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1. Even voorstellen

2. Lessen uit project ‘Leefplezierplan voor de Zorg’

3. Aan de slag met narratieven

4. Narratief verantwoorden als methodiek

5. Afsluiting

Wat gaan we vandaag doen?



Even voorstellen

• Friso Gosliga, onderzoeker methode & techniek

• Josanne Huijg, onderzoeker methode in de praktijk

• Angelique Meijer, medewerker Welzijn & Zorg

• Linda de Haan, oprichter/bestuurder



Even voorstellen

Zorgmedewerkers

Beleidsmedewerkers/adviseurs

Management



• Transities in de zorg

• Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Zorginstituut, 
2017)

• Narratieven als uitgangspunt

• Zorg en evaluatie

• Leefplezierplan voor de zorg

• Narratief kwaliteitskader

Achtergrond



Het Leefplezierplan bij De Oude Pastorie



4 thema’s:

1. Leren kennen van de cliënt

2. Bijdragen aan leefplezier

3. Omgaan met dilemma’s

4. Delen van ervaringen

Leefplezierplan benadering



Het Leefplezierplan bij De Oude Pastorie



Narratieve zorg en verantwoording

Zorgleefplan Leefplezierplan

• Verhalende informatie

• Verlangens

• Verhalen, vertellen

• Persoonlijke beleving

• Feitelijke informatie

• Behoeften

• Meten, tellen

• Vastgestelde indicatoren



Het Leefplezierplan bij De Oude Pastorie



Doelstelling:

• Concept Methode voor Narratieve Verantwoording

• Werken met ervaringen structureel onderdeel 
maken van:

o Dagelijkse routine medewerkers

o Kwaliteitsbeleid van een locatie of organisatie

Narratieve verantwoording



Adviezen anders verantwoorden:

• Meer doen met ervaringen van cliënten

• Beginnen bij de medewerkers

• Reflectie op gang brengen

En vooral:

• Andere rol toezichthouders – niet van achter een bureau 
afrekenen op een dashboard met getallen, maar een 
gesprek aangaan over de inhoud

à Dan moet er wel materiaal zijn om over te praten!

RVS ‘Blijk van vertrouwen’



Ervaringsvraag:

Wat is er de afgelopen week op uw werk gebeurd dat u is 
bijgebleven in positieve of negatieve zin?

Deel deze ervaring met uw buurman of buurvrouw

Aan de slag met narratieven



• Anders kijken: wat raakt je?

• Anders opschrijven: wat zie ik gebeuren?

• Betrekken van de driehoek: meer perspectieven

• Structureel verzamelen en er samen van leren

• Verhaal in tekst of beeld

Ervaringen centraal

Toen ik bewoner 
vanmorgen vroeg naar 
zijn tijd in Suriname 
begon hij te stralen. Ik 
zei dat ik hoorde dat 
hij daar een bekend 
man was. Hij pakte 
mijn hand en vertelde 

mij met tranen in zijn 
ogen dat hij daar zo 
graag weer zou willen 
wonen. Dat het de 
mooiste tijd van zijn 
leven was.



• Demografie van verteller

• Andere kenmerken verteller

• Duiding à betekenis

Duiding door verteller

Bewoner

Belangrijke 
andere

Medewerker

Wie speelt de belangrijkste rol in 
de ervaring die u heeft gedeeld?



Aggregatie van verhalen door metadata

à Zichtbaar maken van dynamiek, 
relatieve verandering over tijd

Bewoner

Belangrijke 
andere

Medewerker



Leren van ervaringen voor beleid

• Wat zien we gebeuren?

• Wat vinden we daar van?

• Wat kunnen we doen om die ontwikkeling te versterken of 
juist te dempen?



Het Leefplezierplan bij De Oude Pastorie



Narratieve verantwoording - microniveau

• Verhalen over persoonlijke ervaringen

• Medewerkers, bewoners en belangrijke anderen

• Delen, reflectie, leren

• Het goede doen voor bewoner



Narratieve verantwoording bij De Oude Pastorie



Narratieve verantwoording – meso/macroniveau

• Verhalen over persoonlijke ervaringen

• Medewerkers, bewoners en belangrijke anderen

• Duiding door de verteller (+ andere metadata)

• Aggregatie van verhalen door metadata

• Leren van ervaringen voor beleid



• Basis voor de rapportage (ECD)

• Basis voor gesprek met bewoners

• Basis voor gesprek met families

• Basis voor kwaliteitsplan

• Basis voor kwaliteitsverslag

• Foto’s en sleutelwoorden maken hier een 
belangrijk onderdeel van uit

Narratieve verantwoording



Narratieve verantwoording in de praktijk

1. Inhoudelijke ontwikkeling 

o Ervarings- en duidingsvragen

2. Organisatorische inpassing

o Training & werksessies met medewerkers                                                               
en leidinggevenden

3. Technische realisatie

o Analyse en visualisatie software



Morgen al beginnen? Dat kan!

Narratieven zichtbaar maken:

1. Foto’s van ervaringen maken

en delen

2. Ervaringen uit de praktijk

delen met naasten

3. Door ervaringen in de 

overdracht te bespreken 

of tijdens vergaderingen



Voorbeeld uit onze videoreeks over leefplezier & liefdevolle zorg



Voorbeeld uit onze videoreeks over leefplezier & liefdevolle zorg



Meer informatie?

Vandaag:

• Leyden Academy stand met videozuil

• Handreiking Leefplezierplan voor de zorg

Per mail:

• L.dehaan@oudepastoriehuizen.nl

• huijg@leydenacademy.nl



Vragen en/of reacties
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