
Opzet project ‘Vertel eens een verhaal?’  

17 oktober 2019 

 

1. Doelstelling 

Cultura wil graag samen met haar maatschappelijke partners aandacht geven aan ouderen en de 

ontmoeting tussen ouderen en kinderen (jongeren). Het concept van ‘Vertel eens een verhaal’ gaat 

uit van het verzamelen en vertellen van verhalen door ouderen aan een groep kinderen (jongeren).  

Dit doen we om eenzaamheid tegen te gaan, om ouderen het gevoel te geven dat zij wel meetellen, 

om kinderen te tonen dat ouderen een hele schat aan kennis en ervaring met zich meedragen en om 

er voor te zorgen dat de maatschappelijke kennis over het verleden wordt verzameld, bewaard en 

verder verspreid. Het project is bedoeld om dit gesprek tussen beide groepen te bevorderen, om er 

voor te zorgen dat zij elkaar beter leren kennen en om door middel van culturele uitingen anders 

naar elkaar te kijken.  

We starten met dit project in september 2019 en hopen dat het nog vele jaren door kan blijven 

lopen.  

2. Format/ concept 

Er is niet 1 concept waar iedereen mee moet werken. Er is wel een centrale gedachte; namelijk dat 

we vrijwilligers opleiden om samen met ouderen verhalen op te halen/ te verzamelen en die ouderen 

de verhalen aan een groep te presenteren.  

In het project worden vrijwilligers getraind om ouderen te leren een verhaal te vertellen. De 

vrijwilligers worden in & door Cultura getraind door professionals. De deelnemende organisaties 

zoeken de ouderen die in dit project mee willen doen. De organisaties mogen zelf bepalen wie er 

voor dit project in aanmerking komt, hoe zij worden benaderd en wat er aan hen gevraagd wordt.  

Er zijn verschillende vormen mogelijk. 

Vorm 1; de vrijwilliger komt langs bij een groep ouderen om verhalen te verzamelen rond een 

bepaald thema, zoals spelen, werken, familie, huishouden of vrijheid. Na het verzamelen van de 

verhalen worden deze door de ouderen aan elkaar gepresenteerd, zodat ze daarna met elkaar een 

gesprek kunnen voeren over die verhalen.  

Vorm 2; de vrijwilliger gaat op bezoek bij diverse ouderen en verzamelt verhalen. De verhalen 

kunnen gebeurtenissen zijn, anecdotes, herinneringen, noem maar op. Cultura verzamelt de verhalen 

in een database, die door de cultuurmakelaar is in te zien. Vervolgens vraagt een school of de 

ouderen langs wil komen op school,  of gaan de scholieren op bezoek bij de ouderen, om te luisteren 

naar het verhaal en hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Vorm 3; de vrijwilliger gaat op bezoek bij diverse ouderen en verzamelt verhalen. De verhalen 

kunnen gebeurtenissen zijn, anecdotes, herinneringen, noem maar op. Deze verhalen worden 

gepresenteerd aan een groep jongeren, die er vervolgens hun eigen culturele interpretatie aan 

geven. Ze maken er een gedicht over, een video, een stripverhaal, of een muziekstuk. Het resultaat 

van de inspanningen van de jongeren wordt aan de ouderen gepresenteerd, op locatie of bij Cultura.  

Vorm 4; de vrijwilliger gaat op bezoek bij diverse ouderen en verzamelt verhalen. De verhalen 

kunnen gebeurtenissen zijn, anecdotes, herinneringen, noem maar op. De beste, mooiste, leukste of 



ontroerendste worden maandelijks gepresenteerd in Cultura, tijdens het Verhalencafé. In 

samenwerking met Omroep ede nemen we dit op en zenden het uit als podcast.  

Vorm 5; een combinatie van alles hierboven.  

3. Partners 

Iedereen die met ouderen werkt kan zich aansluiten. Op dit moment hebben de volgende 

organisaties aangegeven dat ze mee willen doen; 

- Malkander 

- Vilente 

- Opella 

- Meet-inn 

 

4. Vrijwilligers 

Er zullen veel vrijwilligers nodig zijn die de ouderen kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van hun 

‘verhaal’. Cultura is verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers en het opleiden van deze 

groep. We ontwikkelen hiervoor een folder en/ of website-link. 

We onderscheiden een drietal groepen; 

1) bestaande vrijwilligers die verbonden zijn aan de partners 

2) studenten CHE Social Work & CHE 

3) nieuwe vrijwilligers 

De vrijwilligers worden in & door Cultura getraind door professionals. De vrijwilligers mogen ook een 

andere achtergrond hebben dan de Nederlandse, wel moeten ze de Nederlandse taal machtig zijn.  

5. Ouderen 

In principe kan elke oudere die mee wil doen meedoen. We hanteren geen leeftijdsgrenzen, maar 

moeten wel in ons achterhoofd houden dat het project met name bedoeld is voor de wat 

kwetsbaardere ouderen (sociaal/ fysiek/ psychisch), die behoefte heeft aan sociaal contact en om 

gezien te worden. Zoals gezegd kan het project in Cultura plaats vinden, maar ook op andere locaties 

zoals verzorgingshuizen, wijkcentra of buurt-huiskamers.  

6. Jongeren/ scholieren 

Een belangrijk element in dit project is het koppelen van ouderen en jongeren. Met jongeren 

bedoelen we scholieren uit basisonderwijs; groep 5 t/m 8, maar ook scholieren van ROC en 

middelbaar onderwijs zouden mee kunnen doen. Wat betreft de scholieren van groep 5 t/m 8; die 

zijn te bereiken via de cultuurmakelaars van Cultura. Voor de scholieren van middelbaar onderwijs en 

ROC zouden we nieuwe netwerken moeten ontwikkelen.  

Tevens is de theaterklas van Cultura in te schakelen.  

7. Hoe ziet de training er uit? 

Op 3, 10 en 17 september. De vrijwilligers mogen zich opgeven voor een middag- of avond gedeelte, 

zodat we 8 deelnemers per bijeenkomst hebben.  

Trainer; Kirsten Robben, van Stoffel theatercircus. Opzet van de cursus;  

1) Kennismaking;  



wat is de opzet van het project, wat is de bedoeling, wat moet het opleveren en hoe ziet de 

planning er uit? Tevens; wie zijn de vrijwilligers en wat verwachten ze er van? Presentatie van 

2 verhalen door ouderen uit Nijmegen 

1) Training; Wat is een goed verhaal? 

Wat is eigenlijk een goed verhaal; wat maakt een goed verhaal? Hoe haal je dat op en waar 

haal je dat op? Hoe kom je in contact met de oudere? 

2) Training; Hoe vertel je een verhaal? 

Wat zijn de manieren om een verhaal goed te vertellen? Hoe leer je dat en hoe ondersteun je 

de ouderen bij het ‘maken’ en presenteren van het verhaal?  

Beoogd resultaat; 

De vrijwilligers kunnen nu aan de slag met het zoeken van ouderen en het ophalen van verhalen.  

Vraag; hoe bepaal je hoe de presentatie eruit ziet?  

Hoe koppelen we dit aan jongeren? 

 

8. Presentatie van het verhalen vertellen 

Als de vrijwilliger en ouderen aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen ze aan de slag met het verhaal. 

Vervolgens kan er aan de slag worden gegaan met het nadenken over de presentatie. Doe je dat in 

de huiskamer van de zorginstelling, is dat op een school, of bij Cultura?  

Tevens moet je nadenken over de vraag of je dit aan elkaar, als ouderen, wilt presenteren, of aan 

jongeren, die er vervolgens weer iets kunstzinnigs mee kunnen doen.  

 Hoe bepaal je wat je gaat doen?  

 

9. Vervolg 

 

- De partners zorgen voor een koppeling tussen vrijwilliger en oudere(n) 

- Cultura zorgt voor de koppeling tussen organisatie en school/ studenten 

- De partner bedenkt welke vorm hij/ zij wil gebruiken en gaat aan de slag 

- Cultura krijgt een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de presentatie 

- 4x per jaar komen we bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken en kennis & 

ervaring uit te wisselen; plannen! 

-  


