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l.Introduktie
Spreek als geestelijk verzorger, die al eenjaar of 12 met levensverhalen werkt en samen

met een tweetal collega's uit andere instellingen onze studie en ervaringen op schrift gesteld

hebben in het boek "Mensen met een verhaal"

2. Levensverhaalwaar hebben we het over?
We bedoelen geen anarmrcse of geschiedenis. Het gaat niet enkel over feiten, maar vooral
over de betekenissen daarvan Synoniem met zingevingsverhaal

3. Optiek
Hoewel het levensverhaal niet het alleenvertoningsrecht van de g.v. is, is haar belangstelling

wel specifiek. I.t.t. de gedragsdeskundigen ziin g.v.'ers niet alleen betrokken warureer het

leven problematisch is geworden, maar volgen z[ de cliënten in hun gehele levenslijn
We z[in daaÍbii voor gernteresseerd in wat voor de ander zingevend is (geweest),wat à1n
Leitnrotiv (rode draad) in het leven is en wat het Perspectief, vanuit het oogmak, dat waar
er onvoldoende zinwordt beleeft er geen sprake vanwelzijnkanziill

4. Voorwaarden: ontmoeting
De context waarin het levensverhaal ontstaat is de ontmoeting. Zonder relatie kan er geen

sprake ztlnvan het werkelijk totstandkoÍrcn van een levensverhaal Daarom is het
leve,nsverhaal niet een methode, ee,n recept.

5. Voorwaarden aan de kant van de zorgverlener
-intro spectief venno gm
-inlevingsvermogen in de ander
-bewustzijn van eigen levensverhaal

-bereidheid om eigen visie, waarderl noÍïnen in gesprek te brengen
-verbondenheid met cliënt

6. Voorwaarden aan de kantvan voorziening
-inbedding inmens- en zorgvisie
-borgingspunten:
+basis voor zorgplan
+scholing
+coaching en begeleiding
+selectie
+ruimte voor bezinning, inbreng eigen levensverhaal

7. SpeciÍieke taak g.v.
Het inrelatie brengenvanindividuele kleine verhaal'met het Grote Verhaal



8. SpeciÍieke mogelijkheden
- G.v. beter integraal onderdeel vanzfrrg
- humaniteit vanzorg beter gewaarborgd
- meer aandacht voor gedrag als symbool, metafoor

9. Theologische onderbouwing
Eigenheid van de ander als uitdnrkking van beelddrager zijn van God.
Verhaal van de mens als onderdeel van het bew[idende verhaal van God en de mens.


