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Voorwoord
Het onderzoek dat voor u ligt is tot stand gekomen in de periode van februari 2013 tot mei
2013, in opdracht van het Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht in
het kader van de opleiding creatieve therapie. Het betreft een narratief onderzoek, waarbij
gekeken wordt naar welke vraagpatronen te vinden zijn in de verhalen van vaktherapeuten
over hun kennis en ervaring met narratief werken en narratief onderzoek.
Graag willen we de mogelijkheid benutten om alle respondenten te bedanken, die hebben
deelgenomen aan dit onderzoek. Daarnaast willen we Erik Janssen en Jona Janssen van het
Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief en de begeleidende docenten Gerdi
Tuender, Sylka Uhlig en Henriëtte Bloemenkamp van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
hartelijk bedanken. Zij hebben ons gedurende het proces ondersteund en met raad en daad
bijgestaan. Ten slotte willen we graag alle studiegenoten en overige betrokkenen bedanken,
die door middel van feedback hun bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek.
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Samenvatting
Voor u ligt een onderzoeksverslag dat antwoord geeft op de vraag: Wat vertellen
vaktherapeuten over hun kennis en ervaring met narratief werken en narratief onderzoek, en
welke vraagpatronen zijn hierin te vinden? Dit onderzoek is gebaseerd op het narratief
onderzoek van vorig jaar (2012), waarin de kennis en ervaring met betrekking tot narratief
werken en narratief onderzoek bij docenten op de HAN is onderzocht. Binnen dit onderzoek
is de focus gelegd op vaktherapeuten. Dit onderzoek beoogt begrippen als narratief werken en
narratief onderzoek onder de aandacht te brengen, te verhelderen en bruikbaarder te maken
voor het therapeutisch werkveld. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een narratieve
onderzoeksmethode. Deze onderzoeksmethode gebruikt de verhalen van de respondenten als
onderzoeksdata, waaruit vraagpatronen ontstaan die de onderzoeksvraag beantwoorden. De
interviews zijn afgenomen bij 30 vaktherapeuten die in verschillende settings werkzaam zijn.
Het doel van het onderzoek is om zo veel mogelijk verhalen te verkrijgen, om de kennis en
ervaring van vaktherapeuten met betrekking tot narratief werken te exploreren.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat vaktherapeuten minimale kennis van narratief
werken en narratief onderzoek bezitten, maar ze wel behoefte hebben naar meer kennis
hierover. Zo beschouwen ze het verrichten van onderzoek als essentieel voor het profileren
van het vakgebied, terwijl ze hier nauwelijks, interesse en tijd voor hebben. Wel hebben ze
ervaring met het toepassen van de narratieve aanpak, maar zijn zich er niet bewust van. Dit is
vooral te merken doordat de respondenten de genoemde werkvormen niet als narratief
omschrijven, terwijl deze vanuit de literatuur wel aan narrativiteit te relateren zijn. De meest
gebruikte werkvormen zijn het werken met verhalen en metaforen. Deze werkvormen worden
ingezet bij een brede doelgroep, om patronen te doorbreken en veranderingen te
bewerkstelligen. Uit het onderzoek blijkt dat vaktherapeuten vooral handelen op basis van
kennis, ervaring en intuïtie.
Dit onderzoek levert de volgende antwoorden op de onderzoeksvraag op:



Vaktherapeuten beschikken over kennis en ervaring van de narratieve aanpak, maar
zijn zich hier niet bewust van.
De vaktherapeuten hebben nauwelijks kennis en ervaring met (narratief) onderzoek en
geven het geen prioriteit.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Inleiding
Wij, studenten Creatieve Therapie van de richting beeldend en drama, wilden ons graag
verdiepen in narrativiteit en narratieve therapie. Tijdens onze stage van tien maanden, zijn we
met deze methode op verschillende manieren in aanraking gekomen. Ook binnen lessen en
workshops tijdens de opleiding, is het begrip narrativiteit aan bod gekomen. De kennismaking
met de materie narrativiteit en narratieve therapie, heeft ons enthousiast gemaakt om deze
begrippen te onderzoeken.
Het aanbod, van het Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief aan de
opleiding Creatieve Therapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, kon onze wens
vervullen om aan een grootschalig narratief onderzoek mee te werken. Dit grootschalig
onderzoek is een vervolg op een narratief onderzoek van vorig jaar (2012), naar de kennis en
ervaring van docenten op de HAN met betrekking tot narratief werken en narratief onderzoek.
Dit onderzoek is opgestart, met als doel de bekendheid van narratief werken en narratief
onderzoek te exploreren.
Narrativiteit in de context van onderzoek was voor ons nog onbekend. De interesse om hier
meer kennis over te vergaren, motiveerde ons des te meer om deel te nemen aan dit
onderzoekstraject. Tevens werken we als creatief therapeuten met de levensverhalen van
cliënten. Elk individu heeft, vertelt en luistert naar verhalen. Door verhalen zijn we groot
gebracht, waarin we via personages uit sprookjes en andere verhalen, nieuwe werelden
konden ontdekken en thema’s geopenbaard werden. Hierdoor zijn verhalen voor iedereen
bekend. Aangezien we beginnende creatief therapeuten zijn, waren we erg benieuwd naar de
verhalen van de respondenten, om meer te weten te komen over hun werkwijze met
beeldende, drama, muziek en lichamelijke oefeningen. Deze verhalen dienen ook als
inspiratie voor onszelf. Via de verhalen van de respondenten hoopten we de essentie voor
onze onderzoeksvraag te ondervinden. De onderzoeksvraag is gegeven vanuit het Lectoraat en
richt zich op de kennis en ervaring van vaktherapeuten met betrekking tot narratief werken en
narratief onderzoek.
De onderzoeksgroep bestaat uit tien studenten van de verschillende media binnen de creatieve
therapie opleiding: beeldende-, drama-, muziek-, en psychomotorische therapie. Deze tien
studenten zijn verdeelt in subgroepen. Onze subgroep bestaat uit twee beeldende therapie
studenten en twee drama therapie studenten. Binnen ons onderzoek laten we muziek- en
psychomotorische therapie in de literatuurstudie en de resultaten buiten beschouwing. Omdat
onze kennis over deze media minimaal is en er nauwelijks informatie uit de interviews naar
voren kwam. Voor het verzamelen van informatie heeft iedere student drie vaktherapeuten uit
verschillende settingen geïnterviewd, waardoor er dertig vaktherapeuten zijn benaderd over
hun kennis en ervaring met narratief werken en narratief onderzoek.
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1.2 Probleem- en doelstelling
Om ons te richten op de onderzoeksvraag, formuleren we aan de hand van het voorgaande
onderzoek de probleem- en doelstelling.
Probleemstelling: we veronderstellen dat vaktherapeuten narratief werken, maar nog weinig
kennis over narratief werken en narratief onderzoek tot hun beschikking hebben.
Doelstelling: met dit onderzoek wordt de beeldvorming en toepassingsmogelijkheden van de
begrippen: narratief werken en narratief onderzoek geëxploreerd om ze bekender,
bruikbaarder en effectiever te maken voor het werkveld en onderwijs (Biene, 2012). Deze
exploraties worden gebundeld in een boek, zodat ze toegankelijk worden voor het
therapeutisch werkveld.
Om zicht te krijgen op de ervaring en kennis van vaktherapeuten over narratief werken en
narratief onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd.
1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen
Wat vertellen vaktherapeuten over hun kennis en ervaring met narratief werken en narratief
onderzoek, en welke vraagpatronen zijn hierin te vinden?
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er deelvragen geformuleerd. Deze
zijn aan de hand van de uitgewerkte interviews opgesteld. De deelvragen omvatten de vier
topics: kennis, ervaring, werkwijze en onderzoek, uit de onderzoeksvraag. Deze beantwoorden
gezamenlijk de onderzoeksvraag.
De deelvragen zijn:
Wat vertellen de respondenten over hun kennis van narratief werken?
Wat vertellen de respondenten over hun ervaring met narratief werken binnen de therapie?
Welke (narratieve) werkvormen gebruiken de respondenten?
Wat vertellen de respondenten over het toepassen van werkvormen bij doelgroepen?
Wat vertellen de respondenten over hun kennis van (narratief) onderzoek?
1.4 Relevantie
Dit onderzoek draagt bij aan het exploreren van onbewuste kennis, waardoor
praktijktheorieën ontstaan en vaktherapeuten bewust worden van hun handelen (Smeijsters, et
al., 2012; Schweizer et al., 2009). Het biedt vaktherapeuten inzicht in hun werkwijze en de
mogelijkheid om deze eventueel bij te schaven. Dit komt de kwaliteit van het therapeutisch
werkveld ten goede. Door het exploreren van kennis en ervaring bij 30 vaktherapeuten,
worden vragen en behoeftes binnen een ruim scala aan het daglicht gebracht. Hierdoor
worden vraagpatronen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden de begrippen narratief werken
en narratief onderzoek onder de aandacht gebracht en verhelderd, waardoor ze bruikbaar
worden gemaakt voor het therapeutisch werkveld en onderwijs.
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1.5 Leeswijzer
Hoofdstuk 1 is de inleiding, waarin de motivatie en de context van het onderzoek, de
probleem- en doelstelling, de onderzoeksvraag, de deelvragen en de relevantie zijn
beschreven.
Het literatuuronderzoek staat in hoofdstuk 2. Hierin wordt narrativiteit, narratieve
psychologie, narratieve therapie, vaktherapie en narratieven, vaktherapie en onderzoek en
narratief onderzoek nader omschreven.
In hoofdstuk 3 worden de gekozen onderzoeksmethoden, de dataverzamelingstechniek en de
data-analyse beschreven.
Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van de diepte-interviews aan de hand van de gestelde
deelvragen.
De discussie en conclusie zijn terug te vinden in hoofdstuk 5. Op basis hiervan worden aan
het einde van het hoofdstuk adviezen voor een vervolgonderzoek gegeven.
In het laatste hoofdstuk (6) wordt het onderzoeksproces besproken. Op basis daarvan worden
aanbevelingen benoemd voor een vergelijkbaar onderzoek.
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Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op theorie rondom narratief werken en narratief onderzoek.
Hierbij worden respectievelijk de volgende thema’s beschreven: narrativiteit, narratieve
psychologie, narratieve therapie, vaktherapie en narratieven, vaktherapie en onderzoek en
narratief onderzoek.
2.1. Narrativiteit
Narrativiteit betekent “ het verhalende” (Dries & Hoffman, 2008). In het woord narrativiteit is
het Latijnse woord “narrare” terug te vinden, wat vertellen betekent (Bobbink et al., 2012;
Moen, 2006). Het is de taal die we gebruiken om te communiceren over onze relaties in de
wereld (Basten, 2012). Een narratief is een verhalende tekst die voortgekomen is uit open
vragen. Het kent een tijdsverloop met een begin en een einde waarin ruimte, plaats en situatie
samen de context vormen (Olthof, 1994). Narratieven gaan over biografische gebeurtenissen
en worden verteld door degene die ze hebben gemaakt (Biene, 2008; Bruner, 2004). Naast een
taaltekst kunnen ook beelden, theater, klanken en bewegingen als narratief fungeren (Olthof,
1994; Culler 1981).
Functie narrativiteit
Door verhalen kunnen gebeurtenissen verteld, medegedeeld, uiteengezet, beschreven,
teruggehaald en hersteld worden (Olthof, 1994; online encyclopedie z.d). Het vertellen van
een verhaal brengt ervaring en interpretatie in een specifiek hier en nu, en heeft als doel meer
duidelijkheid over jezelf te krijgen (Schiff, 2012; Biene et al., 2008; Banning en BanningMul, 2005). Een basaal kenmerk van narratieven is dat de vertellers hierin zichzelf als moreel
verantwoordelijk persoon construeren (Sools, 2010 verwijst naar Tylor, 1989; Salmon &
Riessman, 2008). Een narratief is een sterke metafoor voor het begrijpen van het leven
(Schiff, 2012). Met verhalen en narratieven creëren we een zinvol levensperspectief. Ze
bevatten drie functies:
-

Ordende functie: gebeurtenissen uit het verleden, heden en toekomst worden in relatie
tot elkaar gebracht.
Identificerende functie: laten zien welke ideeën en ideologieën we aan ons willen
verbinden.
Motiverende functie: laten zien welke doelen we nastreven (Biene, 2008 verwijst naar
Chase, 2005; Bohlmeijer, 2007; Bamberg, 2007; Herman, et al., 2005; Olthof 1994;).

We vertellen onze ervaringen in de vorm van verhalen, om ons leven begrijpelijk en
inzichtelijk te maken. Tijdens het herinneren construeren we een gebeurtenis opnieuw, om
grip te krijgen op ons leven en betekenis te geven aan onze geschiedenis (Brom 2013; Schiff,
2012; Sools, 2010; Prinsenberg, 2010; Pavlenko, 2002). De betekenissen die wij aan verhalen
en gebeurtenissen toekennen zijn niet neutraal, want ze vormen onze overtuigingen die van
invloed zijn op onze kijk in het leven. Ze dragen bij aan de vormgeving van het eigen leven in
de toekomst (Frans, 2007).
Narratief weten
Door het maken van een verhaal nemen we actief deel aan de werkelijkheid. Deze
werkelijkheid is de vertelde werkelijkheid, waarin de kennis over deze werkelijkheid ons
narratief weten is. Het narratief weten gaat uit van het verhaal in de context. Het confronteert
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ons met vragen over interpretatie, zingeving en definitie van de werkelijkheid (Olthof, 1994).
Mensen hebben niet alleen een verhaal, maar zijn hun eigen verhaal. Ze denken, voelen en
reageren op basis van het verhaal die ze creëren over henzelf en de wereld (Bohlmeijer,
2007).
Verhalen
Verhalen zijn eigenlijk overal aanwezig, bij alle leeftijden en in alle samenlevingen (Bobbink
et al., 2012; Ten Holter, 2010). Ze gaan over jezelf of anderen en zijn fictief of non-fictief van
aard (Frans, 2007). Verhalen kunnen diverse vormen aannemen, namelijk in de vorm van:
sprookjes, drama, tekeningen, kunst, geschiedenis, biografieën, mythen en legendes (Bobbink
et al., 2012). Door de tijd en plaats in het verhaal worden gebeurtenissen met elkaar in
verband gebracht (Waard de- van Maanen, 2007). Het verhaal bevat een plot. Een plot is een
rode draad, die gebeurtenissen op een betekenisvolle manier aan elkaar verbindt en een
bepaalde uitkomst logisch maakt of afdwingt. Het plot heeft de neiging om stabiel te zijn,
waardoor de werkelijkheid vaak zo geïnterpreteerd wordt dat het aan het plot voldoet. De
bewustwording van het plot, is het begin voor het zoeken naar alternatieve verhalen in ons
levensverhaal (Bohlmeijer en Westerhof, 2010).
Verhaal en dialoog
Verhalen vertellen, is contact maken met je innerlijke bron (Bohlmeijer en Westerhof, 2010).
We zijn, zoals we vertellen dat we zijn, we worden wat we over onszelf vertellen (Olthof,
1994). In een dialoog ontwikkelen we een coherent verhaal over onszelf en creëren we een
wereld om ons heen die past bij het verhaal. Dit geeft ons een gevoel van continuïteit. In de
interactie met de medemens, krijgt ons verhaal gestalte en wordt het een beleefd verhaal
(Bohlmeijer en Westerhof, 2010; Olthof, 1994).
Taal
Taal maakt het mogelijk dat we met elkaar kunnen communiceren (Banning en Banning-Mul,
2005). Mensen maken en veranderen betekenissen in hun omgang met anderen door middel
van taal (Waard de-van Maanen, 2007). Taal is op te delen in twee manieren van uitingen,
namelijk logos: duidelijke, heldere consistente en logische taal en fone: de sensitieve en
gevoelige taal (Banning en Banning-Mul, 2005).
2.2. Narratieve psychologie en therapie
Narratieve Psychologie
In eerste instantie speelden verhalen vooral een rol binnen de algemene literatuur, totdat uit
onderzoeken bleek dat verhalen ook een belangrijke rol innamen binnen de sociale
wetenschappen (Smith, 2003 verwijst naar, Brooks, 1985; Propp, 1986). Met name in de
geschiedenis van de moderne psychologie speelde het verklaren van narratieven al tijden een
rol (Camic, Rhodes & Yardley, 2003). Dit is terug te leiden tot Wilhem Wundt (1832- 1920)
die de Volkerpsychologie ontwikkelde, waarin de focus werd gelegd op het fenomeen van
mythen in het leven van de mens (Camic, Rhodes & Yardley, 2003 verwijzen naar Farr,
1983). Ook Sigmund Freud (1856- 1939) was geïnteresseerd in dergelijke sociale narratieven,
waarbij hij vooral onderzoek deed naar persoonlijke narratieven binnen de therapiesessie.
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Door deze narratieven zorgvuldig te analyseren, is zijn theorie van de psychoanalyse
ontwikkeld (Camic, Rhodes & Yardley, 2003).
De eerste inzichten over narratieve psychologie ontstonden aan de hand van onderzoeken naar
hoe mensen betekenis geven aan hun leven (Bruner, 1990). Hieruit kwamen aspecten naar
voren die niet strookten met de behavioristische en cognitieve psychologie, waardoor
kritieken ontstonden op deze beide dominante stromingen binnen het psychologisch
vakgebied (Sools, 2010). Op basis hiervan ontwikkelde zich uiteindelijk een nieuwe
psychologische stroming: narratieve therapie. Er waren drie invloedrijke personen die hebben
bijgedragen aan deze ontwikkeling (Smith, 2003; Murry, 2007).
Theodore Sarbin (1986) zegt dat de mens in staat is om waarnemingen een betekenis te geven
en deze te verwerken. Dit in tegenstelling tot de behavioristische en cognitieve
gedragstherapie, die zeggen dat de mens een machine is (Smith, 2003; Murry, 2007).
Jérôme Bruner (1990) heeft het menselijk denken onderzocht. Hierbij heeft hij ondervonden
dat de narratieve denkwijze de dagelijkse interpretaties van de wereld in een verhalende vorm
organiseert om het leven te begrijpen. Hij definieert het denken in drie eigenschappen:
1. Het is samengesteld uit unieke sequenties van gebeurtenissen, mentale toestanden en
gebeurtenissen waarin mensen als karakter of acteur zijn betrokken.
2. Het kan ‘reëel’ of ‘imaginair’ zijn.
3. Het is gericht op het verbinden van het verwachte en gewone.
De bovenstaande eigenschappen construeren de realiteit en geven zin aan
onbegrijpelijke en ongewone dingen (Smith, 2003; Murry, 2007).
Donald Polkinghorne (1988) geeft aan dat betekenis verlenen de basis vormt van de
menselijke werkelijkheid. Door narratieven kunnen mensen zichzelf definiëren,
onderscheiden en zin geven aan hun bestaan. Mensen worden in een narratieve wereld
geboren, leven het leven door narratieven en beschrijven deze door middel van narratieven
(Murray 1999; Sarbin, 1997; Polkinhorne, 1988; Smith, 2003; Murry, 2007). Zodoende wordt
de mens beschouwd als verhalenverteller (Polkinghorne, 1988).
Vooral de bovengenoemde invloeden zorgden er uiteindelijk voor dat in de jaren tachtig
narratieve psychologie als volwaardige stroming werd erkend. Dit maakt dat het een jonge
stroming is (Sools, 2010; Smith, 2003; Bohlmeijer 2012). De narratieve psychologie probeert
een brug te slaan tussen theorie en praktijk door de aandacht voor het bijzondere en
contextuele, in plaats van het algemene. Zo ligt de focus van narratieve psychologie op het
geleefde, ervaren en geïnterpreteerde werkelijkheid (Polkinghorne, 1988). Tevens staan het
vergroten van actorschap (onafhankelijk handelen) (Vanderstede, 2010) en het ontwikkelen
van een identiteit, centraal. Het verhaal van de cliënt vormt het middel dat leidt tot
veranderingen. Het verhaal dient gereconstrueerd te worden, waarbij de theorie ervan uitgaat
dat de actor in staat is om op een bepaalde manier sturing te geven aan het eigen handelen en
de betekenisverlening (Dijk & Schreuder, 2001). Narratieve psychologie richt zich niet alleen
op het bestuderen van teksten, maar is tevens gericht op de ervaring van het individu en hun
worstelingen (Crossley, 2000). Zodoende kan narratieve psychologie ook worden gezien als
een sociale of culturele psychologie (Squire, Andrews & Tamboukou, 2008).
Binnen de psychologie wordt echter weinig gebruik gemaakt van de narratieve aanpak.
Desondanks hebben zich de narratieve perspectieven ingebed in de ontwikkelingspsychologie,
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met als doel ontwikkelingen van personen te bestuderen (Sools, 2010 verwijst naar Jansz,
1993; Zwart, 1993). De narratieve aanpak heeft ook binnen de gezondheidszorg een plek
gekregen. Hier wordt deze benut om patiënten hun ziekten een plaats te kunnen geven in hun
identiteit (Crossley, 2000; Rappaport, 1993, 1995, 2000). Binnen de klinische psychologie
zijn er in middels ook stappen gezet om een soort narratieve therapie te gaan ontwikkelen
(Murray verwijst naar Mair, 1989; Neimeyer 1995).
Geschiedenis van narratieve therapie
De wortels van de filosofie van narratieve therapie gaan terug naar het begrijpen van de wijze
waarop levensverhalen van mensen het leven hebben gevormd. Hoe levensverhalen het leven
beïnvloed hebben, vormt de basis van de narratieve benadering (Abel &Abel, 2001). De
oorsprong van narratieve therapie is te vinden binnen sociale theorieën, zoals beschreven is
onder het kopje: narratieve psychologie (Carlson, 1997). Narratieve therapie bestaat sinds
1980 en is vooral ontwikkeld en beïnvloed door Michael White, David Epston en Karl Tomm
(Lewis& Johnson, 2000; Abel &Abel, 2001; Payne, 2006). Flemming (2003) voegt hier nog
Freedman en Combs en McLeod en Parker aan toe.
Als inspiratiebron voor het vormgeven van narratieve therapie gebruikten White, Epston en
Tomm de hieronder beschreven inzichten van Bateson (Flemming, 2003 verwijst naar
Bateson, 1972, 1979), Foucault (Flemming 2003 verwijst naar Foucault,1977) en E. Bruner
(Phipps &Vorster, 2011 verwijzen naar E. Bruner, 1986) en bouwden hierop voort:
Gregory Bateson stelt dat het ontdekken en krijgen van nieuwe informatie alleen mogelijk is
als mensen zich openstellen voor een vergelijkingsproces, waarin ze belevenissen uit
verschillende periodes differentiëren (Monk, Winslade, Crocket, Epston, 1997). Zo suggereert
hij dat de betekenis die aan gebeurtenissen worden toegeschreven, zijn gevormd en bevestigd
door veronderstellingen. Hierdoor ontstaat een soort individuele wereldkaart (Flemming;
2003).
Michael Foucault stelt dat mensen onderworpen zijn aan macht door genormaliseerde
waarheden die onze levens en relaties vormgeven. Deze waarheden zijn geconstrueerde
ideeën die wij zelf de status van waarheid geven en zijn genormaliseerd doordat wij ze als
normen gebruiken om ons leven invulling en betekenis te geven. Ze specificeren hierdoor
iemands leven. Terwijl veel therapieën deze vorm van macht buitenbeschouwing laten, doet
narratieve therapie dat niet. Narratieve therapie kijkt namelijk naar hoe deze macht
functioneert en welk effect het heeft op het leven van mensen. (Flemming, 2003).
Edwart Bruner stelt dat mensen verhalen ontwikkelen om begrip en zin te geven aan hun
belevenissen. Aan de hand van verhalen worden namelijk hun ervaringen gestructureerd,
geordend en betekenis gegeven (Phipps & Vorster, 2011).
Aan de hand van deze inzichten merkte White op dat cliënten vaak niet beseffen dat ze zich
aan hun problemen hebben aangepast en welk effect dit heeft op hun gehele leven. Cliënten
zijn zich niet bewust van de eigen capaciteiten en kunnen hierdoor hun problemen niet
verminderen. Zo stelde White dat als de aandacht van cliënten subtiel naar veranderingen
wordt geleid, waarbij een mogelijke escalatie en verbetering van het probleem worden
betrokken, cliënten een duidelijker zicht krijgen op hun mogelijkheden om hun onzekerheden
te plaatsen (Monk, Winslade, Crocket, Epston, 1997). Deze invalshoeken van White vormen
het vertrekpunt voor de ontwikkeling van narratieve therapie.
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Narratieve therapie werd eerder gezien als een aanpak, dan een theorie (O’Connor, Meakes,
Pickering & Schuman, 1997). Deze aanpak stond in eerste instantie vooral centraal binnen de
familietherapie om het familiare denken te belichten (Carr, 1998; Abel &Abel, 2001).
Daarnaast heeft het veel overeenkomsten met de cliënt-centered therapie van Rogers. Beide
therapieën hanteren een context van respect en acceptatie (Payne, 2006). In de laatste 25 jaar
heeft narratieve therapie steeds meer een plek binnen de geestelijke gezondheidssector
gekregen (Westerhof & Bohlmeijer, 2012). Zo werken narratief therapeuten dan ook met een
brede doelgroep van cliënten met verschillende problematieken zoals gedragsproblematieken,
criminaliteit, eetstoornissen, slachtoffers van mishandeling, huwelijksproblematieken,
rouwverwerking en schizofrenie (Carr, 1998). Momenteel is narratieve therapie nog niet
overal geaccepteerd en is het voor veel professionals nog een onbekende methodiek (Abel &
Abel, 2001).
Narratieve therapie
Narratieve therapie is een relatief jonge psychologische benadering, waarbij centraal staat dat
mensen zin willen geven aan hun leven. Volgens Angus & McLeod (2004) zijn mensen
continue op zoek naar zingeving, waardoor interactie met zichzelf anderen en omgeving
plaatsvindt. Zingeving ontstaat door de interpretatie en bijbehorende betekenis die het
individu geeft aan gebeurtenissen. Deze interpretatie en betekenis bepaalt de reactie van het
individu (Angus & McLeod, 2004).
Binnen narratieve therapie wordt de interpretatie van het individu vormgegeven door middel
van een verhaal. Deze verhalen zijn een selectief en interpretatief proces die het leven niet
beschrijven, maar creëren en vormen (Brown &Augusta-Scott, 2007 en Phipps & Vorster,
2011; Carr, 1998 verwijst naar Bruner, 1986, 1987, 1991). De verhalen kunnen gezien worden
als een levensverhaal, dat een geïnternaliseerd en ontwikkeld verhaal van het ‘zelf ‘ vormt.
Hierbij zijn het verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden om samenhang te creëren
(Westerhof & Bohlmeijer, 2012 verwijzen naar McAdams, 2009). De verhalen die in de
therapie worden gepresenteerd zijn niet alleen representaties van zichzelf en de eigen
ervaringen, maar weerspiegelen ook de sociale interactie van een persoon (Brown &AugustaScott, 2007). De mens is het product van zijn omgeving, net als hij zijn eigen omgeving
creëert (Flemming, 2003).
De voorwaarden van narratieve therapie zijn dat cliënten basisovertuigingen van zichzelf
internaliseren. Deze basisovertuigingen, ook wel dominante verhalen genoemd, kunnen het
opdoen van andere ervaringen belemmeren (Carlson, 1997 verwijst naar White, 1995; White
& Epston, 1990). Dominante verhalen worden beïnvloed door relaties met anderen,
familieleden en de maatschappij en zorgen ervoor dat mensen denken dat het probleem in hen
zelf zit. De cliënt neemt dan het probleem als identiteit aan (Carlson, 1997 verwijst naar
White, 1995; White & Epston, 1990), wat zorgt voor een negatieve invloed op de geestelijke
gezondheid (Westerhof & Bohlmeijer, 2012). Binnen narratieve therapie wordt het dominante
verhaal van de cliënt niet gezien als waarheid of disfunctie, maar als een enkele versie van het
leven, dat herschreven dient te worden (Flemming, 2003; Westerhof & Bohlmeijer, 2012).
Zodoende is het probleem als losstaand van de cliënt te beschouwen.
Narratieve therapie gaat ervan uit dat de mens veel vaardigheden, competenties, overtuigingen
en waarden heeft die het mogelijk maken om de relatie tot het probleem te veranderen (White,
2008; Abel & Abel, 2001). De cliënt wordt dan uitgenodigd om op reis te gaan naar zijn
14
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talenten en vaardigheden die verstopt of verdekt zijn (Monk, Winslade, Crocket, Epston,
1997). Hierbij komen andere herinneringen en inzichten, die vergeten zijn, naar boven
(Westerhof & Bohlmeijer, 2012). De herinneringen en inzichten (niet vertelde ervaringen) die
buiten het dominante verhaal staan, vormen het materiaal voor narratieve therapie en maken
alternatieve verhalen mogelijk (Flemming; 2003). Ze kunnen namelijk voor de cliënt dienen
tot nieuwe identificatie binnen het ‘alternatieve verhaal’. Zodoende zorgt narratieve therapie
voor herstructurering van bestaande opvattingen en kijkt het in hoeverre de verhalen
belemmerend of helpend werken (Payne, 2006; Abel &Abel, 2011).
Bij aanvang van de therapie relateren cliënten dominante verhalen aan pijn en stress,
waardoor deze vervangen dienen te worden door alternatieve verhalen (O’Connor, Meakes,
Pickering & Schuman, 1997; Novy, 2003). Om een alternatief verhaal te kunnen construeren
dient eerst het dominante verhaal geëxternaliseerd te worden. Externaliseren is een
therapeutische techniek die cliënten helpt de oorzaak van hun probleem buiten zichzelf te
plaatsen en biedt nieuwe perspectieven om zich los te maken van het eigen dominante verhaal
(O’Connor, Meakes, Pickering & Schuman, 1997; Carr, 1998). Dit helpt de cliënt inzien dat
hij het probleem niet is, maar dat het probleem het probleem is (Carlson, 1997 verwijst naar
White, 1995; White & Epston, 1990; Allen, 2012). Op deze manier wordt een distantie
gecreëerd tussen de identiteit en het probleem (White & Epston, 1990). Bij dit proces is het
van belang om metaforen in te zetten die zijn ontleend aan bepaalde herinneringen die
specifieke opvattingen over het leven en de identiteit van de cliënt kunnen oproepen (White,
2008). Hierdoor kunnen namelijk meer aspecten naar voren komen die relevant kunnen zijn
voor het vormen van een alternatief verhaal (White, 2008). Pas als externalisering heeft
plaatsgevonden kan de cliënt een alternatief verhaal construeren, dat de valide uitkomst van
narratieve therapie vormt (Bamberg, 2007).
Externaliseren vergt van de cliënt dat hij zich openstelt voor verandering, zodat het dominante
verhaal herschreven kan worden (Epston, D., Freeman, J., & Lobovits, D., 1997). Hierdoor
krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn leven beter te controleren. De verhalen zijn dan ook
helpend, bevredigend en hebben een open einde. Het proces van de therapeutische
herschrijving van de persoonlijke verhalen verandert uiteindelijk het leven, de problemen en
identiteit van de cliënt. Dit omdat persoonlijke narratieven essentieel zijn voor de identiteit
van een persoon (Carr 1998 verwijs naar Bruner, 1986, 1987, 1991).
De aanpak binnen de narratieve therapie is respectvol en niet oordelend. Hierin staat de cliënt
centraal en is de kenner over zijn eigen leven. De verhalen zorgen ervoor dat de cliënt de
verteller wordt van zijn eigen verhaal. De therapeut heeft als taak een gelijkwaardige partner
te zijn, die de cliënt assisteert om zijn vermogen volledig te benutten om zijn ervaringen te
herordenen (Payne 2006; Phipps & Vorster, 2011). Daarnaast ondersteunt hij de cliënt om tot
verbredende en integrerende interpretaties over zichzelf en situaties te komen (Angus &
McLeod, 2004).
2.3.Metafoor
Een metafoor staat voor een overdrachtelijke of figuurlijke uitdrukking (Boersma, 2006).
Metaforen bestaan uit huidige en gewenste ervaringen, waarbij verborgen behoefte en
verlangens een essentiële betekenis hebben. Deze ervaringen vormen als geheel een metafoor
(Bohlmeijer & Westerhof, 2012). Metaforen vormen kaders om de wereld vanuit andere
perspectieven te beschouwen en te verklaren (Bohlmeijer & Westerhof, 2012). Ze hebben
betrekking op actuele, maatschappelijke en politieke thema’s en zijn verankert in sociale en
15

nbewust bekwaam

culturele werkelijkheden (Wurth & Rigney 2006). Een metafoor biedt de gelegenheid om
uiting te geven aan de complexiteit, de uitbreiding of wijziging van de betekenis (Meekums,
2005; Nederhof & Vane,2009). De betekenis van een metafoor is diepgaander dan zijn
letterlijke betekenis (Sachariadis, 2006). Metaforen brengen onbewuste zoekprocessen op
gang, waarbij gezocht wordt naar oplossingen. Ze bieden ruimte voor identificatie, zingeving
en betekenis die helend is. Daarnaast kunnen ze boodschappen overdragen, zonder dat ze het
bewustzijn van de luisteraar gaan tegenwerken (Bohlmeijer & Westerhof, 2012).
Metaforen en symbolen in therapie
In therapie dienen metaforen als middel om de menselijke binnenwereld weer te geven. De
verhalen van cliënten kunnen verhelderd en verklaard worden door middel van metaforen.
Metaforen kunnen dienen als distantie om op een veilige manier emoties op te laten komen
(Schmais, 1985). De gecreëerde afstand maakt het mogelijk het verhaal te analyseren en
concreter te maken (White, 2008). De metafoor verbindt als het ware het verhaal met de
persoon (Lakhoff &Johnson, 1980; Meekums, 2000). Dit wordt binnen de narratieve therapie
externaliseren genoemd, zie hiervoor paragraaf 2.2 narratieve therapie. Volgens Schmais
(1985) zijn metaforen een belangrijk element binnen de therapie, die het therapeutische proces
van cliënt bevorderd (Bohlmeijer & Westerhof, 2012).
2.4. Vaktherapie en narrativiteit
Creatieve therapie – vaktherapie
De term creatieve therapie is afgeleid van het begrip kunsttherapie en werd in 1942 door
kunstenaar Adrian Hill bedacht (Hogen, 2001; Kramer, 2000) en wordt gevormd door
aspecten uit de kunst en de psychologie. Door kunst in therapie, worden ervaringen
begrijpelijk, doordat beelden leiden tot een begrip van verborgen structuren (Scutt, C.,
Hobson, J. 2013 verwijst naar Duits, 2004). Wanneer kunst en taal gekoppeld zijn, bieden ze
een scala aan symbolische gereedschappen voor reflectie en dialoog. Waar verbale taal faalt,
dient beeldtaal als anker voor het delen, vergelijken en normaliseren van ervaringen (Brown,
2008). Volgens Malchiodi (2012) is de verweving van kunst en genezing nauwelijks een
nieuw fenomeen, omdat deze combinatie al zolang als de samenleving van de mens bestaat,
ongeacht plaats en tijd, zich herhaaldelijk plaatsvindt. Al vanaf de oertijd maakte men
tekeningen die een verhaal vormden. Deze verhalen zijn karakteristiek voor de ontwikkeling
van het bestaan (Malchiodi, 2012 verwijst naar Malchiodi, 1998).
Een van de eerste artikelen uit de creatieve therapie, stamt uit 1949 van de psychiater Endtz.
Dit artikel gaat over beeldende therapie voor schizofrenen, waarin het beeldend werken
binnen de psychiatrische kliniek wordt beschreven als een vorm van psychotherapie. Er
vonden ook ontwikkelingen plaats op het gebied van dramatechnieken, die verdeeld werden
onder psychodrama (Lange, 2004 verwijst naar Hut, 1949) en toneelspel (Lange, 2004
verwijst naar Waals, 1946; Van der Drift, 1955; Haans, 1987). De dramatechnieken vormden
later een onderdeel van creatieve therapie. Creatieve therapie is de oude verzamelnaam voor
beeldende-, dans-, drama- en muziektherapie. In 2006 is de term creatieve therapie vervangen
door ‘vaktherapie’ en omvat sindsdien ook psychomotorische therapie (Federatie
vaktherapeutische beroepen, z.d.). Vaktherapie is een therapievorm waarin het vooral draait
om het doen en ervaren, waarin de cliënt wordt uitgenodigd zichzelf in een werkvorm te uiten.
Middels kunstzinnige materialen worden gedachten, gevoelens en innerlijke conflicten
vormgegeven en kunnen tot uiting komen (Schweizer, 2009). De behandeling is gericht op het
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bewerkstellingen van ontwikkelings-, verwerkings- en acceptatieprocessen en op
gedragsverandering (Smeijsters, 2008). De vaktherapeut streeft naar een doelmatige,
systematische en procesmatige wisselwerking tussen cliënt, therapeut en medium (Cleven
2004).
Kunst en narratieven
Kunst is een menselijke expressie, waarin beweging en ervaring wordt opgenomen. In veel
opzichten is de kunst niet de beschrijving van de ervaring, het is de ervaring (Scutt & Hobson,
2013). Kunst integreert symbolen en metaforen om tot betekenis te komen. ‘Kunst en
narratieven zijn verweven processen’ (McAdams & Bowman, 2001, p. 30). Zowel kunst en
narratieven beschrijven een fundamentele structuur en kwaliteit van de persoonlijke en sociale
ervaring, waardoor deze begrijpelijk worden (Scutt, C., Hobson, J. 2013 verwijst naar Duits,
2004). Betensky (1995) stelt dat het opdoen van ervaring met kunst een bevrijdend effect
heeft en een onbewuste innerlijke behoefte vervult zonder het te hoeven bespreken, omdat het
beeld al op zich staand een narratief vertelt. Binnen de algemene hulpverlening wordt het
werken met narratieven, storytelling genoemd.
2.5. Beeldende therapie en narratieven
Beeldende therapie
Er zijn drie basistheorieën waarop beeldende therapie is gebaseerd, namelijk: de creatief
procestheorie, de kunstanaloge benadering en het analoge procesmodel. Deze drie
basistheorieën kenmerken zich door: het persoonlijke proces centraal te stellen en de wijze
waarop men beeldend werkt met materialen en symboliek te zien als betekenisvolle
handelingen. De beelden vormen een analogie met de psyche van een mens, en kunnen
innerlijke veranderingen teweegbrengen (Schweizer, et al., 2009; Smeijsters, 2008). De
beeldende therapie wordt omschreven als een therapie, waarin gewerkt wordt op basis van
methodische interventies in het beeldende medium, waarin handelingsvaardigheden en
fantasie kenmerkend zijn (Schweizer et al., 2009; Smeijsters, 2008 verwijst naar Verhey,
1997). In de beeldende therapie wordt ingespeeld op de situatie door het medium op een
bepaalde wijze te hanteren: materiaalkeuze, structuur, aard van de opdracht, en aan te sluiten
bij wat de cliënt aangeeft of aankan (Haeyen, 2007). Beelden bevatten de basale kwaliteit om
weer controle te kunnen uitoefenen door middel van ordening, vormgeving, structurering,
beïnvloeding en bepaling (Visser, 2006). Ze maken ontwikkelingen tastbaar en het onzegbare
expressief (Baljon et al., 2006; Velden & Koops, 2005). Door inzicht in de grote lijnen en
terugkerende thema’s van de cliënt, worden er verbindingen gemaakt tussen verleden en
heden en ontwikkelt zich een beeldverhaal (Smeijsters, 2008).
Narratieven in beeldende therapie
Hoewel narratieven meestal verbaal worden ingezet, zijn narratieven visueel van aard. In de
geschiedenis is terug te zien bij de Grieken en Romeinen, in de gebrandschilderde ramen van
gotische kathedralen en in de Aboriginal kunst, dat door middel van beelden verhalen verteld
werden. Beelden en pictogrammen vervulden een rol bij de vorming van taal en in het
communiceren van verhalen. Sinds Mitchell (1944) de term “pictural turn”geïntroduceerd
heeft, zijn veel literaire geleerden beelden gaan analyseren. Doormiddel van beelden en
voorstellingen worden narratieven waargenomen (Herman, et al., 2005). De cliënt maakt in
therapie kennis met de beelden, die de belangrijkste bron vormen voor de analyse van de
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betekenis van zijn subjectieve ervaringen (Quail & Peavy, 1994). Beelden kunnen in een
opeenvolgende reeks van min of meer afzonderlijke taferelen een verhaal vertellen,
bijvoorbeeld door middel van foto’s die zich sterk lenen voor interpretatie van gebeurtenissen
(Visser, 2006; Herman, et al., 2005). Door beelden kunnen herinneringen gestructureerd en
zichtbaar worden, wat kan leiden tot zelfbegrip en samenhang met de wereld en anderen
(Schweizer et al., 2009; Velden & Koops, 2005). Via een geleide fantasie kunnen
herinneringen in de vorm van beelden worden opgeroepen (Smeijsters, 2008). In de beeldende
therapie kan het autobiografisch schrijven of het autobiografisch beeldend werken als een
manier van reminiscentie worden ingezet (Schweizer et al., 2009).
2.6. Dramatherapie en narratieven
Dramatherapie
Het woord drama komt van de Grieken en betekend letterlijk ‘things done’ (Brooke, 2006) en
daar ligt ook het accent bij dramatherapie. Binnen dramatherapie wordt er een gefantaseerde
werkelijkheid gecreëerd: ‘de doen alsof situatie’. Deze staat los van de werkelijkheid, maar
bevat wel elementen uit het dagelijkse leven die in de therapie gebruik worden. Het uitspelen
van deze ‘doen alsof situaties’ kan leiden tot persoonlijke groei van de cliënt. Het opdoen van
deze ervaringen is van belang om inzicht en reflectie te bewerkstelligen en opnieuw betekenis
te geven aan deze ervaringen (Cleven, 2004). Langley (2006) gelooft dat de mens binnen
drama aangesproken wordt op zijn inventiviteit, waardoor hij betere oplossingen vindt voor
problemen tussen zichzelf en de omgeving. Binnen de therapie werkt de cliënt aan zijn
problemen, terwijl de dramatherapeut als gids fungeert en technieken, benaderingen en
theoretische kaders toepast. Vanuit de literatuur wordt beschreven dat de meest onderbouwde
dramatherapeutische methoden de rol theorie, psychodrama en developmental transformations
zijn. Sommige dramatherapeuten kiezen er voor om hun methodes te halen uit meer
gevestigde theorieën, zoals: de psychoanalyse en de narratieve psychologie (Landy, 2005). In
de literatuur wordt psychodrama als vorm van psychotherapie onderscheiden van
dramatherapie. Psychodrama werkt alleen uit het theoretische kader van Moreno, terwijl
dramatherapie uit verschillende theoretische kaders en technieken werkt (Leveton,2010;
Lange, 2004). Bovendien kan dramatherapie op drie manieren ingezet worden: als verrijking
om plezier te ervaren, om aan een specifiek doel te werken en als psychodrama om problemen
uit de realiteit te onderzoeken (Cimmermans & Boomsluiter, 2007)
Narratieven in dramatherapie
Narratieve therapie is een bruikbare methode binnen dramatherapie, zo is er de methode
‘Narradrama’ waarin narratieve therapie gecombineerd wordt met dramatherapie. Het is een
methode gebaseerd op psychologie, sociologie, antropologie, experimentele theater, muziek,
dans, poëzie en is opgericht door Pam Barragar Dunne (Dunne & Rand, 2003). Het doel van
Narradrama is net als bij narratieve therapie, het scheppen van een verandering in relatie tot
het probleem. Zoals in paragraaf 2.2 narratieve therapie beschreven staat, worden problemen
geëxternaliseerd waardoor de klachten buiten het individu komen te liggen. In Narradrama
daarentegen gaat de cliënt fysiek en emotioneel ervaren hoe het is om het probleem te zijn
door het uit te beelden. De cliënt krijgt hierdoor meer verbinding met het probleem (Dunne &
Rand, 2003). Hij neemt zelf de rol van het probleem aan, waarbij groepsgenoten en objecten
worden gebruikt als projectiemateriaal. Er zijn verschillende technieken die bij Narradrama
worden toegepast: rollenspel en improvisatie, rol interview, deconstructie en reconstructie,
identificatie en dramatiseren en actie georiënteerde interventies (Johnson & Emunah, 2009).
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2.7. Vaktherapie en onderzoek
Vaktherapie en onderzoek
Binnen een onderzoek van Brown (2008) is gebleken, dat een grote meerderheid van de
vaktherapeuten het doen van onderzoek vermijdt. Vaktherapeuten beschikken vaak niet over
de juiste kennis, om zich de wetenschappelijke vakliteratuur eigen te maken en te combineren
met hun intuïtie binnen de praktijk. Ze hechten wel waarde aan onderbouwing van
vaktherapeutische interventies, zodat deze geïmplementeerd kunnen worden (Vink, 2009).
Voor de vaktherapeut zijn de geschoolde intuïtie, het vertrouwen op het eigen gevoel en
verstand en de eigen ervaringen met het medium belangrijke ingrediënten binnen de
behandeling (Schweizer et al, 2009). Er zijn drie soorten vaktherapeuten: de reflectieve
vaktherapeut: die een klinisch redeneerproces toepast, de evidence- based vaktherapeut: die
op zoek gaat naar artikelen en boeken en de scientist vaktherapeut: die deelneemt aan
praktijkgericht onderzoek (Smeijsters, et al., 2012).
Practice-based evidence
Voor onderbouwing van therapie is het tegenwoordig de wens om meer te werken volgens
practice- based evidence (PBE) (Vink, 2009). Het therapeutische handelen wordt als eerste
uitgangspunt genomen voor de onderbouwing van therapie (Vink, 2009 verwijst naar
Smeijsters, 2009). Er vindt een systematisch onderzoek plaats naar de ervaringskennis die al
aanwezig is. PBE richt zich op de praktijk en zet professionals aan tot het expliciteren en
formuleren van hun ervaringen, handelingen en waargenomen effecten binnen de praktijk
(Smeijsters, et al., 2012; Schweizer et al., 2009). Door de ‘tacit knowledge’ (stilzwijgende
kennis) naar boven te halen, ontstaan er praktijktheorieën (Schweizer et al., 2009; Bohlmeijer,
et al., 2007).
2.8. Narratief onderzoek
Oorsprong en ontwikkeling narratief onderzoek
De oorsprong van narratief onderzoek ligt in de analyses van de literatuurwetenschapper
Vladimir Propp (1928), naar de onderliggende structuur van Russische sprookjes (Herman, et
al., 2005). Binnen de sociale wetenschappen zijn er twee historische benaderingen van
narratief onderzoek te ontdekken: de humanistische- en postmoderne benadering. Beide
benaderingen kennen een aanpak waarin er veel aandacht is voor het individu en de
betekenisgeving van en aan verhalen (Sools, 2010). De eerste narratieve beweging ontstond in
de jaren zestig en zeventig en is terug te vinden binnen de literaire theorie en de historiografie
(Sools, 2012). Vanaf die periode werden verhalen en narratieven onderwerp van studie. In
1969 introduceerde de taalkundige en filosoof Tzvetan Todorov het woord narratologie.
Narratologie is de wetenschap van de wijze waarop mensen taal gebruiken om hun wereld te
beschrijven (Jansen, 2012 verwijst naar Culler, 2001). In de sociale wetenschappen kreeg
narratologie steeds meer belangstelling. Persoonlijke en sociale ontwikkelingen werden
bekeken in termen van verhalen, waarin het verhaal als metafoor werd ingezet (Sools, 2012;
Herman, et al., 2005). Sinds de jaren negentig ziet men in dat verhalen een belangrijke rol
spelen en behoren de begrippen: zorg op maat, vraaggericht werken en de cliënt centraal, tot
het vocabulair van zorg en welzijn (Brohm en Jansen, 2010; Migchelbrink, 2010). Het
verzamelen van verhalen is uitgegroeid tot een centraal kenmerk van kwalitatief onderzoek in
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de sociale wetenschappen, waarin een verschuiving van wetmatigheidsdenken naar historisch
en narratief denken heeft plaatsgevonden (Bamberg, 2007; Conle, 2000).
Narratief onderzoek
Verhalen bieden ons een scala van rijke data. Ze maken het mogelijk om meerdere individuele
verhalen in een bredere context te plaatsen en door hun intrinsieke interdisciplinaire aard een
integraal beeld te schetsen van het menselijk leven (Scutt, 2013). De waarde van narratief
onderzoek schuilt in de rijkheid van de individuele ervaring, de gelaagdheid van analyses, de
aandacht voor de context en de inbedding van “het kleine” in grotere verhalen (Meesters, et
al., 2011; Brown, 2008). Van narratief onderzoek is sprake als verhalen als data worden
gehanteerd of een narratieve wijze van interpreteren wordt toegepast (Sools, 2012). Het gaat
om het zichtbaar maken van het verhaal achter het verhaal, door de verhalen die verborgen
liggen tussen de zinnen op te merken en naar boven te halen (Elliot, 2011; Marks, 2011). Een
narratief onderzoek is interpretatief van aard, waarin ervaringen worden gereconstrueerd en
geconstrueerd. Het is de studie die bestudeert hoe mensen de wereld ervaren en in de vorm
van verhalen beschrijven en betekenis geven (Lauwers, 2011; Brohm en Jansen, 2010; Moen,
2006; Atkinson en Silverman, 1997). Het verhaal en de voortkomende thema’s zijn het
startpunt en vormen de basis van het narratief onderzoek (Lauwers, 2011; Riessman, 2008).
De resultaten geven geen feitelijke beschrijvingen maar “narratieve waarheden” weer, waarin
de sociale werkelijkheid wordt beschouwd als een door mensen geïnterpreteerde
werkelijkheid (Meesters, 2011). Het narratief onderzoek gaat de directe relatie met mensen
aan, met als doel zicht te krijgen op constructies van verhalen, ervaringen te begrijpen en
bevindingen te kunnen plaatsen binnen een context (Sools, 2010; Concle, 2000; Atkinson en
Silverman, 1997).
Narratieve Analyse
Narratieven vormen een belangrijke basis voor de analyse van kwalitatieve gegevens, omdat
ze een vruchtbare bron vormen voor interpretatie van onderzoeksgegevens (Stephens en
Breheny, 2013). Ze worden gezien als een sociaal fenomeen, omdat verhalen zowel de
individuele- als de sociaal- culturele context weergeven (Westerhof, 2008; Bamberg, 2007;
Moen, 2006 verwijst naar Vygotsky, 1987). Om een samenhang in de vragen en behoeften
van de respondenten te kunnen vinden, wordt d.m.v. een vraaganalyse- instrument
systematiek aangebracht. Er wordt gekeken naar wat mensen zeggen, vanuit welk perspectief
en hoe ze het zeggen: de wie, wat en hoe (Meesters, 2011; Sools, 2010; Biene 2008). De
samenhang van vragen en behoeften wordt een vraagpatroon genoemd. Een vraagpatroon
verheldert wat mensen nodig hebben, wat ze eisen, wat ze willen en wat ze kunnen (Sools,
2010; Biene, 2008). De meeste narratieve onderzoeken zijn gebaseerd op open interviews
(Stephens en Breheny, 2013). In het interview is de respondent de verteller en fungeert de
onderzoeker als publiek (Riessman, 2008). Het is taak van de onderzoeker om de verhalen uit
de praktijk te ontlokken, om met de verzamelde narratieven antwoord te kunnen geven op de
onderzoeksvraag (Sools, 2010; Biene, 2008). De onderzoeker luister, leeft zich in in het
verhaal, nodigt uit, is actief en vraagt, door zonder te sturen (Brohm Jansen, 2010; Biene,
2008; Clandinin en Connely, 2000). Objectiviteit binnen narratieve analyses is niet haalbaar,
omdat onze waarneming gekleurd is (Sools, 2010). Het is belangrijk om je als onderzoeker
bewust te zijn van je interpretatieve rol, maar ook gebruik te maken van je eigen
verbeeldingskracht om de rijkheid van verhalen optimaal te kunnen benutten (Sools, 2012).
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Hoofdstuk 3 Methodologie
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op narratieve- en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Daarna wordt de toegepaste dataverzamelingstechniek: diepte-interview beschreven. De
daaropvolgende paragraaf ligt de methode data-analyse toe.
3.1 Narratief onderzoek
Narratief onderzoek is een methode waarin de verhalen of narratieven als data worden
gehanteerd. Hierbij gaat het om het beschrijven, het begrijpen en het verklaren van menselijke
ervaringen aan de hand van taal (Sools, 2010 verwijst naar Polkinghorne, 2005). Narratief
onderzoek beschouwd de subjectiviteit als sterkte, waarin niet de feiten maar het verhaal
centraal staat (Riviere, 2008 verwijst naar Bleeker & Mulderij, 1984; Bogdan & Biklen, 1998;
Ronai, 1997; Goodley, 1999; Smith, 1999). Dit betekent dat de focus van het onderzoek ligt
op het verhaal en het gebruik van taal en niet op de vertegenwoordiging van cijfers (Goodley
et al., 2004). De verschillende verhalen en de daaruit voortkomende thema’s die de
respondenten vertellen, vormen de basis van het narratief onderzoek. Hierbij neemt de
respondent de rol van de verteller aan, terwijl de interviewer als publiek fungeert (Riesmann,
2008). Hierdoor is het mogelijk om het verhaal achter het verhaal zichtbaar te maken; wat de
respondenten nodig hebben, wat ze eisen, wat ze willen en wat ze kunnen om aan de hand
daarvan vraagpatronen inzichtelijk te maken (Biene, 2008 verwijst naar Schalock, 1990). Een
narratief onderzoek is geschikt voor onze onderzoeksvraag, omdat er in de breedste zin
informatie geïnventariseerd wordt van vaktherapeuten werkzaam in de praktijk in relatie met
narratief werken en narratief onderzoek.
3.2 Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Er bestaan twee verschillende onderzoeksmethoden, namelijk kwantitatief en kwalitatief.
Zoals in paragraaf 3.1 wordt aangegeven zijn bij een narratief onderzoek cijfermatige data
niet geschikt, waardoor de dataverzamelingstechnieken vanuit de kwantitatieve
onderzoeksmethode niet van toepassing zijn op de onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag
richt zich op de wijze van betekenisgeving, waarin het perspectief van de onderzochte
respondenten centraal staat. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van kwalitatief onderzoek,
namelijk dat mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en dat ze op basis van die
betekenis handelen (Boeije, 2005). De kwalitatieve onderzoekstechniek die wordt toegepast,
is een semi-gestructureerd interview (Swanborn, 2008). Voor deze techniek is gekozen, omdat
we diepgaande en gedetailleerde data van vaktherapeuten over hun kennis en ervaring met
narratief werken en onderzoek wilden verkrijgen (Vennix, 2003). Deze dataverzameling
beschrijven we in onze volgende paragraaf 3.3.
3.3.Dataverzamelingstechniek
Diepte-interview
Bij diepte-interviews vindt een intensief gesprek plaats tussen de interviewer en respondent
(en). Het voordeel is dat dieper op een onderwerp ingegaan kan worden en de interviewer de
mogelijkheid heeft tot doorvragen (Vennix, 2003). Juist omdat we meer gedetailleerde
informatie willen krijgen over de kennis en ervaring van vaktherapeuten met narratief werken
en narratief onderzoek, is het voeren van een diepte interview geschikt. De interviews vinden
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plaats in de beginfase van het onderzoek, omdat ze de basis vormen voor het onderzoek. In
deze interviews willen we inzicht krijgen in vier topics namelijk: ervaring, werkwijze, kennis
en onderzoek. Het interview zal semi-gestructureerd zijn, waarin de bovengenoemde topics
als basis dienen van het interview (Vennix, 2003). Het is de taak van de interviewer om
verhalen te ontlokken zonder te sturen (Biene, 2008). Komen er toch sturende vragen voor,
dan worden deze op sensitieve wijze ingezet (Smaling, 2008). Er zijn er 30 interviews
afgenomen door tien studenten op het praktijkadres van de respondent, die als data worden
gehanteerd. Elk interview begint vanuit dezelfde startvraag. De startvraag is: Kunt u vertellen
hoe u werkt in een gemiddelde therapiesessie? Deze vraag is zo open mogelijk opgesteld,
zodat de respondent hem kunnen beantwoorden vanuit eigen interpretatie. De bovengenoemde
topics komen willekeurig ter sprake aan de hand van het verhaal van de respondent. De
interviews hebben een tijdsbestek van gemiddeld één uur.
Om een narratief onderzoek uit te kunnen voeren doorloop je verschillende stappen om van
een onderzoeksvraag tot een resultaat te komen (Jansen, 2013). Deze zijn hieronder in de
methode van data-analyse kort toegelicht.
3.4.Methode van data-analyse
Elk interview is door middel van audio opname opgenomen en letterlijk uitgeschreven. Het
uitschrijven van een opgenomen interview wordt de transcriptie genoemd. Het transcriberen is
een interpretatieve taak, omdat de interviewer de zinnen op zijn eigen manier kan vormgeven
door middel van het plaatsen van leestekens (Josselson, 2004). Na het transcriberen worden
de teksten, oftewel de narratieven, gefragmenteerd in thema’s en onderwerpen toegesplitst
(Biene, 2008). Vervolgens worden de narratieven gecodeerd. Dit gebeurt in tweetallen,
waardoor de informatie binnen de analyse betrouwbaarder wordt (Biene, 2008). De narratieve
fragmenten zijn op drie niveaus geanalyseerd namelijk; WIE, WAT en HOE codes. Dit wordt
onderverdeeld en geplaatst in een ontwikkeld codeersysteem. Het coderen heeft als doel om in
kaart te brengen wat de mensen zeggen, vanuit werk perspectief en hoe ze het zeggen
(Meesters, et al., 2010). Nadat alle fragmenten gecodeerd zijn, worden er deelvragen gesteld
aan de hand van de data, die tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag leidt. Per vraag
worden er categorieën uit het codeersysteem gekoppeld, die de analysesets vormen. Deze
analysesets filteren informatie uit het codeersysteem, om de deelvragen te kunnen
beantwoorden. Nadat alle bovengenoemde stappen zijn uitgevoerd wordt er gekeken naar wat
opvallend of bijzonder is aan de verkregen informatie en welke patronen zichtbaar worden
(Biene, 2008). Hieruit volgt een vraagpatroon, waaruit de behoeften van de respondenten
helder worden. Dit kan zijn in de vorm van een metafoor. Voor een verheldering van het
onderzoeksproces zie bijlage 1 (Han, Lectoraat 2012).
Validiteit
Hoewel de betrouwbaarheid van het onderzoek te bekritiseren valt hebben we geprobeerd zo
zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Zo hebben we alle belangrijke beslissingen over het
proces gezamenlijk genomen en deze grondig besproken met het Lectoraat en begeleidende
docenten. Omdat een narratief onderzoek interpretabel is, zijn alle interviews door twee
studenten afgenomen, gefragmenteerd en gecodeerd om de uitkomst zo betrouwbaar mogelijk
te maken. Bovendien hebben we geprobeerd bij de resultaten zo dicht mogelijk bij de
uitspraken van de respondenten te blijven.
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Hoofdstuk 4 Resultaten
In dit hoofdstuk is een beschrijving van de resultaten uit de interviews te lezen. Deze zijn tot
stand gekomen door de gemaakte analysesets, die in bijlage 4 te vinden zijn Bij de eerste
twee deelvragen wordt ingegaan op de kennis en ervaring van de respondenten met narratief
werken. In deelvraag drie volgt een inventarisatie van de genoemde werkvormen, waarbij in
deelvraag vier de toepassing van deze werkvormen bij doelgroepen wordt toegelicht.
Deelvraag vijf houdt een beschrijving van de kennis en ervaring met narratief onderzoek in.
Afsluitend volgt een beantwoording van de deelvragen.
4.1.Resultaat deelvraag 1
Wat vertellen de respondenten over hun kennis van narratief werken?
Deze vraag is beantwoord aan de hand van de algemene kennis en de kennis over narratief
werken binnen de interviews. Het resultaat laat een verhalende beschrijving zien van de
algemene en specifieke kennis, de functie van kennis en de kennis betreffende narratief
werken.
Uit de verhalen van de respondenten worden theorieën benoemd die verschillende
invalshoeken bevatten. Er worden algemene - en specifieke theorieën benoemd die passend
zijn bij een medium. Er zijn verschillende algemene werkkaders waar vanuit de respondenten
werken, namelijk: de eclectische werkwijze, de Transference Focused Pychotherapy, de
Mentalisation Based Therapy, de creatief procestheorie, de morfologische werkwijze, de
dialectische gedragstherapie, de cognitieve gedragstherapie, de driehoek van Malan en
mindfullness. De specifieke theorieën die benoemd worden zijn het werken via sociodrama,
de beeldwaarneming en de Diagnostic Drawing Series.
De respondenten geven aan dat ze verdieping zoeken in artikelen, (hand) boeken en op het
internet. Daarnaast vertellen ze dat opleidingen, workshops, trainingen en de eigen ervaring
met het medium als inspiratie dienen voor de praktijk. Kennis biedt de respondenten
ondersteuning in hun handelen en het maken van weloverwogen keuzes binnen de therapie.
De respondenten geven aan dat ze zowel werken vanuit kennis uit de literatuur, als vanuit
eigen intuïtie. Kennis, intuïtie, ervaring en de werksetting bepalen het uitgangspunt waar
vanuit de therapeut handelt. Het ontwikkelen van gespreks- en schrijfvaardigheden van
vaktherapeuten naast hun mediumvaardigheden, kan voor verbetering zorgen in de
communicatie met andere disciplines en cliënten.
Er is behoefte aan meer kennis over verhalend werken, omdat de respondenten aangeven dat
hun kennis hierover minimaal is. Ze willen er meer ‘handen en voeten’ aan kunnen geven, om
verhalend werken te kunnen toepassen binnen de vaktherapie. Tijdens de interviews wordt
helder voor de respondenten dat ze wel verhalend werken, maar zich hier vaak niet bewust
van zijn. Wanneer over verhalend werken door de respondenten word nagedacht, wordt er
aangegeven dat alles een verhaal is. Het leven is een verhaal, waarin we elkaar verhalen
vertellen. De cliënt kan een verhaal begrijpen en vertellen tot hoever zijn eigen inzichten
reiken. Het gaat volgens de respondent binnen verhalend werken om het verhaal van de cliënt.
In het verhaal kunnen verschillende perspectieven worden benaderd. De thema’s in een
verhaal zijn van belang, maar het aanvoelen van wat de cliënt nodig heeft wordt nog
belangrijker bevonden. Om aan te kunnen sluiten bij het verhaal van een cliënt, wordt een
open houding aangenomen. Er kan zowel op een realistische als op een fictieve wijze op zoek
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gegaan worden naar het verhaal binnen de therapie. De elementen: fantasie, verhalen maken,
thematieken verzamelen en associaties kunnen worden ingezet. Simpele vragen over de wie,
wat, waar elementen in een verhaal, geven structuur aan het ontdekken en vormgeven van het
verhaal. Het proces dat de cliënt doorloopt kan als een verhaal worden gezien, het omvat een
begin en een einde.
4.2 Resultaat deelvraag 2
Wat vertellen de respondenten over hun ervaring met narratief werken binnen de
therapie?
Deze vraag is beantwoord aan de hand van de genoemden ervaringen met narratief werken
binnen de interviews. Het resultaat laat een verhalende beschrijving zien van de functie, het
doel en de randvoorwaarden van narratief werken en de positieve en belemmerende factoren
m.b.t. narratief werken.
Functie van narratief werken
De respondenten zeggen dat mensen leven in verhalen en dat die verhalen met elkaar
verbonden zijn. Verhalen helpen het leven vorm te geven, het denken en doen snappen. Ze
kunnen inzichten geven in situaties, wat rust kan bieden. Een verhaal kan ook verteld worden
om een punt voor jezelf of een ander duidelijk te maken. In het werken met het verhaal van de
cliënt kan een overdrachtssituatie ontstaan, waarin dezelfde dynamiek naar voren komt als in
zijn dagelijks leven. In het vertellen van verhalen zijn veel parallellen terug te vinden uit het
dagelijks leven. Soms zijn er directe verbanden met betrekking tot een verhaal te herleiden,
soms ook niet. Verbanden leggen tussen verhalen en het dagelijks leven zorgt volgens de
respondenten voor: inzicht, herkenning, voorkomen of snappen van situaties. Het gaat volgens
hen erom dat de cliënt zich bewust wordt van zijn verhaal, welke thema`s hem bezig houden.
Door in het medium situaties op te nemen of vast te leggen, biedt dit mogelijkheden voor de
cliënt om tot reflectie en bewustwording te komen.
Doel van narratief werken
In het werken met verhalen, kun je met de cliënt een nieuw verhaal neerzetten. Dit helpt de
cliënt los te komen van de positie, waarin zich vaste patronen bevinden die niet constructief
zijn. Door bewustwording van de posities, patronen en kwaliteiten kan een verandering
teweeg worden gebracht, om een nieuw verhaal met nieuwe patronen te ontwikkelen. Volgens
de respondenten wordt er binnen de therapie op zoek gegaan naar het verhaal van de cliënt.
Het verhaal van de cliënt wordt vanuit verschillende perspectieven onderzocht. Het doel
hiervan is om de kracht en de kwaliteiten van de cliënt binnen de therapie naar boven te halen,
zodat er een breder verhaal kan worden gecreëerd. Er ontstaan binnen het verhaal meer highlights, eyeopeners en er kan over een situatie een dialoog ontstaan. Hierdoor treden de
problemen meer op de achtergrond en worden er een aantal opgelost. Het probleem wordt een
gegeven, waarmee je leert omgaan.
Randvoorwaarden
Er is een basis van vertrouwen nodig voordat een cliënt zijn verhaal kan doen, omdat een
verhaal niet zomaar wordt neergelegd. Om met verhalen aan de slag te gaan is wederzijdse
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samenwerking in het contact gewenst, waarin er ruimte voor de cliënt om te vertellen wat zijn
verhaal voor hem betekent. Zelfreflectie is nodig om tot een verhaalvorm te komen, waarin
verbanden gelegd kunnen worden tussen verschillende situaties. Wanneer de doelgroep een
laag reflectief vermogen heeft, betekent dit niet dat ze geen verhalen hebben of verhalen
kunnen vormgeven. Wel vraagt het een andere aanpak qua tijd en arrangement om hun
verhaal boven water te krijgen. Binnen het narratief werken is van belang te kijken wat de
cliënt nodig heeft om te kunnen anticiperen op zijn behoefte.
Positieve ervaringen m.b.t. narratief werken
Uit de verhalen van de respondenten komt naar voren dat het werken met: fantasie,
visualisatie, rollen, metaforen, rituelen en abstracte elementen als stimulerend wordt ervaren.
Via deze manieren ontstaat er een opening die een verandering teweeg brengt, om het verhaal
hernieuwd vanuit verschillende perspectieven te beleven. Er vindt een proces plaats vanuit het
ervaren en doorleven van vertrouwen, intuïtie en spontaniteit. Hierdoor wordt de
gemoedstoestand van de cliënt positief beïnvloed.
Belemmerende ervaringen m.b.t. narratief werken
Vanuit de verhalen van de respondenten worden ook belemmeringen aangegeven. Als er
teveel wordt vastgehouden aan de situatie zoals die was, komt de cliënt niet los van de
situatie. De situatie wordt letterlijk gereconstrueerd, wat als beperkend wordt ervaren.
Wanneer een cliënt te vast blijft zitten in zijn verhaal, is er weinig ruimte meer voor het
ontwikkelen van een nieuw verhaal. Angst, overspoeling door emoties, te grote confrontatie,
beperkte aandacht, moeite om contact te maken met het verhaal zijn factoren met een
belemmerde invloed op het narratieve werken.
4.3. Resultaat deelvraag 3
Welke (narratieve) werkvormen gebruiken de respondenten?
Deze vraag is beantwoord aan de hand van een inventarisatie uit de interviews van de
genoemden werkvormen binnen beeldend en drama. De resultaten uit de analysesets laten een
grote diversiteit aan werkvormen zien. Daarom zijn ze gecategoriseerd per medium (beeldend
en drama) en in verschillende tabellen weergegeven. Alle werkvormen met dezelfde
kenmerken zijn gerangschikt in categorieën en hebben een overkoepelende naam gekregen.
De hoeveelheid werkvormen per categorie zijn aan de hand van cijfers beschreven. Hierbij
zijn drie kolommen gemaakt waarbij de werkvormen zijn opgedeeld in verbaal, non-verbaal
en algemeen. Onder verbaal worden werkvormen verstaan die betrekking hebben op het
spreken. Non- verbaal staat voor werkvormen waarin lichamelijke uitingen zonder spraak
worden toegepast. ‘Algemeen’ bevat de werkvormen van ‘verbaal’ en ‘non-verbaal’ bij elkaar
opgeteld, en de werkvormen die niet onderverdeelt zijn.
Hieronder zijn de resultaten weergegeven en in het kort toegelicht. Achtereenvolgend
beeldend dan drama. Uit alle resultaten binnen deze deelvraag is op te merken, dat de
werkvormen niet altijd beschreven zijn als non verbaal of verbaal. Zodoende zijn de cijfers uit
de kolom ‘algemeen’ bij enkele categorieën hoger dan de som van de kolommen ‘non
verbaal’ en ‘verbaal’. Opvallend is dat de meest overeenkomende categorieën ‘werken met
verhalen en metaforen’ zijn, respectievelijk 35 en 13 keer beschreven. Bij de twee media
worden er meer non verbale als verbale werkvormen benoemd. In totaal zijn er bij beeldend
41 en bij drama 98 werkvormen in de interviews ter sprake gekomen.
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Beeldende therapie
Categorie
Werken met verhalen
Fantasie
samenwerkingsopdrachten
Lichamelijke oefeningen
Structuur
Metaforen
Werken met kaartjes
Overige

Non verbaal
7
4
4
4
3
1
2
2

Verbaal
5
1
1
0
1
1
1
1

Algemeen
13
5
5
5
4
3
3
3
(Tabel 1 werkvormen)

In deze tabel zijn alle beeldende werkvormen, die door de respondenten in de interviews zijn
benoemd in categorieën opgenomen. Het valt op dat er veruit het meest wordt gesproken over
de categorie ‘werken met verhalen’, die in de kolom ‘algemeen’ dertien keer voor komt. Dit
in vergelijking met het grote verschil in de tweede categorie ‘fantasie’, welke maar vijf keer
wordt benoemd. Hoewel zeven van de acht categorieën zowel verbaal als non verbaal worden
benoemd, zijn alle categorieën vaker non verbaal als verbaal aangeduid. Opvallend is dat
alleen de categorie ‘lichamelijk oefeningen’ niet verbaal wordt benoemd.
Dramatherapie
Categorieën
Werken met verhalen
Lichamelijke oefeningen
Improvisatie/uitbeelden
Rollenspel
Fantasie
oefeningen/sprookjes
Metaforen
Poppenspel
Film/voorstelling
Werken met kaarten
Elementen
van
Woudenberg

Non verbaal
7
15
8
5
5

Verbaal
10
1
6
6
2

Algemeen
19
16
15
13
9

4
4
2
1
1

3
3
2
3
0

7
7
5
5
2
(Tabel 2 werkvormen)

In tabel 2 zijn alle drama werkvormen die door de respondenten in de interviews zijn
benoemd in categorieën opgenomen. Er is veel overeenstemming in de keuze van de
werkvormen tussen de respondenten. Dit is te zien aan de aantallen uit de categorieën,
‘werken met verhalen’, ‘lichamelijke oefeningen’, ‘improvisatie’ en ‘rollenspel’ die
respectievelijk 19, 16, 15 en 13 keer door de respondenten zijn aangehaald. Er wordt minder
gesproken over de ‘elementen van Woudenberg’, die twee keer zijn benoemt. In de categorie
‘lichamelijke oefeningen’ is enkel één werkvorm als verbaal beschreven van de 16 benoemde
werkvormen. Dit is opvallend, omdat de cijfers van alle andere categorieën weinig verschil
tussen verbaal en non-verbaal laten zien.
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4.4. Resultaat deelvraag 4
De resultaten uit de deelvraag 3 laten een grote diversiteit aan werkvormen zien. Waarom,
hoe en bij wie deze werkvormen worden ingezet vormde de volgende vraag:
Wat zeggen de respondenten over het toepassen van werkvormen bij doelgroepen?
Vanuit de analysesets is er weinig informatie verkregen over muziek- en psychomotorische
therapie, waardoor deze binnen de deelvraag buiten beschouwing gelaten wordt. Zodoende
zijn de resultaten vooral gericht op beeldende- en dramatherapie. Vanuit de interviews komt
naar voren dat vaktherapeuten met veel verschillende doelgroepen werken en gebruik maken
van een grote hoeveelheid werkvormen. Deze zijn bij de meeste doelgroepen en
problematieken op verschillende manieren toepasbaar. Hieronder zijn de meest besproken
doelgroepen en werkvormen in het kort benoemd. Het is gebleken dat de respondenten net als
bij deelvraag drie het meest spraken over het ‘werken met verhalen’. Hoe dit ingezet wordt, is
terug te lezen onder het kopje ‘werkvormen’. Hiernaar volgt een beschrijving van
‘therapeutische factoren’ die van belang zijn binnen de therapie. Aansluitend wordt de
toepassing van werkvormen bij de ‘doelgroepen’ ‘depressie’, ‘angst en dwangstoornissen’ en
‘forensisch psychiatrische patiënten’ besproken. Afsluitend volgt een beschrijving van de
‘overige doelgroepen’ en erbij passende werkvormen.
Werkvorm
Werken met verhalen
De cliënten die in therapie komen, hebben vaak al een gevormd beeld van zichzelf, hoe ze
moeten zijn, wat ze niet kunnen en wat ze zouden moeten kunnen. Dit is vaak gekleurd door
ervaringen of door dingen die ze zelf hebben meegemaakt. Hierdoor zijn ze beperkt in hun
doen en laten. Via verhalen wordt geprobeerd om de cliënten een ander, ruimer en wijder
beeld of verhaal mee te geven. Het verhaal van cliënten is vaak beperkt. De therapeut probeert
daarom het verhaal open te breken zodat er meer alternatieve verhalen bij kunnen komen. Dit
heeft als doel het zelfbeeld langzaam positief te veranderen en het zelfvertrouwen te
verbeteren. Omdat cliënten vaak gericht zijn op de buiten wereld, is het belangrijk in de
therapie de focus te leggen op de binnenwereld. Hierbij maken cliënten stap voor stap contact
met hun binnenwereld door middel van bewustwordingsopdrachten. Het werken met verhalen
biedt de cliënt de kans om van zich af te schrijven, het hoofd leeg te maken en brengt
verwerking op gang. Het is een prettige werkvorm, die als positief wordt ervaren, omdat het
houvast kan bieden in de sessie. Echter hoe het wordt toegepast en hoe diepgaand er op in
wordt gegaan is afhankelijk van de doelgroep, doelstelling en setting. Een leuke vorm die
structuur biedt is ‘the six part story’ voor kinderen. Het kind laat in het verhaal op onbewust
niveau, obstakels en verwerkingsprocessen zien. Verhalen worden ingezet als metafoor,
bijvoorbeeld om emoties te uiten. Echter als cliënten het lastig vinden om metaforisch te
werken, kunnen er materialen gebruikt worden om het metafoor concreet te maken en
letterlijk neer te zetten. Zo geven standbeelden inzicht in verleden, heden en toekomst. Vanuit
de standbeelden worden bewegingen gemaakt die de drie beelden (verleden, heden en
toekomst) als verhaal met elkaar verbinden. Tevens helpen poppen gevoelens en gedachten op
een metaforische manier verhalend zichtbaar te maken en te uiten. Dit wordt door de
respondenten gebruikt bij het werken met ernstig zieke kinderen.
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Therapeutische factoren
Cliënt- therapeut relatie
Aan het begin van de sessie gaat de therapeut in gesprek met de cliënt, om op hun behoeften
af te stemmen en te kijken wat ze hebben meegemaakt. Aan de hand daarvan brengt de cliënt
of de therapeut situaties in, waar mee gewerkt kan worden. Soms kan er met cliënten geen
contact gemaakt worden, omdat er bijvoorbeeld boosheid in de weg staat. Dan kan het werken
met materialen als uitlaatklep dienen, waarbij dynamieken en onderliggende emoties naar
boven komen. Cliënten beginnen dan meer te praten, kunnen tot inzichten komen en hun
manier van werken verandert. Pas dan is er ruimte voor contact.
Respondenten geven aan strakker en meer vanuit fantasie te werken bij beginnende groepen.
Echter bij mannelijke adolescenten, die stoer gedrag vertonen, werkt het niet om met fantasie
aan de slag te gaan en daarbij opkomende beelden te bespreken. Dit omdat het niet aansluit bij
hun belevingswereld. Met deze doelgroep zou beter met situaties uit de realiteit gewerkt
kunnen worden. Bij het werken met kinderen, sluit de therapeut aan bij wat het kind leuk
vindt. De therapeut laat het kind de vrije keuze maken met welke materialen er gewerkt kan
worden. Door daarop in te spelen, volgt de therapeut het verhaal en krijgt hij meer inzicht in
de belevingswereld en de behoeften van het kind. De therapeut is hierin uitnodigend en
complimenterend. Kinderen vinden het lastig om hun gevoelens en gedachten te verbaliseren.
De verschillende media bieden hiervoor alternatieven. Zo kan bijvoorbeeld, bij het medium
beeldend, de ‘troostboom’ ingezet worden. Aan deze boom kunnen kinderen hun gedachten
en gevoelens op kaartjes schrijven en ophangen. Tevens geeft deze werkvorm ook inzicht
voor ouders.
Doelgroepen
Depressie
Depressieve cliënten voelen zich somber en neerslachtig. De drempel is te hoog om zich bezig
te houden met zichzelf en de eigen levensverhalen. De neerslachtigheid kan het contact tussen
cliënt en therapeut bemoeilijken. Om dit te voorkomen wordt de cliënt nog niet
geconfronteerd met eigen thema’s. Binnen dramatherapie worden laagdrempelige fantasie
werkvormen ingezet, waaruit verhalen gecreëerd worden om succeservaringen op te doen. Pas
daarna kan de cliënt zich bezig houden met zijn eigen levensverhaal. Respondenten geven
aan, dat binnen beeldende therapie het inzetten van monotone en saaie oefeningen cliënten
een prettig gevoel kunnen geven. De drukte in hun hoofd kan hierdoor verminderen en dit
geeft rust. Bij mandala opdrachten, die boven, onder, links en rechts gespiegeld zijn, kan de
structuur van de tekening voor rust zorgen. Binnen beeldende therapie ontstaat vaak eerst het
beeld en dan het verhaal. Dit proces brengt reflectie op gang. Door het herhalen van
verschillende tekenbewegingen, wordt de focus gelegd op de motoriek, waardoor de cliënt
‘uit het hoofd gaat’.
Angst
Volgens de respondenten zijn alle werkvormen binnen dramatherapie een continue exposure
voor cliënten met angst en dwang stoornissen, omdat de angsten bij elke oefening worden
uitgedaagd. Ze hebben moeite hun emoties te reguleren, waardoor er vanuit fantasie situaties
aan passende thema’s kan worden gewerkt. Hierdoor zullen cliënten in staat worden gesteld
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om meer te durven delen over hun gevoelens en gedachten. Cliënten met angststoornissen zijn
goed in het visualiseren, vaak ten nadele van zichzelf. Ze zien, horen en ruiken veel ‘beren op
de weg’. Door geleide fantasie kan de cliënt leren, de kunst van het visualiseren, als voordeel
te benutten. Nieuwe kwaliteiten en kanten van zichzelf, kunnen ontdekt worden. Ook kan er
binnen de geleide fantasie een veilige plek worden gecreëerd. Deze dient als basis om de bron
van het probleem op te zoeken. De veilige plek kan middels het medium worden neergezet.
Naast de geleide fantasie, is het belangrijk om regelmatig met realistische conflictsituaties te
oefenen. Bijvoorbeeld met het aanbelspel of het schrijven van monologen over hun angsten.
In deze monologen worden angsten uit het dagelijkse leven verwerkt en vanuit verschillende
invalshoeken bekeken. De therapeut en medecliënten nemen hierbij een ondersteunende en
participerende rol aan. Het schrijven van een monoloog is geschikt voor cliënten die verder
zijn in hun therapieproces. Cliënten met angst en stemmingsstoornissen ondervinden moeite
met het beeldend vormgeven. Er wordt aangegeven dat respondenten voorgestructureerde
tekeningen aanbieden, die alleen nog ingekleurd hoeven worden. Bij deze oefening komen
cliënten zichzelf niet tegen maar ondervinden ze wel wat ze leuk vinden. Cliënten die zich
niet durven te laten zien, krijgen transparant materiaal aangereikt, bijvoorbeeld aquarel. Met
dit materiaal worden ze uitgedaagd meer durf te tonen en stevig aanwezig te zijn op het
papier. De therapeut geeft de cliënt de vrijheid om zijn eigenheid in beweging te uiten.
Hierdoor ontstaat spelplezier.
forensisch psychiatrische patiënten (tbs)
Bij het werken met tbs-ers (drugsverslaafden, leerproblematieken) ligt de focus op het
verwerken van het gepleegde delict. Er wordt gekeken naar de biografie van de cliënt en wat
dit te maken kan hebben met het delict. Hierin worden persoonlijke aspecten, eigenschappen
en emoties die daar een rol bij spelen inzichtelijk gemaakt om het delict te leren begrijpen.
Om blokkades en sociale verhoudingen op de voorgrond te krijgen, wordt gebruik gemaakt
van improvisatie. Door vrij te improviseren, komen sneller persoonlijke thema’s naar voren,
waar vervolgens mee gewerkt kan worden. Respondenten geven aan dat het werken met
sprookjesverhalen een minder confronterende manier is. De inleving van de fantasie zorgt
voor spelplezier en biedt de mogelijkheid emoties op een veilige manier te uiten. Bij het
kiezen en uitspelen van een rol, kan de cliënt herkenning vinden in facetten van het
personage.
Overige doelgroepen
Verder is gesproken over cliënten met ADHD, autisme, ouderen, ouders van kinderen met een
beperking en revalidanten. Hier kan gewerkt worden met film en kaarten om structuur te
bieden en emoties te uiten. Het maken van een voorstelling kan dienen om levensverhalen
naar voren te halen en te verwerken. Door mandalatekeningen kunnen copingsstijlen zichtbaar
worden, waardoor ongewenst gedrag vervangen kan worden door gewenst gedrag.
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4.5. Resultaat deelvraag 5
Wat vertellen de respondenten over hun kennis van (narratief) onderzoek?
Deze vraag is beantwoord aan de hand van de genoemden kennis over onderzoek en narratief
onderzoek binnen de interviews. Het resultaat laat een verhalende beschrijving over de
aanwezige kennis zien.
Onderzoek
In de verhalen komt naar voren dat de respondenten weinig kennis en ervaring hebben met het
doen van onderzoek. Om onderzoek te kunnen doen, ontbreekt er volgens hen de kennis hoe
onderzoek gedaan moet worden. Wanneer je je niet thuis voelt in het onderzoeken, of het niet
goed ‘in de vingers hebt’, wordt het als een te grote drempel ervaren om hieraan te beginnen.
De respondenten benoemen voornamelijk het doen van literatuurstudie en het toespitsen op
het vakgebied als onderzoeksaspect. Modules kunnen naast boeken en artikelen als
raadpleging en als basis van een onderzoek dienen. Voor het verrichten van een onderzoek,
wordt er gekeken waar vraag naar is. Hierbij kan een aanbod worden getest en mogelijk door
de tijd heen geëvalueerd worden. Respondenten geven aan dat in een onderzoek stappen
herhaald moeten worden om tot resultaten te kunnen komen, en dat het daarbij van belang is
kanttekeningen te plaatsen over het verlopen proces. De respondenten geven in hun verhalen
aan dat het doen van onderzoek weinig prioriteit heeft in hun werkzaamheden, dit vanwege te
weinig tijd en dat ze liever actief zijn als vaktherapeut. Om het vakgebied te kunnen
profileren, wordt aangegeven dat het doen van onderzoek belangrijk is en eigenlijk meer zou
moeten worden gedaan.
Narratief onderzoek
Het merendeel van de respondenten geeft aan geen ervaring te hebben met narratief
onderzoek en er niet bekend mee te zijn. Hierdoor kunnen ze er niets inhoudelijks over
vertellen. Enkele respondenten geven aan dat ze het begrip narratief onderzoek weleens
hebben gehoord, maar er niets over weten. Het begrip narratief onderzoek, roept bij de
respondenten op dat narratief het verhalende inhoudt. Hoe het verhalende gekoppeld kan
worden aan onderzoek roept vraagtekens op. Wel worden er suggesties gegeven dat het
narratief onderzoek een breed uitgangspunt heeft; waarin gekeken wordt naar wat er allemaal
is en wat werkt. Door twee respondenten werd verteld dat narratief onderzoek een kwalitatief
onderzoek is. Bij narratief onderzoek kan een interviewtechniek worden ingezet. Deze
interviewtechniek biedt door middel van het stellen van open vragen, ruimte voor het verhaal
van de respondent. Binnen dit type onderzoek worden volgens twee respondenten conclusies
getrokken uit de verhalen en zijn cijfers en metingen niet aan de orde.
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4.6 Beantwoording deelvragen
Aan de hand van de bovenbeschreven resultaten worden de deelvragen beantwoord.
Wat vertellen de respondenten over hun kennis van narratief werken?
De respondenten achten hun narratieve kennis minimaal, waardoor er behoefte is naar meer
kennis hierover.
Wat vertellen de respondenten over hun ervaring met narratief werken binnen de
therapie?
Ze hebben weinig ervaring met narratief werken, hoewel ze wel de narratieve aanpak
onbewust toepassen.
Welke (narratieve) werkvormen gebruiken de respondenten?
Vaktherapeuten zetten diverse werkvormen in die door hun niet als narratief worden
omschreven. Echter worden verhalen en metaforen het meeste toegepast.
Wat zeggen de respondenten over het toepassen van werkvormen bij doelgroepen?
Op basis van kennis, ervaring en intuïtie worden werkvormen ingezet, die bij een brede
doelgroep inzetbaar zijn. Deze worden toegepast om patronen te doorbreken en verandering te
bewerkstellingen.
Wat vertellen de respondenten over hun kennis van (narratief) onderzoek?
Er bestaat nauwelijks kennis over (narratief) onderzoek en ze hebben hier weinig interesse en
tijd voor.

31

nbewust bekwaam

Hoofdstuk 5 Discussie en Conclusie
In dit hoofdstuk vindt een discussie plaats over de onderzoeksgegevens. Eerst wordt ingegaan
op de kennis en ervaring met narratief werken, daarna op de kennis en ervaring met narratief
onderzoek. De discussie mondt uit in de conclusie. De conclusie omvat de beantwoording van
de onderzoeksvraag en de vraagpatronen daarvan. Deze vraagpatronen zijn vervolgens in een
metaforisch verhaal omschreven. Afsluitend volgt een beschrijving van adviezen voor een
vervolgonderzoek.
5.1 Discussie en conclusie
Wat vertellen de vaktherapeuten over hun kennis en ervaring met narratief werken?
Binnen de resultaten staat centraal dat in de therapie, destructieve gedragingen vervangen
worden door meer constructieve gedragingen. Hierbij ligt de focus op het zoeken van
kwaliteiten en vaardigheden van de cliënt. Om vaste patronen te doorbreken is bewustwording
van eigen thematieken van belang. Binnen de literatuur wordt dit proces externalisatie
genoemd, waarbij het dominante verhaal (destructief) vervangen word door een alternatief
verhaal (constructief). Deze vergelijking laat zien dat de manier van werken uit de resultaten
overeenkomt met de literatuur, echter wordt het in de literatuur anders omschreven. De
literatuur voegt hieraan toe, dat voor het herschrijven van het dominante verhaal, unieke
uitkomsten kunnen worden ingezet. Dit proces creëert afstand tot het probleem. De resultaten
en literatuur vertegenwoordigen dat het inzetten van metaforen afstand bewerkstelligt, om het
probleem los te koppelen van de cliënt.
Om het verhaal te herschrijven vormt vertrouwen de basis en moet worden afgestemd op het
referentiekader en reflectievermogen van de cliënt. Openheid en een wederzijdse
samenwerking zijn essentieel om verandering teweeg te brengen. Verhalen vormen een
spiegel van het individu en diens interactie met de omgeving. Ze vormen de identiteit,
structureren gebeurtenissen, maken het leven inzichtelijk en geven ervaringen betekenis. Dit
maakt dat er verbanden gelegd kunnen worden tussen verleden, heden en toekomst. Deze
ontstaande verhalen worden gezien als metafoor, die staat voor thema’s van de cliënt. De
literatuur bevestigt dit, omdat het beeld als metafoor fungeert, die verbinding maakt tussen
verhaal en persoon.
De resultaten laten een grote diversiteit van vaktherapeutische werkvormen zien, waarvan de
meeste aan de hand van de literatuur aan verhalen en metaforen gekoppeld kunnen worden. Er
is overeenstemming tussen de resultaten en de literatuur, dat werkvormen op basis van kennis,
ervaring en intuïtie ingezet worden en tevens bij een brede doelgroep toepasbaar zijn. In het
onderzoek is er een scheiding gemaakt tussen verbale en non-verbale vaktherapeutische
werkvormen. Uit de resultaten blijkt echter dat de respondenten weinig verschil maken tussen
deze twee aspecten, omdat de meeste werkvormen zowel verbale als non-verbale aspecten
bevatten. Vanuit beeld en spel worden verhalen binnen het medium zicht- en tastbaar. Echter
worden deze werkvormen door de respondenten niet als narratief beschouwd.
Narrativiteit wordt door de respondenten alleen in verbinding gebracht met vaststaande
teksten of sprookjes en niet met levensverhalen van cliënten, die binnen de therapie continu
een rol spelen. Hierdoor is het nauwelijks een begrip binnen vaktherapie, wat te verklaren is
doordat (vaktherapeutische) methoden en werkvormen binnen de literatuur vaak niet als
narratief omschreven zijn. De literatuur geeft echter aan dat het werken met mensen gelijk
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staat aan het werken met verhalen, omdat de mens uit verhalen bestaat. Zodoende beschouwt
de literatuur alles als verhaal, want individuen leven in een narratieve wereld, waarin ze
verhalenvertellers zijn en door verhalen met elkaar verbonden worden. Dit geeft aan dat
binnen de therapie altijd wordt gewerkt met verhalen (narratieven), wat door de respondenten
tijdens de interviews zelf is geconcludeerd. Zodoende werken vaktherapeuten wel vanuit de
narratieve aanpak, maar zijn er niet of nauwelijks bewust van. Er is stimulatie van buiten af
nodig, om patronen te doorbreken en zich te laten inspireren door anderen bronnen.
Uit de resultaten blijkt dat vaktherapeuten kennis op verschillende manier vergaren. Ze
professionaliseren zich door middel van artikelen, boeken en bijscholing. Deze kennis wordt
binnen de therapie gecombineerd tot een eigen werkwijze. Omdat deze werkwijze nauwelijks
wordt uitgedragen naar het vakgebied, blijven de positieve uitkomsten van de zelf gecreëerde
werkwijze onbekend. De literatuur omschrijft vaktherapeuten die op deze wijze kennis
vergaren als evidence- based vaktherapeuten.
Wat vertellen de vaktherapeuten over hun kennis en ervaring met (narratief) onderzoek?
Zowel de resultaten als de literatuur laten zien, dat respondenten minimale kennis hebben
over (narratief) onderzoek. Dit omdat er bij vaktherapeuten de nodige wetenschappelijke
kennis om onderzoek te verrichten ontbreekt. Zo kennen ze de betekenis van narratief, maar
kunnen deze echter niet koppelen aan onderzoek. Daarnaast krijgt onderzoek weinig prioriteit
door desinteresse en gebrek aan tijd. Terwijl het doen van onderzoek voor hen wel belangrijk
wordt geacht om het vakgebied te profileren. Zo is er behoefte aan meer kennis, omdat kennis
wordt beschouwd als ondersteuning van hun handelen en het maken van weloverwogen
keuzes.
5.2 Beantwoording onderzoeksvraag
De onderzoekvraag wordt beantwoord aan de hand van de bovenbeschreven discussie en
conclusie. De beantwoording omvat twee conclusies, waaraan twee vraagpatronen zijn
gekoppeld.
Vraagstelling: Wat vertellen de vaktherapeuten over hun kennis en ervaring met narratief
werken en narratief onderzoek en welke vraagpatronen zijn hierin terug te vinden?
-

-

De vaktherapeuten beschikken over kennis en ervaring met narratief werken, maar zijn
zich hier niet bewust van. Hieruit ontstaat het volgende vraagpatroon: vaktherapeuten
zijn onbewust bekwaam.
De vaktherapeuten hebben nauwelijks kennis en ervaring met (narratief) onderzoek en
geven het geen prioriteit. Hieruit ontstaat het volgende vraagpatroon: vaktherapeuten
zijn accepterend onbekwaam.

5.3 Vraagpatronen in metaforische verhaal
De vraagpatronen zijn hieronder in een metaforische verhaal beschreven. Om het begrijpelijk
te maken zijn de metaforische elementen uit het verhaal eerst uitgelegd.
-

Eendje: de vaktherapeuten.
Oogkleppen: het onvermogen en de desinteresse om onderzoek te verrichten en de
acceptatie om niet van de dagelijkse routine af te wijken.
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-

Knapzakje: de niet altijd zichtbare kennis die de vaktherapeuten meedragen.
Het rechte pad: dagelijkse routine van de vaktherapeuten.
Windstoot en zon: de invloed van buiten af, die de schaduw en het knapzakje zichtbaar
maken.
Schaduw: de intuïtie en onbewuste ervaring die in de vaktherapeuten schuilt.

Metaforisch verhaal
Er was eens een eendje
Hij had oogkleppen op
En een knapzakje leunend op zijn rechterschouder
Hij liep maar, hij liep maar, alsmaar rechtdoor
Het was een bewolkte dag
Zoals elke dag
Wandelend op een recht pad
Hij liep maar, hij liep maar, alsmaar rechtdoor
Hij kende de weg
Niet wetend wat hij bij zich droeg
Zijn snavel recht vooruit
Hij liep maar, hij liep maar, alsmaar rechtdoor
Een windstoot, de wolken verdwenen,
En de zon scheen in zijn rug
Het eendje stond stil
Zijn snavel recht vooruit
In zijn schaduw zag hij zijn knapzak
Niet wetende dat hij die bij zich droeg.
5.4 Advies voor vervolgonderzoek
Aan de hand van de discussie en conclusie worden twee adviezen beschreven voor een
vervolgonderzoek. De eerste optie is een verdieping op dit onderzoek en heeft betrekking op
het narratief werken. De tweede optie is oriënterend en verbredend, die betrekking heeft op
(narratief) onderzoek.
Advies een: Inventariserend onderzoek.
Wat zijn narratieve werkenvormen binnen de media van vaktherapie?
Probleemstelling:
vaktherapeuten werken onbewust narratief, en weten niet welke
werkvormen narratief zijn en hoe ze deze op een narratieve manier kunnen inzetten.
Doel: een concreet en helder aanbod bieden over de mogelijkheden en het inzetten van
narratieve werkvormen in de verschillende media van vaktherapie.
Advies twee: Behoefteonderzoek.
Wat is er nodig om vaktherapeuten te stimuleren om (narratief) onderzoek te doen?
Probleemstelling: vaktherapeuten zijn accepterend onbekwaam in de kennis en het doen van
(narratief) onderzoek. Hierdoor vindt er in het werkveld weinig vaktherapeutisch onderzoek
plaats.
Doel: een concreet beeld krijgen van wat vaktherapeuten nodig hebben voor het doen van
onderzoek, om het vakgebied te kunnen profileren.
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Hoofdstuk 6 Bespreking onderzoeksproces
Aan de hand van de bovenstaande discussie en conclusie worden in dit hoofdstuk
kanttekeningen van het onderzoeksproces beschreven, die het verloop hebben beïnvloed.
Hierbij wordt eerst ingegaan op de benadering van de respondenten en vervolgens op de data
analyse, waarop volgend aanbevelingen worden beschreven voor een vergelijkbaar
vervolgonderzoek.
6.1 Kanttekeningen onderzoeksproces
Benadering van respondenten
Gezien er geen afspraak is gemaakt over het aantal geïnterviewde vaktherapeuten per media,
is er minder informatie verkregen van de media: muziek en PMT. Hierdoor is in dit verslag de
focus gelegd op drama en beeldend. Daarnaast zijn de respondenten op verschillende
manieren benaderd, en op de hoogte gebracht over het onderzoek. Hierdoor zijn enkele
respondenten op het thema voorbereid geweest. Tevens is er door enkele studenten tijdens het
interview uitleg gegeven over het begrip narratief en narratief onderzoek, waardoor
onduidelijk is of de verhalen van de respondenten beïnvloed zijn door de student of vanuit de
respondenten zelf komen. Gaandeweg het proces is de startvraag voor het interview aangepast
omdat deze te sturend was, wat niet behoort tot een narratief onderzoek. De respondenten
gaven te gericht antwoord op de startvraag en zijn hierdoor belemmerd in het vertellen van
hun eigen verhaal.
Data analyse
Het codeersysteem is gebaseerd op het systeem van vorig jaar en is aangepast aan onze
onderzoeksvraag, waar vanuit topics en codeercategorieën zijn ontstaan. Echter zijn deze niet
geoperationaliseerd, maar op basis van ervaring en intuïtie opgesteld door de gehele
onderzoeksgroep. Hierdoor zijn de codeercategorieën onvoldoende afgebakend, waardoor ze
niet altijd op dezelfde wijze zijn gecodeerd. Zo is bijvoorbeeld de scheiding tussen verbaal en
non-verbaal niet structureel afgebakend, waardoor de resultaten geen duidelijk onderscheidt
laten zien, terwijl er mogelijk wel een scheiding kan bestaan tussen verbaal en non-verbaal.
Door de onduidelijkheid over de codeercategorieën was het bovendien lastig om via de
analysesets alle relevante thema’s, behorende bij de deelvraag, te verkrijgen. Er zijn daarom
meerdere analysesets gemaakt, om alsnog de missende informatie voor de deelvragen naar
boven te halen. Gaandeweg hebben we twee codeercategorieën aan het codeersysteem
toegevoegd, die essentieel waren voor het beantwoorden van de deelvraag. Deze zijn niet in
de gehele onderzoeksgroep doorgevoerd, omdat enkele interviews al gecodeerd waren. De
resultaten zijn tevens beïnvloed door de verschillende manieren van interviewen. Als de
student en de respondent hetzelfde medium hanteren of er persoonlijk contact bestond, werd
er minder doorgevraagd op werkvormen waardoor de informatie bij het coderen en analyseren
soms moeilijk in een context te plaatsen was. Gaandeweg hebben we dit vermeden door niet
het eigen medium en bekenden te interviewen. De onwetendheid over andere media zorgde
voor een open en nieuwsgierige houding. Op deze manier kregen we een vollediger verhaal.
Omdat dit niet in de gehele onderzoekgroep is gebeurd, ontbrak er informatie in het
codeersysteem.
Het is in twijfel te trekken hoe betrouwbaar de resultaten zijn, omdat we niet weten of deze
voor alle therapeut gelden. Door het analyseren via fragmenten is er namelijk niet te
achterhalen welke uitspraak door welke therapeut is gezegd. Hierdoor zijn uitspraken deels
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gegeneraliseerd. Aangezien de bovengenoemde kanttekeningen de resultaten in twijfel
kunnen trekken, stellen we dat onbewust bekwaam en accepterend onbekwaam passend zijn.
Deze uitspraken zijn bevestigd door de twaalf interviews van onze subgroep. Hierin komt
naar voren dat: de respondenten vertellen niet de narratieve werkwijze toe te passen, maar
later tot het besef kwamen dit wel te doen. Daarnaast vertellen ze dat ze in (narratief)
onderzoek onvermogend zijn en het verrichten van onderzoek niet als prioriteit stellen.
6.2 Aanbevelingen
Hieronder staan aanbevelingen beschreven voor een vergelijkbaar vervolgonderzoek. De
aanbevelingen betreffen randvoorwaarden die bevorderlijk zijn voor de validiteit en
betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens.
Gelijk aantal media
Om evenveel informatie van alle media te verkrijgen, raden we aan om afspraken maken over
de verdeling hiervan.
Gezamenlijke brief
Een gezamenlijke brief garandeert dat de respondenten dezelfde voorkennis hebben.
Startvraag
De startvraag dient open te zijn om de respondent hun eigen verhaal te laten vertellen en niet
sturend te zijn.
Interviewen
We raden aan om in duo’s het interview af te nemen. Hierbij is één de hoofdinterviewer en de
ander de co-interviewer die de tijd en de topics bewaakt. Het is hierbij van belang dat de
hoofdinterviewer niet zijn eigen medium of een bekende respondent interviewt. Hierdoor
veronderstelt de interviewer minder, waardoor er meer door gevraagd kan worden en er meer
informatie verkregen wordt. Ook de lengte van de interviews moet van te voren worden
bepaald.
Operationalisatie begrippen
Er dient een operationalisatie van de topics en codeercategorieën gemaakt te worden. Dit
zorgt voor meer betrouwbaarheid en helderheid over de betekenis van de begrippen. Hierdoor
worden de fragmenten gelijkwaardig gecodeerd.
Transdisciplinaire werken
Het is aan te raden om het fragmenteren, coderen en analyseren in tweetallen te doen, om
zodoende een dergelijk interpretatief onderzoek betrouwbaar te maken.
Beschrijving resultaten
Om de interpretatie van data uit de interviews te minimaliseren, raden we aan om zo dicht
mogelijk bij de uitspraken van de respondenten te blijven.
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Hoofdstuk 8 Bijlage
Bijlage 1 Onderzoeksopzet\
1) Inleiding
In het kader van het afstuderen doen wij een kwalitatief onderzoek. In opdracht van het
Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief, aan de opleiding Creatieve
Therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen (HAN), voeren wij, als
afstudeergroep, een narratief onderzoek uit. Het Lectoraat ontwikkelt lokale dienstverlening
en besteedt aandacht aan de verbinding tussen onderzoek en onderwijs en geeft begeleiding
aan ons onderzoek.
2) Aanleiding
Het onderzoek is in opdracht van het Lectoraat uitgevoerd, naar aanleiding van een onderzoek
van vorig jaar. Vorig jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar de kennis over narrativiteit
onder de docenten op de HAN. De onderzoeksvraag die beantwoord is: ‘Welke kennis en
ervaring hebben docenten met betrekking tot narratief werken en narratief onderzoek binnen
CTO?‘. De resultaten van het onderzoek lieten zien dat er weinig kennis over narratief werken
en onderzoek bestaat bij docenten op de HAN. Docenten werken wel narratief maar zijn zich
hier niet bewust van. Het onderzoek wat wij uitvoeren is een voortzetting op dit onderzoek.
Ter bevordering van een heldere communicatie en begripsvorming wordt narratief als
terminologie aangeboden om bij hulpverleners begripsverwarring te voorkomen. Ook dient dit
onderzoek om narratief onderzoek binnen het werkveld meer op de kaart
3) Context
Wij richten ons met onze onderzoeksvraag op de naratieve kennis en werkwijze van
vaktherapeuten in het werkveld. Hierbij worden gegevens van respondenten als
informatiebron gebruikt, binnen verschillende instellingen. We hebben gekozen voor een
brede doelgroep van vaktherapeuten omdat we een explorerend onderzoek doen. De
doelgroep bestaat uit beeldend therapeuten, drama therapeuten, muziektherapeuten en
psychomotorisch therapeuten binnen alle doelgroepen en settingen.
4) Organisatie activiteiten
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00u tot 18:00 uur werken we gezamenlijk
aan het onderzoek op school. We werken gezamenlijk omdat wij samen het onderzoek doen,
en op deze manier op de hoogte blijven van elkaars werk. Kritisch naar elkaar kunnen kijken,
elkaar kunnen ondersteunen, motiveren en een goede kwaliteit waarborgen. Vanuit het
Lectoraat krijgen we zeven trainingen/begeleiding in het narratieve onderzoek. Die vinden
plaats op vrijdagmiddagen van 14:30u tot 17:30u.
5) Probleemstelling
De veronderstelling is dat binnen het therapeutische werkveld creatief therapeuten narratief
werken, maar er nog te weinig kennis over narratief werken en narratief onderzoek is.
Hierdoor zal er nauwelijks inzicht in theoretische onderbouwing, gebruik van narratieve
werkvormen en randvoorwaarden zijn, die nodig zijn om narratief werken en narratief
onderzoek te implementeren in het werkveld en onderwijs.
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6) Onderzoeksvraag
Wat vertellen vaktherapeuten over hun kennis en ervaring met narratief werken en narratief
onderzoek, en welke vraagpatronen zijn hierin te vinden?
7) Aanpak literatuur- begin en dit moment
in het begin van de onderzoeksfase hebben we verschillende literatuurbronnen gelezen over:










Onderzoek doen algemeen
Kwalitatief onderzoek
Narratief onderzoek
Narrativiteit
Narratieve psychologie
Narratieve therapie
Vaktherapie ontstaansgeschiedenis
Beeldende therapie
Dramatherapie

De komende periode gaan we literatuur lezen die betrekking hebben op de deelvragen die we
persoonlijk gaan beantwoorden.






Narratieve werkvormen
Theoretische onderbouwingen
Onderzoeken naar ervaringen
Narrativiteit
Professionalisering

8) Aanpak probleem/thema onderzoek
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zullen we antwoord moeten vinden op onze
deelvragen. Om tot de deelvragen te komen moeten er een aantal stappen gezet worden. De
interviews moeten afgenomen worden, gefragmenteerd en gecodeerd zijn om vervolgens tot
deelvragen te komen. De deelvragen hebben betrekking op de topics, codeercategorieën. De
deelvragen worden gekoppeld aan de codes uit het codeersysteem waaruit de analysesets
gecreëerd worden. De analysesets geven de benodigde informatie om de deelvragen te kunnen
beantwoorden. Met de deelvragen en literatuuronderzoek geven we antwoord op de
onderzoeksvraag. De dikgedrukte deelvragen worden door ons als subgroep beantwoord.
De deelvragen zijn:
Kennis
1. Wat vertellen de respondenten over hun kennis van narratief werken?
2. Op welke wijze onderhouden de respondenten hun (narratieve) kennis?
Ervaring
1. Welke ervaringen hebben de respondenten met (narratief) vaktherapeutisch werken?
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2. Wat vertellen de respondenten over de bijdrage van narratief werken bij het
werk wat ze doen.
3. Hoe ervaren de respondenten het om narratief te werken?
Werkwijze
1. Welke (narratieve) werkvormen gebruiken de respondenten?
2. Wat zeggen de respondenten over het toepassen van werkvormen bij
doelgroepen?
3. Welke therapeutische houding en technieken zetten de respondenten in voor, tijdens of
na het (narratief) werken in het medium?
4. Wat zeggen de respondenten over de cliënt- therapeut relatie (m.b.t. narratief werken)?
Onderzoek
1. Wat vertellen de respondenten over hun kennis van (narratief) onderzoek?
2. Wat doen de respondenten met betrekking tot actief (narratief) onderzoek?
Analysesets
Kennis
Deelvraag 1
- Theoretische onderbouwing x therapeut x actief x positief vs. Negatief
- Theoretische onderbouwing x therapeut x passief x positief vs. negatief
Deelvraag 2
- Professionalisering x therapeut x actief/passief x vraag
Ervaring
Deelvraag 1
- Ervaring x therapeut x positief/negatief
Deelvraag 2
- Ervaring x ontwikkeling x therapeut x positief/negatief
- Ervaring x ontwikkeling x therapeut x probleem/oplossing
Deelvraag 3
- Therapeut: medium x therapeut x positief/negatief
- Therapeut: medium x therapeut x positief/negatief x vraag
Werkwijze
Deelvraag 1
- Werkvormen x therapeut x aanbod
- Werkvormen x therapeut x aanbod x verbaal vs. non-verbaal
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Deelvraag 2
- Werkvormen x therapeut x doelgroep x aanbod
- Werkvormen x therapeut x doelgroep x aanbod x intuïtie vs. theoretische
onderbouwing
- Werkvormen x therapeut x doelgroep x aanbod x probleem vs. Oplossing
Deelvraag 3
- Houding x werkvormen
- Interventie x werkvormen
- Houding x werkvormen x positief vs negatief
- Interventie x werkvormen x positief vs negatief
Deelvraag 4
- Cliënt – therapeut x overig
- Therapeut x overig
- Cliënt – therapeut x ervaring x theoretische onderbouwing
Onderzoek
Deelvraag 1
- Professionalisering x therapeut x actief x positief vs. Negatie
- Professionalisering x therapeut x passief x positief vs. Negatief
- Professionalisering x theoretische onderbouwing x therapeut
- Professionalisering x overig
- Theoretische onderbouwing x overig
Deelvraag 2
- Professionalisering x therapeut
Korte samenvatting van stappen onderzoek en verantwoording ervan
Een narratief onderzoek word omschreven als de wijze waarop mensen betekenis geven aan
hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen. Er worden
onderzoeksmethoden gebruikt die het mogelijk maken het onderwerp vanuit het perspectief
van de onderzochte mensen te leren kennen, met het doel om het onderwerp te beschrijven en
waar mogelijk te verklaren.(Boeije, 2006)
Om een narratief onderzoek uit te kunnen voeren doorloop je verschillende stappen om van
een onderzoeksvraag tot een resultaat te komen. Binnen het Lectoraat Lokale Dienstverlening
vanuit Klantperspectief worden 8 stappen onderscheiden voor het uitvoeren van narratief
onderzoek. (Jansen, 2013)
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3. Procedure
analyse
ABCD
x
x
x
x

transcriptie
klantgesprek

schematisch: werken
met narratieve vraagpatronen
beleid en
dienstverlening

vraagpatronen
A

database

monitoring &
signalering A B C D

D

(Han, Lectoraat 2012)
Stap 1. Onderzoeksvraag
Elk onderzoek start met een probleem of een vraag. Deze vraag kan gegeven worden vanuit
een instelling of marktpartij. Daarnaast kan die ontstaan door een probleem dat je zelf
signaleert in de praktijk of in de (vak)literatuur.
Stap 2. Onderzoeksopzet
Als de onderzoeksvraag helder is, maak je een praktische onderzoeksopzet, waarbij je kiest
voor een bepaalde methode. Daarnaast werk je de probleemstelling uit in een doelstelling,
vraagstelling en deelvragen (Van der Donk & Van Lanen 2011).
Stap 3. Interviews afnemen
Als de onderzoeksvraag en de methoden helder zijn kunnen de interviews geregeld worden. Je
start met het selecteren van mogelijke respondenten. Dit gebeurt met een zogenaamde
doelgerichte selectie (purposive sampling)(Dr. Plochg,T., et al., 2007)., dit betekend dat
onderzoekseenheden worden geselecteerd op basis van vooraf geformuleerde criteria. Dit
heeft twee doelen. Je waarborgt dat er zoveel mogelijk kenmerken vertegenwoordigd worden
die de onderzoeksvraag beantwoorden. Daarnaast zorgt je ervoor dat de kenmerken genoeg
diversiteit bevatten, om het in een breed perspectief te kunnen bekijken. Voor ons onderzoek
hebben wij gekozen voor een zo breed mogelijke doelgroep omdat het een inventariseren
onderzoek is naar de verschillende narratieve(verhalende) werkwijze van vaktherapeuten.
Onze doelgroep zijn alle vaktherapeuten die werkzaam zijn in het werkveld.
Bij een narratief onderzoek wordt er gekozen voor open interviews. Deze interviews zijn semi
gestructureerd, hiervoor wordt een interviewguide gemaakt met hierin het doel, de aanleiding
en de opbouw van het interview. De interviewguide bevat brede, open vragen die het gesprek
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zo min mogelijk sturen. De interviewer zal vooral luisteren en de respondent uitnodigen en
stimuleren om zijn of haar verhaal te doen, zo dat de persoon en persoonlijke beleving
centraal staat. Om zo de persoonlijke informatie naar boven te halen. De focus ligt op
betekenisgeving.(Biene, 2008; Jansen, 2012)
Stap 4. Verwerken van data
Om de interviews te kunnen verwerken worden na goedkeuring van de respondenten de
interviews opgenomen met een voicerecorder. De interviews worden letterlijk uitgeschreven
met behulp van een transcribeerprogramma. Hierna worden de interviews gefragmenteerd. Dit
houdt in dat de interviews in stukken verdeeld worden aan de hand van thema’s en
onderwerpen. De interviews worden meerdere malen gelezen waarbij er bij elke lezing gelet
word op verschillende punten om betekenisvolle eenheden te sorteren. Zo wordt er gelet op
thema`s, keuzes en discussiepunten, interpretaties, emoties, gedachten, verhoudingen tussen
personen en verteller (Biene, 2008).
Stap 5. Coderen
Nadat de interviews gefragmenteerd zijn kunnen ze gecodeerd worden. Het coderen heeft als
doel om in kaart te brengen wat de mensen zeggen, vanuit werk perspectief en hoe ze het
zeggen (Drs. Meesters, et al., 2010). Narratieve teksten worden op drie niveaus geanalyseerd,
de wat, wie en hoe.
De categorieën van het WAT geven aan waar de opmerking van de respondent over gaat. Het
heeft betrekking op de geschiedenis en op de samenstelling van de verhaalwereld, de
gebeurtenissen, de mensen en de ervaringen van mensen en de relatie hiertussen. Kort zegt het
wat er wordt verteld (Biene, 2008)
De categorieën van het WIE onderscheiden vanuit welk perspectief het wat moet worden
geïnterpreteerd. In narratieven is er sprake van een gemengde taalsituatie. Door het inbedden
van de taaluitingen ontstaan er verschillende vertelniveaus. In het codeerschema
onderscheiden we het ruimtelijk perspectief door therapeut, instelling en werkveld. Daarnaast
zijn er vertellers die niet alleen als verteller optreden, maar tevens zelf deel uitmaken van het
verhaal, dit is zeker bij narratieve interviews het geval. De positie van de verteller
onderscheiden we het door ‘eigen’, ‘cliënt’ en ‘derden’. De respondent kan fungeren als
verteller van zijn eigen of andermans verhaal. De relatie tussen de elementen van de
geschiedenis en de visie van waaruit deze worden verteld, wordt ‘focalisatie’ genoemd. De
focalisator is een personage of verteller van waaruit de geschiedenis word gezien. Wanneer de
focalisator samenvalt met de verteller dan spreken we van een verteller focalisator. Er is altijd
sprake van focalisatie. De laatste categorieën geven de rolinvulling van de focalisatie weer.
Het gaat dan op de positieve en negatieve kenmerken die het personage word toegegeven door
de verteller.
De categorieën van het HOE geven weer wat het belang voor de uitspraak van de verteller is.
‘Focalisatie’ is een niet neutrale interpretatie van deze wereld, er is onderzoek nodig voor een
analyse van het personagebeeld. Die wordt bepaald door een gekaraktiseerde keuze en de
manier waarop verteld word. Het kan in een narratief gaan over een mening over het wat maar
ook over de wijze waarop de taal vormgegeven wordt. We stellen bij de hoe dichotome paren
op die tegenover elkaar gezet kunnen worden. Bijvoorbeeld positief versus negatief om de
mening vast te kunnen stellen. Het sluit niet uit dat positief evenals negatief in een narratief
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niet beide van toepassing zijn. Daarnaast gaan de laatste categorieën in op de diverse
stijlfiguren, bijvoorbeeld spot of ironie, welke mensen gebruiken om hun verhaal kracht bij te
zetten of hun taal vormgeven. Ze geven inzicht in het gebruik van taal.
Stap 6. Analyseren
Nadat alle fragmenten gecodeerd zijn, worden er deelvragen gesteld aan de hand van de data
die tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag leid. Per vraag worden er codes gekoppeld
als analysesets die de deelvragen beantwoorden. De analysesets zijn gevormd uit de wie, wat
en hoe categorieën. Via de analysesets komen de narratieven naar boven die van belang zijn.
Er kunnen tegenstellingen gebruikt worden door bijvoorbeeld ‘positief’ tegenover ‘negatief’
tegenover elkaar te zetten.
Stap 7. Vraagpatronen ontdekken
Nadat alle bovengenoemde stappen zijn uitgevoerd word er gekeken naar wat opvallend of
bijzonder is en welke patronen opvallen. Denk bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke
kenmerken en terugkerende structuren (Biene, 2008). Hieruit volgt een vraagpatroon
waarvoor een behoeftelogica moet worden opgesteld. Er wordt gekeken naar wat de
respondenten eisen, willen, nodig hebben en kunnen bijdragen. Dit kan in de vorm van een
metafoor.
Stap 8. Transdisciplinaire bijeenkomst.
De respondenten worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin het vraagpatroon worden
gepresenteerd. Er word een terugkoppeling uitgevoerd waarin gevraagd word of het
vraagpatroon erkend en onderkend word. Daarnaast word bekeken welk initiatief er nodig is
met betrekking tot het vraagpatroon, en hoe de verschillende partijen daar een bijdrage aan
kunnen leveren. Vervolgens kan een nieuw product ontwikkeld worden voor de
implementatie van het onderzoek (Biene, 2008; Rijk, J., et al., 2012)
Doelstelling
Met dit onderzoek willen wij bij vaktherapeuten de beeldvorming en
toepassingsmogelijkheden van de begrippen narratief werken en narratief onderzoek
inventariseren en verbreden en bruikbaarder maken voor werkveld doormiddel van een boek.
Het onderzoek geeft meerwaarde in het inzicht krijgen in de wijze waarop een verhaal word
geconstrueerd. Daarnaast geeft het kennis van en inzicht in de meerwaarde van het bestuderen
van het verhaal. (Jansen, E.L., 2012)
Methoden
Om antwoord op onze deelvragen te krijgen gebruiken wij een eenzijdige methode die we
hierboven hebben beschreven.
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Resultaten analyse
Open interview(kwalitatief) – coderen in tabel.
Randvoorwaarden
-

Respondenten
Werkruimte
Opnameapparatuur
Verwerkingsprogramma
Toestemming deelname onderzoek
Instelling waar het onderzoek plaats vind
Doelstelling halen binnen gestelde tijd
Aanwezigheid trainingen

Bronnenlijst








Biene van, M. (2008) De standaardvraag voorbij, narratief onderzoek naar
vraagpatronen. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dr.Plochg.T., Dr. Jutmann, R.E., Proff.dr. Klazinga, N.S., Proff.dr. Mackenbach,
J.P.(2007) Handboek gezondheidsonderzoek. Houten: stafleu van Lochum.
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). (2010, 19 augustus). HAN lectoraat
lokale dienstverlening en klantperspectie: Cursus Narratieve Vraagpatronen. [Online
afbeelding].
Gedownload
op
28
maart
2013,
van
https://online.han.nl/sites/8-ISS-CTO80726/voltijd/hoofdfase3/Lists/Narratief%20onderzoek/DispForm.aspx?ID=5&RootF
older=%2fsites%2f8%2dISS%2dCTO%2d80726%2fvoltijd%2fhoofdfase3%2fLists%
2fNarratief%20onderzoek%2fPP%20derde%20bijeenkomst&Source=https%3A%2F
%2Fonline%2Ehan%2Enl%2Fsites%2F8%2DISS%2DCTO%2D80726%2Fvoltijd%2
Fhoofdfase3%2FLists%2FNarratief%2520onderzoek%2FThreaded%2Easpx%3FRoot
Folder%3D%252fsites%252f8%252dISS%252dCTO%252d80726%252fvoltijd%252f
hoofdfase3%252fLists%252fNarratief%2520onderzoek%252fPP%2520derde%2520bi
jeenkomst%26FolderCTID%3D0x0120020084A44273D2E9194B9CBD466406D02E
C7%26TopicsView%3Dhttps%253A%252F%252Fonline%252Ehan%252Enl%252Fs
ites%252F8%252DISS%252DCTO%252D80726%252Fvoltijd%252Fhoofdfase3%25
2FLists%252FNarratief%252520onderzoek%252FAllItems%252Easpx
Jansen, E.L. (2012, 17 november).Werkcollege narratief onderzoek. HAN-CTO:
onderwijsbijeenkomst Onderzoek & Innovatie.
Drs. Meesters, J., Dr. Basten, F., & Dr. Biene van M. (2010). Vraaggericht werken
door narratief onderzoek. Journal of Social Intervention: Theory and Practice Volume
19 (3), 21–37,
Rijk, J., Huijps, I., Veltien, R., Setz, V. (2012) Verhalen raken. Narratief werken &
narratief onderzoek, een toepasselijke bijdrage aan het onderwijs voor Creatieve
Therapie. Nijmegen: HAN

50

nbewust bekwaam

Bijlage 2 Interviewguide
Introduceer het gesprek met de onderstaande informatie en vragen. Houd de aangegeven volgorde
aan.
Wij zijn blij dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek en interview en
hiervoor de tijd wilt nemen. Als het goed is, hebt u een schriftelijke
Intro
uitnodiging ontvangen, met daarin het kader van ons onderzoek. Klopt dat?
Hebt u nog vragen hierover?
Mogelijk vragen naar je/u? (tutoyeren).
In dit interview kunnen we de volgende thema’s benaderen:
*
Ervaring
met
verhalend
werken
*
Werkwijze
verhalend
werken
Topics aangeven
*
Kennis
van
verhalend
werken
* Narratief (op een verhalende wijze) onderzoek doen
U bent werkzaam als vaktherapeut (binnen…… instelling). Gezien dit een
inventariserend onderzoek betreft, zijn we benieuwd naar uw verhaal als
vaktherapeut. We zijn vooral geïnteresseerd in wat u heeft te vertellen. Dit
Uitleg over het doel doen we door een open interview waarin we weinig structurele vragen
zullen stellen. Er is ruimte voor alles wat u met ons wilt delen over dit
van het onderzoek
thema. Heeft u hier nog vragen over?
Hierbij kunnen we ingaan op de netgenoemde thema’s. Binnen ons
onderzoek interviewen we minimaal dertig vaktherapeuten werkzaam in de
praktijk, om een breed inzicht te krijgen in kennis en ervaring met het
narratief werken in het werkveld. Deze verhalen bundelen we in de vorm
van een boek. Uw verhaal is waardevol bij dit onderzoek. Wij zullen vooral
naar u luisteren.
Aangeven dat de Bij het uitwerken van de gegevens wordt uw naam niet opgeslagen of
gegevens anoniem bewaard. Zo kan niemand achterhalen wat u gezegd hebt. De dingen die u
en
vertrouwelijk ons vertelt zullen alleen voor dit project worden gebruikt en zijn dus niet
herleidbaar tot personen.
worden verwerkt
Als de respondent Als u tijdens het interview besluit dat u niet meer verder wilt, dan kunt u
dat aangeven. Wij stoppen dan met het interview.
wil stoppen
Wij hebben een voicerecorder bij ons, zodat dit gesprek kan worden
opgenomen. Dit zorgt er ook voor dat wij nu niet veel hoeven op te
Vertellen dat het schrijven. Het zal later namelijk worden uitgeschreven. Vanuit de weg is
gesprek op band voorgeschreven dat we u om toestemming moeten vragen als we
gebruikmaken van een voicerecorder. Daarom vraag ik u zo meteen, als de
wordt opgenomen
recorder loopt, of u toestemming geeft dat dit gesprek wordt opgenomen.
Vindt u het goed dat dit gesprek wordt opgenomen op band?
Introducerende vragen
STARTVRAAG
Kunt u vertellen hoe u werkt in een gemiddelde therapiesessie?
 Dat is interessant, kunt u daar iets meer over vertellen?
 Wat
maakt
u
nog
meer
Evt. aansluiters bij
de




mee?

Kunt u een voorbeeld geven dat dit illustreert?
U noemt (…), kunt u dat toelichten?
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U hebt net (…) gezegd. Kunt u dat verduidelijken?
Het is mij opgevallen dat (…). Wat bedoelt u daarmee?
Zoek in het verhaal
Wat zijn uw ervaringen daarbij?
aanknopingspunten
Wat voor gevoel geeft u dat?
over
de
Hoe denkt u daarover?
hoofdtopics:
Wat vindt u daarvan?
ervaring,
Heb ik het goed begrepen dat..?
werkwijze, kennis
Dus bedoelt u dat de werkvorm (…) eruit ziet?
en onderzoek (zie
Dat is duidelijk, ik weet er op moment geen vraag over. Kunt u
hieronder)
misschien nog een voorbeeld (hiervan) noemen? Kunt u misschien
meer vertellen over uw ervaringen/ werkvormen die u kent of
gebruikt?
 Stiltes houden
Vragen die je kunt stellen over de hoofdtopics: ervaring, werkwijze, kennis en onderzoek.
 Kunt iets vertellen over uw ervaring met narratief werken?
 Kunt u een voorbeeld geven dat dit illustreert?
 Wat is uw eerste ervaring met het werken met verhalen?
 Wat betekent deze ervaring voor u?
Ervaring
 Waar hebt u deze ervaring opgedaan?
 Hoe vindt u het om met verhalen te werken?
 Wat is in uw ervaring de reactie op het werken met verhalen?
 Wat doet u met deze ervaring(en)?
 Welke invloed heeft/hebben deze ervaring(en) op uw werk/cliënten?
 Welke effecten hebben deze ervaring(en) op uw werkwijze?
 Werkt u met verhalen? In hoeverre past u verhalen toe binnen de
therapie?
 Hoe ziet zo een sessie eruit (van begin tot einde)?
 Welke houding zet u daarbij in?
Werkwijze
 Welke interventies zet u daarbij in?
 Van welke werkvorm(en) maakt u gebruik?
 Kunt u een werkvorm beschrijven?
 Wat is de aanleiding voor het kiezen van een werkvorm?
 Wat is de betekenis/rol van verhalen binnen uw therapie?
 Wat heeft u nodig/is er nodig (randvoorwaarden) om verhalen toe te
kunnen passen binnen uw therapie?
 Is dit meer product of proces gericht?
Kennis
 Op welke wijze heeft u uw kennis opgedaan?
 Hoe komt u aan deze kennis?
 Wat betekent deze kennis voor u?
 Kunt u een voorbeeld waarin u uw kennis illustreert?
 Wat levert u deze kennis op?
 Wat zijn de nadelen/neveneffecten van deze kennis?
 Wat draagt u zelf bij aan deze kennis?
 Hoe houdt u uw kennis instand? Hoe onderhoudt u uw kennis?
Onderzoek
 Hoe zou u in eigen woorden narratief onderzoek beschrijven? Wat
weet u van narratief onderzoek?
onderzoeksvraag
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Wat doet u zelf aan vernieuwingen/ontwikkeling? Op welke wijze?
Wat is daarvan een/het resultaat?
Heeft u ervaring met het verrichten van onderzoek/ kunt u daar wat
over vertellen?

Afronding van het interview
Wilt
u
nog
iets
toevoegen
aan
dit
gesprek?
Afsluiting
Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen in het gesprek maar die u
interview
wel belangrijk vindt betreffend verhalend werken?
Als u terug denkt aan het hele interview, zou u een mening kunnen geven
over
verhalend
werken?
Wat vond u zelf van het interview?
Uitleggen wat het Dit interview zal letterlijk uitgetypt worden. Deze kernpunten worden
vergeleken met de kernpunten die wij halen uit de andere interviews die we
vervolg zal zijn
houden. De slotconclusies zullen worden gepresenteerd in een
terugkoppelbijeenkomst waarvoor u zult worden uitgenodigd. Daar zult u
dan de gelegenheid krijgen om te reageren op onze bevindingen.
Bedanken voor het Wij willen u graag bedanken voor uw tijd en uw deelname aan het
interview. Ik hoop dat u het gevoel hebt dat u uw verhaal hebt kunnen
interview
vertellen en dat er naar uw verhaal is geluisterd.
Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij de projectleider van ons
Gegevens
achterlaten voor als onderzoek:
Henriette Bloemenkamp. E-mail: Henriette.Bloemenkamp@han.nl
er nog vragen zijn
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Bijlage 3 Format codeerschema
WAT Categorielabel
Verbaal
1
2
3

4
5
6

5
6

7
8
9
10

11

12

13

14
15

Omschrijving
De respondent gaat in op de verbale manier van werken met
taal, metaforen, verbale interactie en symbolieken.
Non-verbaal
De respondent gaat in op de non-verbale manier van werken
met beweging, lichaamstaal, muziek, beeld, drama en mimiek.
Houding
De respondent gaat in op de wijze waarop iemand lichamelijk
en/of gedragsmatig zich verhoudt tot de ander. Denk hierbij
aan het hebben van een professionele therapeutische houding
en attitude.
Intuïtie
De respondent gaat in op zijn handelen vanuit het gevoel.
Ervaring
De respondent praat over opgedane werkervaringen. Denk aan
sessie voorbeelden en hoe een ervaring is opgedaan.
TherapeutDe respondent gaat in op de relatie tussen de therapeut en het
Medium
medium. Denk bijvoorbeeld aan het medium als middel, wat
het medium doet voor de therapeut, etc.
Cliënt-Therapeut
De respondent praat over de relatie tussen de cliënt(en en/of –
groep) en de therapeut.
Cliënt-Medium
De respondent praat over de plaats van de cliënt(en en/of –
groep) binnen het medium, maar ook over de relatie die de
cliënt heeft met het medium.
Transfer
De respondent gaat in op de koppeling tussen een
therapeutische situatie en het dagelijks leven.
Interventies
De respondent praat over het ingrijpen met een beweegreden
tijdens een therapiesessie.
Werkvormen
De respondent praat over de werkvormen die hij/zij inzet
tijdens de therapie.
Theoretische
De respondent gaat in op de theorie achter de therapie.
onderbouwing
Hiermee wordt bedoeld de bepaalde methodieken,
psychologische
invalshoeken
en
stromingen
of
vaktherapeutische termen m.b.t. een therapievorm.
Doelgroep/stoornis De respondent praat over de behandelend cliënt(en en/of –
groep) en hun achtergrond, of benoemt een specifieke
doelgroep.
Professionalisering De respondent gaat in op hoe de therapeut zijn kennis vergaart
en inzet in de therapie. Denk bijvoorbeeld aan bijscholing,
cursussen, het lezen van artikelen of het deelnemen aan (eigen)
onderzoek.
Doelstellingen
De respondent gaat in op de doelen/doelstellingen, ofwel de
reden een bepaalde cliënt(en en/of –groep) in therapie te
hebben.
Ontwikkeling
De respondent praat over de ontwikkeling van een cliënt(en
en/of –groep).
Overig
Alles wat door de geïnterviewde gezegd wordt, maar niet te
plaatsen valt in bovengenoemde categorieën.
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WIE Categorielabel
Therapeut
1
2

Instelling

3

Werkveld

4
5

Eigen
Cliënt(en)

6

Derden

7

Machthebber

8

Onderdaan

9

Helper

10
11

Tegenstander
Actief

12

Passief

HOE Categorielabel
Positief
1

2

Negatief

3
4

Aanbod
Vraag

5

Probleem

6

Oplossing

7

Betrokken

8

Neutraal

9

Conflict

10

Harmonie

Omschrijving
De respondent praat vanuit de rol van zichzelf als therapeut, of
als hij/zij als therapeut werkzaam is.
De respondent praat over de instelling waarin hij/zij werkzaam is
of zijn/haar cliënten wonen/verblijven.
De respondent praat over hoe het is om te werken binnen
zijn/haar werkveld.
De respondent spreekt over/namens zichzelf.
De respondent spreekt over/namens zijn/haar cliënt(en) en
cliëntgroepen.
De respondent spreekt over/namens een ander, zoals het systeem
en netwerken van bijvoorbeeld cliënten, of collega’s.
De persoon van waaruit gesproken wordt heeft invloed over
(zaken in) de eigen situatie.
De persoon van waaruit gesproken wordt heeft geen of weinig
invloed over (zaken in) de eigen situatie.
De persoon van waaruit gesproken wordt helpt of ondersteunt
een ander.
De persoon van waaruit gesproken wordt werkt een ander tegen.
De persoon van waaruit gesproken wordt neemt initiatief, komt
in beweging of handelt.
De persoon van waaruit gesproken wordt laat het initiatief bij
anderen, staat stil of staat buiten de handeling.
Omschrijving
De respondent geeft een positieve kwalificatie over het ‘wat’, of
is tevreden over de kwaliteit van het ‘wat’, vindt het ‘wat’
waardevol, is trots op het ‘wat’ en heeft sympathie voor het
‘wat’.
De respondent geeft een negatieve kwalificatie over het ‘wat’, of
is niet tevreden over de kwaliteit van het ‘wat’, hecht geen
waarde aan het ‘wat’, schaamt zich voor het ‘wat’ en heeft
afkeer voor het ‘wat’.
De respondent biedt zelf het ‘wat’ aan en heeft iets bij te dragen.
De respondent heeft behoefte aan het ‘wat’, vraagt ernaar of
ervaart het ‘wat’ als een gemis.
De respondent beschouwt het ‘wat’ als een probleem, of
problematiseert een situatie.
De respondent ziet het ‘wat’ als een oplossing of oppert een
oplossingsrichting.
De respondent geeft blijk van persoonlijke of emotionele
binding met het ‘wat’ (zowel positief als negatief).
De respondent geeft geen blijk van betrokkenheid, dan wel
emotionele binding met het ‘wat’ en spreekt op zakelijke wijze
over het ‘wat’
De respondent spreekt over sterk tegengestelde standpunten of
frictie tussen betrokken personen of gebeurtenissen.
De respondent spreekt over elkaar overeenstemmende
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11

Beeldspraak

12

Overdrijving

13
14

Cliché
Cynisme

15

Ironie

standpunten of kwalificaties van personen, gebeurtenissen of is
het met anderen eens
De respondent probeert zijn verhaalt te verduidelijken door een
vergelijking te maken met iets anders.
Om het verhaal kracht bij te zetten, maakt de respondent gebruik
van overdrijving.
De respondent gebruikt afgezaagde uitdrukkingen.
De respondent gebruikt een verbitterde vorm van spot om wat
duidelijk te maken.
De respondent gebruikt een milde vorm van spot (niet kwetsend
bedoeld).
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Bijlage 4 analysesets per deelvraag
1. Wat vertellen de respondenten over hun kennis van narratief werken?
Theoretische onderbouwing x therapeut x actief x positief vs. Negatief (369/ 416)
Theoretische onderbouwing x therapeut x passief x positief vs. Negatief (384/ 467)
2.Wat vertellen de respondenten over hun ervaring met narratief werken binnen de
therapie?
Ervaring x ontwikkeling x therapeut x positief vs. Negatief (373/ 426)
Ervaring x ontwikkeling x therapeut x probleem vs. Oplossing (442/ 458)
3.Welke (narratieve) werkvormen gebruiken de respondenten?
Werkvorm x therapeut x aanbod (416)
Werkvorm x therapeut x aanbod x verbaal vs. non-verbaal (380/ 376)
4. Wat vertellen de respondenten over het toepassen van werkvormen bij doelgroepen?
Werkvorm x doelgroep x therapeut x aanbod (343)
Werkvorm x doelgroep x therapeut x aanbod x probleem vs. Oplossing (317/ 334)
Werkvorm x doelgroep x therapeut x aanbod x intuïtie vs. theoretische onderbouwing (328/
305)
5. Wat vertellen de respondenten over hun kennis van (narratief) onderzoek?
Professionalisering x therapeut x actief x positief vs. Negatief (357/ 411)
Professionalisering x therapeut x passief x positief vs. Negatief (379/ 456)
Professionalisering x theoretische onderbouwing x therapeut (468)
Professionalisering x overig (1338)
Theoretische onderbouwing x overig (1311)
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Bijlage 5 werkvormen muziek therapie en psychomotorische therapie
Muziektherapie
Categorie
Improvisatie
Lied schrijven
Metaforen
Werken met verhalen
Stemvorming oefeningen

Algemeen
8
5
3
3
1
(Tabel 3 werkvormen)
In deze tabel zijn alle muziek werkvormen in categorieën opgenomen, die door de
respondenten in de interviews zijn benoemd. Het valt op dat er het meest wordt verteld over
de categorie ‘improvisatie’, die in de kolom ‘algemeen’ acht keer is opgenomen. Het minst
wordt gezegd over de categorie ‘stemvorming oefeningen’, die maar één keer is opgenomen.
Dit is tevens de categorie die niet verbaal kan worden ingezet, hoewel de andere vier
categorieën zowel non verbaal als verbaal worden toebedeeld. Verder is in de tabel te zien dat
in alle categorieën het meest non verbaal worden ingezet door de respondenten.
Psychomotorische therapie
Categorie
Lichamelijke
gewaarwording
voetballen
badmintonnen
Vertrouwensoefening

Non Verbaal
5
2
2
1
1

Verbaal
2
2
1
1
0

Non verbaal
2

Verbaal
0

1
1
1

1
0
0

Algemeen
2

2
1
1
(Tabel 4 werkvormen)
In deze tabel zijn alle psychomotorische werkvormen in categorieën opgenomen, die door de
respondenten in de interviews zijn benoemd. Alle werkvormen zijn gerelateerd aan ‘non
verbaal’ en ‘verbaal’ toepassingen. Uit de kolom ‘algemeen’, blijkt dat de cijfers overeen
komen met de som van de kolommen ‘verbaal en ‘non verbaal’. Opvallend is dat de
respondenten enkel één werkvorm als verbaal omschrijven.
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Bijlage 6 Discussie punten in het onderzoeksproces
Tijdens het onderzoeksproces vormden de zeven trainingen vanuit het Lectoraat de basis van
de planning en onderzoekstappen voor de gehele groep. Bij het samenstellen van onze
subgroep hebben we bewust gekozen om twee drama en twee beeldende studenten samen te
voegen. Met de reden om elkaar in het medium te kunnen ondersteunen en zo diepgaander op
het medium in te kunnen gaan.
Onze begeleidende docent heeft onvoldoende kennis en ervaring met narratief onderzoek
doen waardoor we elders de onberekende kennis moesten zoeken. Door deze verschillende
invalshoeken was er geen eenduidigheid over definities in het narratieve onderzoeksproces.
Daaropvolgend zijn beslissingen in het proces snel genomen en is er te weinig stil gestaan bij
keuzes. Dit komt door gebrek aan tijd en te weinig gezamenlijke bijeenkomsten met de hele
groep. Hierdoor zijn stappen en begrippen niet altijd helder geweest.
De deelvragen behorende bij de onderzoeksvraag zijn zelfstandig door de onderzoeksgroepen
opgesteld, en niet gecontroleerd op narrativiteit. Tijdens het beantwoorden van deelvraag drie
liepen we vast op zijn inventariserende karakter die niet passend was binnen het narratieve
onderzoek. Echter bleek uit de vraag dat metaforen en verhalen veel ingezet werden,
waardoor in samenwerking met het Lectoraat de vraag is behouden en een vervolgvraag is
opgesteld. De vervolgvraag bood de narratieve verdieping. Dit proces heeft ons vertraging
opgeleverd maar tegelijkertijd een extra kritische blik gegeven met betrekking tot het maken
van keuzes en stappen.
In het gehele onderzoeksproces hebben wij een moeizame communicatie ervaren. Doordat er
verschillende afspraken binnen de subgroepen werden gemaakt en er verschillende informatie
verschaft werd liepen de processen niet synchroon met elkaar. Tijdens het proces werd de
inleverdatum plots drie weken vervroegd zonder ons erbij te betrekken. Dit leverde ons stress
op en beïnvloedde de communicatie negatief. Door het niet synchroon lopen van het proces,
hebben we geen gezamenlijke beantwoording van de onderzoeksvraag kunnen maken door
middel van een vraagpatroon. Hierdoor hanteren we verschillende metaforen.
Tijdens de laatste fase van ons onderzoeksproces hebben we onze onderzoeksvraag in
samenwerking met het Lectoraat moeten aanpassen, omdat hij niet narratief bleek. Deze
verandering kwam op gang door onze kritische kijk op de deelvragen en onderzoeksvraag.
Door verschil in tijdsplanning was het niet meer mogelijk de vraag door te voeren in de
gehele onderzoeksgroep. De eerder opgestelde onderzoeksvraag is voorafgaand aan het
onderzoek ontwikkeld door de begeleiders en overkoepelend geweest voor het onderzoek. Het
niet narratief blijken te zijn van de onderzoeksvraag stelt onze begeleiding ter discussie.
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Bijlage 7 Individuele literatuurstudies
Loes Welhuis
Narrativiteit
Narrativiteit betekent “ het verhalende” (Dries & Hoffman, 2008). In het woord narrativiteit is
het Latijnse woord “narrare” terug te vinden, wat vertellen betekent (Bobbink et al., 2012;
Moen, 2006). Het is de taal die we gebruiken om te communiceren over onze relaties in de
wereld (Basten, 2012). Een narratief is een verhalende tekst die voortgekomen is uit open
vragen. Het kent een tijdsverloop met een begin en een einde waarin ruimte, plaats en situatie
samen de context vormen (Olthof, 1994). Narratieven gaan over biografische gebeurtenissen
en worden verteld door degene die ze hebben gemaakt (Biene, 2008; Bruner, 2004). Naast een
taaltekst kunnen ook beelden, theater, klanken en bewegingen als narratief fungeren (Olthof,
1994; Culler 1981).
Functie narrativiteit
Door verhalen kunnen gebeurtenissen verteld, medegedeeld, uiteengezet, beschreven,
teruggehaald en hersteld worden (Olthof, 1994; online encyclopedie z.d). Het vertellen van
een verhaal brengt ervaring en interpretatie in een specifiek hier en nu, en heeft als doel meer
duidelijkheid over jezelf te krijgen (Schiff, 2012; Biene et al., 2008; Banning en BanningMul, 2005). Een basaal kenmerk van narratieven is dat de vertellers hierin zichzelf als moreel
verantwoordelijk persoon construeren (Sools, 2010 verwijst naar Tylor, 1989; Salmon &
Riessman, 2008). Een narratief is een sterke metafoor voor het begrijpen van het leven
(Schiff, 2012). Met verhalen en narratieven creëren we een zinvol levensperspectief. Ze
bevatten drie functies:
-

Ordende functie: gebeurtenissen uit het verleden, heden en toekomst worden in relatie
tot elkaar gebracht.
Identificerende functie: laten zien welke ideeën en ideologieën we aan ons willen
verbinden.
Motiverende functie: laten zien welke doelen we nastreven (Biene, 2008 verwijst naar
Chase, 2005; Bohlmeijer, 2007; Bamberg, 2007; Herman, et al., 2005; Olthof 1994;).

We vertellen onze ervaringen in de vorm van verhalen, om ons leven begrijpelijk en
inzichtelijk te maken. Tijdens het herinneren construeren we een gebeurtenis opnieuw, om
grip te krijgen op ons leven en betekenis te geven aan onze geschiedenis (Brom 2013; Schiff,
2012; Sools, 2010; Prinsenberg, 2010; Pavlenko, 2002). De betekenissen die wij aan verhalen
en gebeurtenissen toekennen zijn niet neutraal, want ze vormen onze overtuigingen die van
invloed zijn op onze kijk in het leven. Ze dragen bij aan de vormgeving van het eigen leven in
de toekomst (Frans, 2007).
Herinnering
Het woord her-in-nering zegt; de weg naar verleden is de weg naar binnen. Herinneringen
keren zich tot de bron van het inwendig leven, ze zijn altijd geneigd om samenhang te zien
tussen ons verleden en het heden. We brengen ordening en samenhang in onze herinneringen
aan, om de verzamelde aspecten op te slaan in onze herinneringen (Bohlmeijer en Westerhof,
2010; Waard de- van Maanen, 2007).Wanneer we niet het vermogen zouden hebben om
menselijke ervaringen te structuren in tijdaanduidende betekenisvolle en samenhangende
gebeurtenissen, zou de wereld er geframenteerd en choatisch uitzien (Bohlmeijer, 2007). Als
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we een herinnering kunnen lokaliseren in tijd en ruimte is een herinnering pas een herinnering
(Waard de- van Maanen, 2007). Het herinneren van een gebeurtenis, wordt een reminiscentie
genoemd. Dit kan spontaan gebeuren of een bewuste keuze zijn (Bohlmeijer en Westerhof,
2010) Tijdens het herinneren construeren we een gebeurtenis opnieuw. We zien ze door ogen
wie we nu zijn, ze groeien mee en zijn steeds in beweging en in de maak (Prinsenberg, 2010).
Herinneringen helpen ons problemen op te lossen, te leren en het vormen onze identiteit. De
herinneringen die te maken hebben met gebeurtenissen en perioden uit ons leven, liggen
opgeslagen in een van de drie kamers van ons autobiografisch geheugen.




Eerste kamer: bevinden zich de eenmalige gebeurtenissen, zowel positief als negatief.
Tweede kamer: bevinden zich de algemene gebeurtenissen.
Derde kamer: bevindt een bepaalde periode uit je leven (Bohlmeijer en Westerhof,
2010).

Narratief weten
Door het maken van een verhaal nemen we actief deel aan de werkelijkheid. Deze
werkelijkheid is de vertelde werkelijkheid, waarin de kennis over deze werkelijkheid ons
narratief weten is. Het narratief weten gaat uit van het verhaal in de context. Het confronteert
ons met vragen over interpretatie, zingeving en definitie van de werkelijkheid (Olthof, 1994).
Mensen hebben niet alleen een verhaal, maar zijn hun eigen verhaal. Ze denken, voelen en
reageren op basis van het verhaal die ze creëren over henzelf en de wereld (Bohlmeijer,
2007).
Verhalen
Verhalen zijn eigenlijk overal aanwezig, bij alle leeftijden en in alle samenlevingen (Bobbink
et al., 2012; Ten Holter, 2010). Ze gaan over jezelf of anderen en zijn fictief of non-fictief van
aard (Frans, 2007). Verhalen kunnen diverse vormen aannemen, namelijk in de vorm van:
sprookjes, drama, tekeningen, kunst, geschiedenis, biografieën, mythen en legendes (Bobbink
et al., 2012). Door de tijd en plaats in het verhaal worden gebeurtenissen met elkaar in
verband gebracht (Waard de- van Maanen, 2007). Het verhaal bevat een plot. Een plot is een
rode draad, die gebeurtenissen op een betekenisvolle manier aan elkaar verbindt en een
bepaalde uitkomst logisch maakt of afdwingt. Het plot heeft de neiging om stabiel te zijn,
waardoor de werkelijkheid vaak zo geïnterpreteerd wordt dat het aan het plot voldoet. De
bewustwording van het plot, is het begin voor het zoeken naar alternatieve verhalen in ons
levensverhaal (Bohlmeijer en Westerhof, 2010).
Verhaal en dialoog
Verhalen vertellen, is contact maken met je innerlijke bron (Bohlmeijer en Westerhof, 2010).
We zijn, zoals we vertellen dat we zijn, we worden wat we over onszelf vertellen (Olthof,
1994). In een dialoog ontwikkelen we een coherent verhaal over onszelf en creëren we een
wereld om ons heen die past bij het verhaal. Dit geeft ons een gevoel van continuïteit. In de
interactie met de medemens, krijgt ons verhaal gestalte en wordt het een beleefd verhaal
(Bohlmeijer en Westerhof, 2010; Olthof, 1994).
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Grote en kleine verhalen
Er zijn grote en kleine verhalen. Het narratief als groot verhaal is het narratief als product en
houdt de structurele benadering van big events in. Narratief als klein verhaal betreft het
vertelproces, waarbij specifieke genrekenmerken en alledaagse dingen worden verteld (Sools,
2013; Sools, 2010).
Verhaal en dialoog
Verhalen vertellen, is contact maken met je innerlijke bron (Bohlmeijer en Westerhof, 2010).
We zijn, zoals we vertellen dat we zijn, we worden wat we over onszelf vertellen (Olthof,
1994). In een dialoog ontwikkelen we een coherent verhaal over onszelf en creëren we een
wereld om ons heen die past bij het verhaal. Dit geeft ons een gevoel van continuïteit. In de
interactie met de medemens, krijgt ons verhaal gestalte en wordt het een beleefd verhaal
(Bohlmeijer en Westerhof, 2010; Olthof, 1994).
Taal
Taal maakt het mogelijk dat we met elkaar kunnen communiceren (Banning en Banning-Mul,
2005). Mensen maken en veranderen betekenissen in hun omgang met anderen door middel
van taal (Waard de-van Maanen, 2007). Taal is op te delen in twee manieren van uitingen,
namelijk logos: duidelijke, heldere consistente en logische taal en fone: de sensitieve en
gevoelige taal (Banning en Banning-Mul, 2005).
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Carolin Roloff
Narratieve Psychologie
Narratieve Psychologie
In eerste instantie speelden verhalen vooral een rol binnen de algemene literatuur, totdat uit
onderzoeken bleek dat verhalen ook een belangrijke rol innamen binnen de sociale
wetenschappen (Smith, 2003 verwijst naar, Brooks, 1985; Propp, 1986). Met name in de
geschiedenis van de moderne psychologie speelde het verklaren van narratieven al tijden een
rol (Camic, Rhodes & Yardley, 2003). Dit is terug te leiden tot Wilhem Wundt (1832- 1920)
die de Volkerpsychologie ontwikkelde, waarin de focus werd gelegd op het fenomeen van
mythen in het leven van de mens (Camic, Rhodes & Yardley, 2003 verwijzen naar Farr,
1983). Ook Sigmund Freud (1856- 1939) was geïnteresseerd in dergelijke sociale narratieven,
waarbij hij vooral onderzoek deed naar persoonlijke narratieven binnen de therapiesessie.
Door deze narratieven zorgvuldig te analyseren, is zijn theorie van de psychoanalyse
ontwikkeld (Camic, Rhodes & Yardley, 2003).
De eerste inzichten over narratieve psychologie ontstonden aan de hand van onderzoeken naar
hoe mensen betekenis geven aan hun leven (Bruner, 1990). Hieruit kwamen aspecten naar
voren die niet strookten met de behavioristische en cognitieve psychologie, waardoor
kritieken ontstonden op deze beide dominante stromingen binnen het psychologisch
vakgebied (Sools, 2010). Op basis hiervan ontwikkelde zich uiteindelijk een nieuwe
psychologische stroming: narratieve therapie. Er waren drie invloedrijke personen die hebben
bijgedragen aan deze ontwikkeling (Smith, 2003; Murry, 2007).
Theodore Sarbin (1986) zegt dat de mens in staat is om waarnemingen een betekenis te geven
en deze te verwerken. Dit in tegenstelling tot de behavioristische en cognitieve
gedragstherapie, die zeggen dat de mens een machine is (Smith, 2003; Murry, 2007).
Jérôme Bruner (1990) heeft het menselijk denken onderzocht. Hierbij heeft hij ondervonden
dat de narratieve denkwijze de dagelijkse interpretaties van de wereld in een verhalende vorm
organiseert om het leven te begrijpen. Hij definieert het denken in drie eigenschappen:
1. Het is samengesteld uit unieke sequenties van gebeurtenissen, mentale toestanden en
gebeurtenissen waarin mensen als karakter of acteur zijn betrokken.
2. Het kan ‘reëel’ of ‘imaginair’ zijn.
3. Het is gericht op het verbinden van het verwachte en gewone.
De bovenstaande eigenschappen construeren de realiteit en geven zin aan
onbegrijpelijke en ongewone dingen (Smith, 2003; Murry, 2007).
Donald Polkinghorne (1988) geeft aan dat betekenis verlenen de basis vormt van de
menselijke werkelijkheid. Door narratieven kunnen mensen zichzelf definiëren,
onderscheiden en zin geven aan hun bestaan. Mensen worden in een narratieve wereld
geboren, leven het leven door narratieven en beschrijven deze door middel van narratieven
(Murray 1999; Sarbin, 1997; Polkinhorne, 1988; Smith, 2003; Murry, 2007). Zodoende wordt
de mens beschouwd als verhalenverteller (Polkinghorne, 1988).
Vooral de bovengenoemde invloeden zorgden er uiteindelijk voor dat in de jaren tachtig
narratieve psychologie als volwaardige stroming werd erkend. Dit maakt dat het een jonge
stroming is (Sools, 2010; Smith, 2003; Bohlmeijer 2012). De narratieve psychologie probeert
een brug te slaan tussen theorie en praktijk door de aandacht voor het bijzondere en
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contextuele, in plaats van het algemene. Zo ligt de focus van narratieve psychologie op het
geleefde, ervaren en geïnterpreteerde werkelijkheid (Polkinghorne, 1988). Tevens staan het
vergroten van actorschap (onafhankelijk handelen) (Vanderstede, 2010) en het ontwikkelen
van een identiteit, centraal. Het verhaal van de cliënt vormt het middel dat leidt tot
veranderingen. Het verhaal dient gereconstrueerd te worden, waarbij de theorie ervan uitgaat
dat de actor in staat is om op een bepaalde manier sturing te geven aan het eigen handelen en
de betekenisverlening (Dijk & Schreuder, 2001). Narratieve psychologie richt zich niet alleen
op het bestuderen van teksten, maar is tevens gericht op de ervaring van het individu en hun
worstelingen (Crossley, 2000). Zodoende kan narratieve psychologie ook worden gezien als
een sociale of culturele psychologie (Squire, Andrews & Tamboukou, 2008).
Binnen de psychologie wordt echter weinig gebruik gemaakt van de narratieve aanpak.
Desondanks hebben zich de narratieve perspectieven ingebed in de ontwikkelingspsychologie,
met als doel ontwikkelingen van personen te bestuderen (Sools, 2010 verwijst naar Jansz,
1993; Zwart, 1993). De narratieve aanpak heeft ook binnen de gezondheidszorg een plek
gekregen. Hier wordt deze benut om patiënten hun ziekten een plaats te kunnen geven in hun
identiteit (Crossley, 2000; Rappaport, 1993, 1995, 2000). Binnen de klinische psychologie
zijn er in middels ook stappen gezet om een soort narratieve therapie te gaan ontwikkelen
(Murray verwijst naar Mair, 1989; Neimeyer 1995).
Geschiedenis van narratieve therapie
De wortels van de filosofie van narratieve therapie gaan terug naar het begrijpen van de wijze
waarop levensverhalen van mensen het leven hebben gevormd. Hoe levensverhalen het leven
beïnvloed hebben, vormt de basis van de narratieve benadering (Abel &Abel, 2001). De
oorsprong van narratieve therapie is te vinden binnen sociale theorieën, zoals beschreven is
onder het kopje: narratieve psychologie (Carlson, 1997). Narratieve therapie bestaat sinds
1980 en is vooral ontwikkeld en beïnvloed door Michael White, David Epston en Karl Tomm
(Lewis& Johnson, 2000; Abel &Abel, 2001; Payne, 2006). Flemming (2003) voegt hier nog
Freedman en Combs en McLeod en Parker aan toe.
Als inspiratiebron voor het vormgeven van narratieve therapie gebruikten White, Epston en
Tomm de hieronder beschreven inzichten van Bateson (Flemming, 2003 verwijst naar
Bateson, 1972, 1979), Foucault (Flemming 2003 verwijst naar Foucault,1977) en E. Bruner
(Phipps &Vorster, 2011 verwijzen naar E. Bruner, 1986) en bouwden hierop voort:
Gregory Bateson stelt dat het ontdekken en krijgen van nieuwe informatie alleen mogelijk is
als mensen zich openstellen voor een vergelijkingsproces, waarin ze belevenissen uit
verschillende periodes differentiëren (Monk, Winslade, Crocket, Epston, 1997). Zo suggereert
hij dat de betekenis die aan gebeurtenissen worden toegeschreven, zijn gevormd en bevestigd
door veronderstellingen. Hierdoor ontstaat een soort individuele wereldkaart (Flemming;
2003).
Michael Foucault stelt dat mensen onderworpen zijn aan macht door genormaliseerde
waarheden die onze levens en relaties vormgeven. Deze waarheden zijn geconstrueerde
ideeën die wij zelf de status van waarheid geven en zijn genormaliseerd doordat wij ze als
normen gebruiken om ons leven invulling en betekenis te geven. Ze specificeren hierdoor
iemands leven. Terwijl veel therapieën deze vorm van macht buitenbeschouwing laten, doet
narratieve therapie dat niet. Narratieve therapie kijkt namelijk naar hoe deze macht
functioneert en welk effect het heeft op het leven van mensen. (Flemming, 2003).
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Edwart Bruner stelt dat mensen verhalen ontwikkelen om begrip en zin te geven aan hun
belevenissen. Aan de hand van verhalen worden namelijk hun ervaringen gestructureerd,
geordend en betekenis gegeven (Phipps & Vorster, 2011).
Aan de hand van deze inzichten merkte White op dat cliënten vaak niet beseffen dat ze zich
aan hun problemen hebben aangepast en welk effect dit heeft op hun gehele leven. Cliënten
zijn zich niet bewust van de eigen capaciteiten en kunnen hierdoor hun problemen niet
verminderen. Zo stelde White dat als de aandacht van cliënten subtiel naar veranderingen
wordt geleid, waarbij een mogelijke escalatie en verbetering van het probleem worden
betrokken, cliënten een duidelijker zicht krijgen op hun mogelijkheden om hun onzekerheden
te plaatsen (Monk, Winslade, Crocket, Epston, 1997). Deze invalshoeken van White vormen
het vertrekpunt voor de ontwikkeling van narratieve therapie.
Narratieve therapie werd eerder gezien als een aanpak, dan een theorie (O’Connor, Meakes,
Pickering & Schuman, 1997). Deze aanpak stond in eerste instantie vooral centraal binnen de
familietherapie om het familiare denken te belichten (Carr, 1998; Abel &Abel, 2001).
Daarnaast heeft het veel overeenkomsten met de cliënt-centered therapie van Rogers. Beide
therapieën hanteren een context van respect en acceptatie (Payne, 2006). In de laatste 25 jaar
heeft narratieve therapie steeds meer een plek binnen de geestelijke gezondheidssector
gekregen (Westerhof & Bohlmeijer, 2012). Zo werken narratief therapeuten dan ook met een
brede doelgroep van cliënten met verschillende problematieken zoals gedragsproblematieken,
criminaliteit, eetstoornissen, slachtoffers van mishandeling, huwelijksproblematieken,
rouwverwerking en schizofrenie (Carr, 1998). Momenteel is narratieve therapie nog niet
overal geaccepteerd en is het voor veel professionals nog een onbekende methodiek (Abel &
Abel, 2001).
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Liewe Kraus
Creatieve therapie – vaktherapie
De term creatieve therapie is afgeleid van het begrip kunsttherapie en werd in 1942 door
kunstenaar Adrian Hill bedacht (Hogen, 2001; Kramer, 2000) en wordt gevormd door
aspecten uit de kunst en de psychologie. Door kunst in therapie, worden ervaringen
begrijpelijk, doordat beelden leiden tot een begrip van verborgen structuren (Scutt, C.,
Hobson, J. 2013 verwijst naar Duits, 2004). Wanneer kunst en taal gekoppeld zijn, bieden ze
een scala aan symbolische gereedschappen voor reflectie en dialoog. Waar verbale taal faalt,
dient beeldtaal als anker voor het delen, vergelijken en normaliseren van ervaringen (Brown,
2008). Volgens Malchiodi (2012) is de verweving van kunst en genezing nauwelijks een
nieuw fenomeen, omdat deze combinatie al zolang als de samenleving van de mens bestaat,
ongeacht plaats en tijd, zich herhaaldelijk plaatsvindt. Al vanaf de oertijd maakte men
tekeningen die een verhaal vormden. Deze verhalen zijn karakteristiek voor de ontwikkeling
van het bestaan (Malchiodi, 2012 verwijst naar Malchiodi, 1998).
Een van de eerste artikelen uit de creatieve therapie, stamt uit 1949 van de psychiater Endtz.
Dit artikel gaat over beeldende therapie voor schizofrenen, waarin het beeldend werken
binnen de psychiatrische kliniek wordt beschreven als een vorm van psychotherapie. Er
vonden ook ontwikkelingen plaats op het gebied van dramatechnieken, die verdeeld werden
onder psychodrama (Lange, 2004 verwijst naar Hut, 1949) en toneelspel (Lange, 2004
verwijst naar Waals, 1946; Van der Drift, 1955; Haans, 1987). De dramatechnieken vormden
later een onderdeel van creatieve therapie. Creatieve therapie is de oude verzamelnaam voor
beeldende-, dans-, drama- en muziektherapie. In 2006 is de term creatieve therapie vervangen
door ‘vaktherapie’ en omvat sindsdien ook psychomotorische therapie (Federatie
vaktherapeutische beroepen, z.d.). Vaktherapie is een therapievorm waarin het vooral draait
om het doen en ervaren, waarin de cliënt wordt uitgenodigd zichzelf in een werkvorm te uiten.
Middels kunstzinnige materialen worden gedachten, gevoelens en innerlijke conflicten
vormgegeven en kunnen tot uiting komen (Schweizer, 2009). De behandeling is gericht op het
bewerkstellingen van ontwikkelings-, verwerkings- en acceptatieprocessen en op
gedragsverandering (Smeijsters, 2008). De vaktherapeut streeft naar een doelmatige,
systematische en procesmatige wisselwerking tussen cliënt, therapeut en medium (Cleven
2004).
Kunst en narratieven
Kunst is een menselijke expressie, waarin beweging en ervaring wordt opgenomen. In veel
opzichten is de kunst niet de beschrijving van de ervaring, het is de ervaring (Scutt & Hobson,
2013). Kunst integreert symbolen en metaforen om tot betekenis te komen. ‘Kunst en
narratieven zijn verweven processen’ (McAdams & Bowman, 2001, p. 30). Zowel kunst en
narratieven beschrijven een fundamentele structuur en kwaliteit van de persoonlijke en sociale
ervaring, waardoor deze begrijpelijk worden (Scutt, C., Hobson, J. 2013 verwijst naar Duits,
2004). Betensky (1995) stelt dat het opdoen van ervaring met kunst een bevrijdend effect
heeft en een onbewuste innerlijke behoefte vervult zonder het te hoeven bespreken, omdat het
beeld al op zich staand een narratief vertelt. Binnen de algemene hulpverlening wordt het
werken met narratieven, storytelling genoemd.
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Dramatherapie
Het woord drama komt van de Grieken en betekend letterlijk ‘things done’ (Brooke, 2006) en
daar ligt ook het accent bij dramatherapie. Binnen dramatherapie wordt er een gefantaseerde
werkelijkheid gecreëerd: ‘de doen alsof situatie’. Deze staat los van de werkelijkheid, maar
bevat wel elementen uit het dagelijkse leven die in de therapie gebruik worden. Het uitspelen
van deze ‘doen alsof situaties’ kan leiden tot persoonlijke groei van de cliënt. Het opdoen van
deze ervaringen is van belang om inzicht en reflectie te bewerkstelligen en opnieuw betekenis
te geven aan deze ervaringen (Cleven, 2004). Langley (2006) gelooft dat de mens binnen
drama aangesproken wordt op zijn inventiviteit, waardoor hij betere oplossingen vindt voor
problemen tussen zichzelf en de omgeving. Binnen de therapie werkt de cliënt aan zijn
problemen, terwijl de dramatherapeut als gids fungeert en technieken, benaderingen en
theoretische kaders toepast. Vanuit de literatuur wordt beschreven dat de meest onderbouwde
dramatherapeutische methoden de rol theorie, psychodrama en developmental transformations
zijn. Sommige dramatherapeuten kiezen er voor om hun methodes te halen uit meer
gevestigde theorieën, zoals: de psychoanalyse en de narratieve psychologie (Landy, 2005). In
de literatuur wordt psychodrama als vorm van psychotherapie onderscheiden van
dramatherapie. Psychodrama werkt alleen uit het theoretische kader van Moreno, terwijl
dramatherapie uit verschillende theoretische kaders en technieken werkt (Leveton,2010;
Lange, 2004). Bovendien kan dramatherapie op drie manieren ingezet worden: als verrijking
om plezier te ervaren, om aan een specifiek doel te werken en als psychodrama om problemen
uit de realiteit te onderzoeken (Cimmermans & Boomsluiter, 2007)
Narratieven in dramatherapie
Narratieve therapie is een bruikbare methode binnen dramatherapie, zo is er de methode
‘Narradrama’ waarin narratieve therapie gecombineerd wordt met dramatherapie. Het is een
methode gebaseerd op psychologie, sociologie, antropologie, experimentele theater, muziek,
dans, poëzie en is opgericht door Pam Barragar Dunne (Dunne & Rand, 2003). Het doel van
Narradrama is net als bij narratieve therapie, het scheppen van een verandering in relatie tot
het probleem. Zoals in paragraaf 2.2 narratieve therapie beschreven staat, worden problemen
geëxternaliseerd waardoor de klachten buiten het individu komen te liggen. In Narradrama
daarentegen gaat de cliënt fysiek en emotioneel ervaren hoe het is om het probleem te zijn
door het uit te beelden. De cliënt krijgt hierdoor meer verbinding met het probleem (Dunne &
Rand, 2003). Hij neemt zelf de rol van het probleem aan, waarbij groepsgenoten en objecten
worden gebruikt als projectiemateriaal. Er zijn verschillende technieken die bij Narradrama
worden toegepast: rollenspel en improvisatie, rol interview, deconstructie en reconstructie,
identificatie en dramatiseren en actie georiënteerde interventies (Johnson & Emunah, 2009).
Beeldende therapie
Er zijn drie basistheorieën waarop beeldende therapie is gebaseerd, namelijk: de creatief
procestheorie, de kunstanaloge benadering en het analoge procesmodel. Deze drie
basistheorieën kenmerken zich door: het persoonlijke proces centraal te stellen en de wijze
waarop men beeldend werkt met materialen en symboliek te zien als betekenisvolle
handelingen. De beelden vormen een analogie met de psyche van een mens, en kunnen
innerlijke veranderingen teweegbrengen (Schweizer, et al., 2009; Smeijsters, 2008). De
beeldende therapie wordt omschreven als een therapie, waarin gewerkt wordt op basis van
methodische interventies in het beeldende medium, waarin handelingsvaardigheden en
fantasie kenmerkend zijn (Schweizer et al., 2009; Smeijsters, 2008 verwijst naar Verhey,
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1997). In de beeldende therapie wordt ingespeeld op de situatie door het medium op een
bepaalde wijze te hanteren: materiaalkeuze, structuur, aard van de opdracht, en aan te sluiten
bij wat de cliënt aangeeft of aankan (Haeyen, 2007). Beelden bevatten de basale kwaliteit om
weer controle te kunnen uitoefenen door middel van ordening, vormgeving, structurering,
beïnvloeding en bepaling (Visser, 2006). Ze maken ontwikkelingen tastbaar en het onzegbare
expressief (Baljon et al., 2006; Velden & Koops, 2005). Door inzicht in de grote lijnen en
terugkerende thema’s van de cliënt, worden er verbindingen gemaakt tussen verleden en
heden en ontwikkelt zich een beeldverhaal (Smeijsters, 2008).
Narratieven in beeldende therapie
Hoewel narratieven meestal verbaal worden ingezet, zijn narratieven visueel van aard. In de
geschiedenis is terug te zien bij de Grieken en Romeinen, in de gebrandschilderde ramen van
gotische kathedralen en in de Aboriginal kunst, dat door middel van beelden verhalen verteld
werden. Beelden en pictogrammen vervulden een rol bij de vorming van taal en in het
communiceren van verhalen. Sinds Mitchell (1944) de term “pictural turn”geïntroduceerd
heeft, zijn veel literaire geleerden beelden gaan analyseren. Doormiddel van beelden en
voorstellingen worden narratieven waargenomen (Herman, et al., 2005). De cliënt maakt in
therapie kennis met de beelden, die de belangrijkste bron vormen voor de analyse van de
betekenis van zijn subjectieve ervaringen (Quail & Peavy, 1994). Beelden kunnen in een
opeenvolgende reeks van min of meer afzonderlijke taferelen een verhaal vertellen,
bijvoorbeeld door middel van foto’s die zich sterk lenen voor interpretatie van gebeurtenissen
(Visser, 2006; Herman, et al., 2005). Door beelden kunnen herinneringen gestructureerd en
zichtbaar worden, wat kan leiden tot zelfbegrip en samenhang met de wereld en anderen
(Schweizer et al., 2009; Velden & Koops, 2005). Via een geleide fantasie kunnen
herinneringen in de vorm van beelden worden opgeroepen (Smeijsters, 2008). In de beeldende
therapie kan het autobiografisch schrijven of het autobiografisch beeldend werken als een
manier van reminiscentie worden ingezet (Schweizer et al., 2009).
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Melanie de Moor
Vaktherapie en onderzoek
Onderzoek
Onderzoek heeft als doel kennis te verzamelen. Het bevat een zoekproces gebaseerd op
denken, intuïtie en creativiteit. Binnen een onderzoek worden systematische gegevens op een
cyclische wijze verzameld (Migchelbrink, 2007). Binnen praktijkonderzoek wordt specifieke
kennis verzameld, die contextafhankelijk is (Migchelbrink, 2007; Donk van der Lanen van,
2011). Een praktijkonderzoek is toegepast van aard, waarin vragen en problemen vanuit het
werkveld worden onderzocht. Het dient tot verkenning en verbetering van de praktijk, die
leidt tot concrete leerervaringen die direct toepasbaar zijn binnen de dagelijkse praktijk
(Schweizer et al., 2009). Voor onderzoek binnen de kunstzinnige therapie, wordt algemeen
beweerd dat kwalitatieve methoden van onderzoek geschikt zijn (Davos, 2010). Binnen een
kwalitatief onderzoek wordt de menselijke ervaring en beleving onthuld en inzichtelijk
gemaakt, om meer onderbouwend en gericht te gaan handelen (Sools, 2010; Baarda, 2005;
Verhoeven, 2007).
Practice-based evidence
Voor onderbouwing van therapie is het tegenwoordig de wens om meer te werken volgens
practice- based evidence (PBE) (Vink, 2009). Het therapeutische handelen wordt als eerste
uitgangspunt genomen voor de onderbouwing van therapie (Vink, 2009 verwijst naar
Smeijsters, 2009). Er vindt een systematisch onderzoek plaats naar de ervaringskennis die al
aanwezig is. PBE richt zich op de praktijk en zet professionals aan tot het expliciteren en
formuleren van hun ervaringen, handelingen en waargenomen effecten binnen de praktijk
(Smeijsters, et al., 2012; Schweizer et al., 2009). Door de ‘tacit knowledge’ (stilzwijgende
kennis) naar boven te halen, ontstaan er praktijktheorieën (Schweizer et al., 2009; Bohlmeijer,
et al., 2007).
Vaktherapie en onderzoek
Binnen een onderzoek van Brown (2008) is gebleken, dat een grote meerderheid van de
vaktherapeuten het doen van onderzoek vermijdt. Vaktherapeuten beschikken vaak niet over
de juiste kennis, om zich de wetenschappelijke vakliteratuur eigen te maken en te combineren
met hun intuïtie binnen de praktijk. Ze hechten wel waarde aan onderbouwing van
vaktherapeutische interventies, zodat deze geïmplementeerd kunnen worden (Vink, 2009).
Voor de vaktherapeut zijn de geschoolde intuïtie, het vertrouwen op het eigen gevoel en
verstand en de eigen ervaringen met het medium belangrijke ingrediënten binnen de
behandeling (Schweizer et al, 2009). Er zijn drie soorten vaktherapeuten: de reflectieve
vaktherapeut: die een klinisch redeneerproces toepast, de evidence- based vaktherapeut: die
op zoek gaat naar artikelen en boeken en de scientist vaktherapeut: die deelneemt aan
praktijkgericht onderzoek (Smeijsters, et al., 2012).
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Oorsprong en ontwikkeling narratief onderzoek
De oorsprong van narratief onderzoek ligt in de analyses van de literatuurwetenschapper
Vladimir Propp (1928), naar de onderliggende structuur van Russische sprookjes (Herman, et
al., 2005). Binnen de sociale wetenschappen zijn er twee historische benaderingen van
narratief onderzoek te ontdekken: de humanistische- en postmoderne benadering. Beide
benaderingen kennen een aanpak waarin er veel aandacht is voor het individu en de
betekenisgeving van en aan verhalen (Sools, 2010). De eerste narratieve beweging ontstond in
de jaren zestig en zeventig en is terug te vinden binnen de literaire theorie en de historiografie
(Sools, 2012). Vanaf die periode werden verhalen en narratieven onderwerp van studie. In
1969 introduceerde de taalkundige en filosoof Tzvetan Todorov het woord narratologie.
Narratologie is de wetenschap van de wijze waarop mensen taal gebruiken om hun wereld te
beschrijven (Jansen, 2012 verwijst naar Culler, 2001). In de sociale wetenschappen kreeg
narratologie steeds meer belangstelling. Persoonlijke en sociale ontwikkelingen werden
bekeken in termen van verhalen, waarin het verhaal als metafoor werd ingezet (Sools, 2012;
Herman, et al., 2005). Sinds de jaren negentig ziet men in dat verhalen een belangrijke rol
spelen en behoren de begrippen: zorg op maat, vraaggericht werken en de cliënt centraal, tot
het vocabulair van zorg en welzijn (Brohm en Jansen, 2010; Migchelbrink, 2010). Het
verzamelen van verhalen is uitgegroeid tot een centraal kenmerk van kwalitatief onderzoek in
de sociale wetenschappen, waarin een verschuiving van wetmatigheidsdenken naar historisch
en narratief denken heeft plaatsgevonden (Bamberg, 2007; Conle, 2000).
Narratief onderzoek
Verhalen bieden ons een scala van rijke data. Ze maken het mogelijk om meerdere individuele
verhalen in een bredere context te plaatsen en door hun intrinsieke interdisciplinaire aard een
integraal beeld te schetsen van het menselijk leven (Scutt, 2013). De waarde van narratief
onderzoek schuilt in de rijkheid van de individuele ervaring, de gelaagdheid van analyses, de
aandacht voor de context en de inbedding van “het kleine” in grotere verhalen (Meesters, et
al., 2011; Brown, 2008). Van narratief onderzoek is sprake als verhalen als data worden
gehanteerd of een narratieve wijze van interpreteren wordt toegepast (Sools, 2012). Het gaat
om het zichtbaar maken van het verhaal achter het verhaal, door de verhalen die verborgen
liggen tussen de zinnen op te merken en naar boven te halen (Elliot, 2011; Marks, 2011). Een
narratief onderzoek is interpretatief van aard, waarin ervaringen worden gereconstrueerd en
geconstrueerd. Het is de studie die bestudeert hoe mensen de wereld ervaren en in de vorm
van verhalen beschrijven en betekenis geven (Lauwers, 2011; Brohm en Jansen, 2010; Moen,
2006; Atkinson en Silverman, 1997). Het verhaal en de voortkomende thema’s zijn het
startpunt en vormen de basis van het narratief onderzoek (Lauwers, 2011; Riessman, 2008).
De resultaten geven geen feitelijke beschrijvingen maar “narratieve waarheden” weer, waarin
de sociale werkelijkheid wordt beschouwd als een door mensen geïnterpreteerde
werkelijkheid (Meesters, 2011). Het narratief onderzoek gaat de directe relatie met mensen
aan, met als doel zicht te krijgen op constructies van verhalen, ervaringen te begrijpen en
bevindingen te kunnen plaatsen binnen een context (Sools, 2010; Concle, 2000; Atkinson en
Silverman, 1997).
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Narratieve Analyse
Narratieven vormen een belangrijke basis voor de analyse van kwalitatieve gegevens, omdat
ze een vruchtbare bron vormen voor interpretatie van onderzoeksgegevens (Stephens en
Breheny, 2013). Ze worden gezien als een sociaal fenomeen, omdat verhalen zowel de
individuele- als de sociaal- culturele context weergeven (Westerhof, 2008; Bamberg, 2007;
Moen, 2006 verwijst naar Vygotsky, 1987). Om een samenhang in de vragen en behoeften
van de respondenten te kunnen vinden, wordt d.m.v. een vraaganalyse- instrument
systematiek aangebracht. Er wordt gekeken naar wat mensen zeggen, vanuit welk perspectief
en hoe ze het zeggen: de wie, wat en hoe (Meesters, 2011; Sools, 2010; Biene 2008). De
samenhang van vragen en behoeften wordt een vraagpatroon genoemd. Een vraagpatroon
verheldert wat mensen nodig hebben, wat ze eisen, wat ze willen en wat ze kunnen (Sools,
2010; Biene, 2008). De meeste narratieve onderzoeken zijn gebaseerd op open interviews
(Stephens en Breheny, 2013). In het interview is de respondent de verteller en fungeert de
onderzoeker als publiek (Riessman, 2008). Het is taak van de onderzoeker om de verhalen uit
de praktijk te ontlokken, om met de verzamelde narratieven antwoord te kunnen geven op de
onderzoeksvraag (Sools, 2010; Biene, 2008). De onderzoeker luister, leeft zich in in het
verhaal, nodigt uit, is actief en vraagt, door zonder te sturen (Brohm Jansen, 2010; Biene,
2008; Clandinin en Connely, 2000). Objectiviteit binnen narratieve analyses is niet haalbaar,
omdat onze waarneming gekleurd is (Sools, 2010). Het is belangrijk om je als onderzoeker
bewust te zijn van je interpretatieve rol, maar ook gebruik te maken van je eigen
verbeeldingskracht om de rijkheid van verhalen optimaal te kunnen benutten (Sools, 2012).
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