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Verhalen in de zorgsector 
Elk mens is een verhaal 
	  
	  

Levensverhalen 
Wie te maken krijgt met zorg wil graag dat deze deskundig en persoonlijk is. Een 
bijzondere manier van persoonlijke zorg is de aandacht voor het levensverhaal. Het 
sterkt mensen in hun situatie en in hun identiteit.  
 
Maar levensverhalen kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan de instelling als 
geheel. Het verhaal van de cliënt én van de medewerker zorgt ervoor dat mensen 
meer oog krijgen voor elkaars wereld. Het geeft betrokkenheid op een ander niveau, 
los van zorg en afhankelijkheid. Een betrokkenheid waarmee de instelling invulling kan 
geven aan haar missie. Uw mensen mogen gezien en gehoord worden. Daar wil ik 
graag aan bijdragen. 
 
 
Werken met levensverhalen kent verschillende uitwerkingsvormen:   
 

Tekst portretten van ouderen 
§ Geschreven portretten van uw cliënten kunt u opnemen in tijdschrift of nieuwsbrief 

(in- of extern) en daarmee gezicht geven aan deze mensen én uw organisatie. 
§ Een portrettenserie van uw cliënten kunt u bundelen en gebruiken als jubileum- of 

relatiegeschenk. 
§ Portretten van cliënten kunnen een aantrekkelijke persoonlijke toevoeging zijn in 

beleidsmatige stukken en een jaarverslag. Zij werpen een licht op de kern van de 
zaak: de mensen waar het om gaat.  

§ Een tekst-portrettenserie kunt u -samen met een fotoportret- uit laten groeien tot 
een mooie tentoonstelling binnen de instelling. 

§ Een vertelbijeenkomst rond een bepaald thema zorgt voor sociale binding en 
inspiratie. 

 
 

Ontmoeting met medewerkers 
Ook de medewerkers hebben een verhaal. Het verhaal van de alledaagse zorg, de 
mooie, verdrietige of grappige momenten, maar ook een dieperliggend verhaal van 
motivatie en keuze voor het vak. Hier kan vorm aan gegeven worden in een  
 
§ Workshop/ontmoeting. 
§ Verhalenserie/portrettenserie.  
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Schrijven van levensverhalen 
Er zijn ook mensen die het leuk vinden om zélf te schrijven aan hun levensverhaal of 
het verhaal van een bepaalde periode uit hun leven. Als docent kan ik een opzet 
bieden waarbinnen mensen houvast en een klankbord krijgen om aan de slag te gaan. 
Het werken binnen een groep biedt inspiratie en versterkt het sociale aspect.  
 
Voor publicaties en presentaties kan ik gebruik maken van vormgevers, fotograven en 
kunstenaars uit mijn netwerk. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alied van der Meer - De Tekstwinkel 
Als docent schrijven/ literaire vorming heb ik ervaring in het schrijven en werken met 
mensen uit alle leeftijdsgroepen van kinderen tot en met ouderen.  
Ik begeleid mensen in het individueel optekenen van hun levensverhaal.  
 
Als zelfstandig ondernemer initieer of lever ik een bijdrage aan community-art 
projecten. Ook schrijf ik in opdracht van particulieren, instellingen en bedrijven 
(levens)verhalen, toneelstukken en gedichten. Mijn werkwijze en inspiratie vindt zijn 
bron in ontmoeting en gesprek, de werkelijkheid is altijd de basis van mijn artistieke 
vertaling.  

 

“Aan de vooravond van de 
verjaardag ging mijn vader 

ons altijd meten.  
Dan moesten we tegen de 

post van de keukendeur 
gaan staan en zette hij met 

potlood een streepje.  
De volgende dag waren we 

ineens vijf centimeter 
gegroeid. Ik vroeg me niet 

eens af hoe dat kon. Ik bleef 
gewoon in het wonder van 

de verjaardag geloven. 
Nog steeds vind ik een 

verjaardag een mooie dag. 
Groeien hoef ik niet meer, 

maar taart eten  
doe ik des te meer!” 

 

 Mevrouw de Jong, 86 jaar 


