beperking en 

wetenschappers samen een projectgroep. Professionals en mensen uit het 

netwerk en de gemeenschap kunnen ook deel uitmaken van deze groep. In 

overleg bepalen ze wat wordt onderzocht. Het kan bijvoorbeeld gaan over 

persoonlijke herinneringen en over relaties, maar ook over maatschap-

pelijk activisme en het samen weerstand bieden tegen diverse vormen 

van uitsluiting. In de projectgroep wordt afgesproken wie het onderzoek 

zal uitvoeren en wat er wel of niet naar buiten wordt gebracht. Uit deze 

manier van onderzoek doen kunnen professionals en beleidsmakers leren 

dat zij samen met mensen met een verstandelijke beperking stapsgewijs 

kunnen werken aan levensverhalen en op die manier maatschappelijke 

vooroordelen in vraag kunnen stellen. 

Dit boek is uiteraard niet in het luchtledige geschreven, maar bouwt voort 

op het werk van anderen. Twee van die werken wil ik in dit voorwoord in 

het bijzonder vermelden. Als eerste het basisboek van Fiet van Beek en 

Martin Schuurman.9 Dit werk is nadrukkelijk geschreven vanuit een pro-

fessionele invalshoek. In het eerste hoofdstuk geven de auteurs een helder 

overzicht van wat het werken met levensverhalen kan betekenen voor de 

hoofdpersoon, voor de zorgpraktijk en zorgverleners en voor de zorgorga-

nisatie. Zij schrijven weliswaar dat er ook met een maatschappelijke bril 

naar levensverhalen kan worden gekeken, maar wat dat betekent en hoe 

dat vorm zou kunnen krijgen, dat laten zij verder buiten beschouwing. 

“De betekenis voor de maatschappij is uit dit overzicht weggelaten, 

omdat deze verder in dit boek niet besproken wordt.” 10 

Een ander Nederlandstalig werk waarop dit boek voortbouwt, is het 

handboek dat werd uitgegeven door Ernst Bohlmeijer, Lausanne Mies en 

 Gerben Westerhof. In dit werk is een variëteit aan bijdragen opgenomen. 

Het bestaat uit drie delen: theoretische beschouwingen, toepassingen in 

onderzoek en toepassingen in de praktijk.
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“De maatschappelijke betekenis van levensverhalen mag misschien 

giswerk zijn, wij (de redactie) zijn ervan overtuigd dat de betekenis 

van levensverhalen voor onderzoek in de menswetenschappen en de 

dagelijkse praktijk van gezondheidszorg en welzijnswerk; en ook van 

de mogelijkheid om deze betekenis haarfijn uit te leggen.”11

De redacteurs lijken in dit citaat met een licht ironische bril te kijken naar 

de mogelijkheid om de maatschappelijke rol van levensverhalen te verhel-

deren. Toch slagen verschillende auteurs in dit naslagwerk erin om dit te 

doen.12 In het 28ste hoofdstuk, dat gewijd is aan levensverhalen en de zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking, verheldert prof. Herman 

Meininger de functie van levensverhalen voor zorgvragers, voor zorgprak-

tijken en zorgverleners en voor de maatschappij. Hij benadrukt dat maat-

schappelijke vooroordelen ten opzichte van mensen met een verstande-

lijke beperking in vraag kunnen worden gesteld, wanneer zij hun stem 

laten klinken. In zijn bijdrage verwijst hij naar enkele klassieke auteurs uit 

Disability Studies.13

Geïnspireerd door Inclusive Research binnen Disability Studies, introdu-

ceer ik in dit boek de methode van ‘inclusief verhalend werken’. Hiermee 

wil ik de professionele én maatschappelijke benadering van het werken 

met levensverhalen met mensen met een verstandelijke beperking in één 

omschrijving vatten. Het gaat erom de waarde van de bestaande profes-

sionele praktijk van het werken met levensverhalen te erkennen en die 

tegelijk te verbreden en te verdiepen. Wat inclusief verhalend werken is, 

waarom het belangrijk is en hoe deze spannende aanpak er in de praktijk 

uitziet, dat leest u verder. Ik hoop dat het u mag inspireren! 

Noten

1. De zwarte feministe bell hooks (pseudoniem voor Gloria Watkins) reageert met deze iro-

nische uitspraak tegen een wij en zij denken, waarbij mensen in de marge wordt herleid 

tot een vreemde ander waarover wordt gesproken. Voor haar is de marge de plek van 

waaruit daartegen weerstand kan worden geboden. 

2. Oosterhout, T. van, Spit, T. & Wouw, W. van de (1996). Mensen met een verhaal: Een narra-

tief-pastorale benadering van mensen met een verstandelijke handicap, Hoevelaken: SGO. 
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zorgmodel, In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23, p. 22-30.

4. Lootens, D. (2004). Meerstemmige pastores en narratief pastoraat. Het gebruik van de 
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6. Lootens, D. (2012). Isabel Allende: An Inescapable Call. Practicing Charity and Social 
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ondernemen, Antwerpen/Apeldoorn: Garant; Lootens, D. (2015). Diversity Manage-

ment in European Healthcare Organizations: The Catholic Chaplain as Advocate, In: K. 

Federschmidt & D. Louw (Eds.), Intercultural and Interreligious Pastoral Caregiving. The 

SIPCC 1995-2015: 20 Years of International Practice and Reflection, Norderstedt: Books 

on Demand, p. 201-214. 
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G., Roets, G. & Goodley, D. (2005). Disability Studies. About Relationships, Power and 

Knowing as Form of Participation, In: D. Goodley & G. Van Hove (Eds.), Another Disabi-

lity Studies Reader? People with Learning Difficulties and a Disabling World, Antwerpen/

Apeldoorn: Garant, p. 187-198.

8. Nind, M. (2014). What is Inclusive Research?, London: Bloomsbury; Walmsley, J. & John-

son, K. (2003). Inclusive Research with People with Learning Disabilities. Past, Present 

and Futures, London: Jessica Kingsley.
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12. Een maatschappelijke invalshoek is in het eerste deel van het handboek terug te vinden 

bij William L. Randall (hoofdstuk 3) en Angela Roothaan (hoofdstuk 7); in het tweede 

deel bij Gerhard Nijhof (hoofdstuk 8), Selma Leydesdorff (hoofdstuk 10) en Geeske 

Hoogenboezem (hoofdstuk 11); in het derde deel bij Pollo Hamburger (hoofdstuk 25), 

Christina Mercken (hoofdstuk 26) en Herman P. Meininger (hoofdstuk 28). 
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