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Beschrijving en draaiboek  

‘Dit is mijn verhaal’ 
 

U heeft voor u het draaiboek voor het organiseren van de lezingenreeks ‘Dit is mijn 

verhaal’ in handen. In dit draaiboek staan de globale stappen genoemd om ‘Dit is mijn 

verhaal’ te organiseren. De Bibliotheek Veluwezoom heeft ‘Dit is Mijn Verhaal’ samen met 

senioren, bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van haar programma ‘Tijd voor 

Verzilveren’. Binnen dit programma werden activiteiten ontwikkeld die inzetten op 

cognitie, geestelijk fit blijven, delen van kennis en het behoud van een goed sociaal 

netwerk.” Dit is mijn verhaal” is ontstaan vanuit de 

gezamenlijke inzet van een groep senioren. 

“Want wat is leuker dan door middel van verhalen duidelijk 

te maken dat je krachtig ouder kunt worden en daarmee 

anderen misschien nog tot actie aanzet.”-  Quote 

deelnemer. 

Activiteit in het kort 

In een reeks opvolgende bijeenkomsten (bijvoorbeeld 6) 
inspireren senioren anderen door in vijftien a 20 minuten 
over hun levenservaring, goede ideeën, aanstekelijke 
passies of hobby’s te vertellen.  Na de presentatie gaan de 
toehoorders met elkaar en met de spreker in gesprek aan de 
hand van stellingen en vragen. 

 

De reeks heeft een thema als rode draad (in dit geval 
krachtig ouder worden) maar kan ook andere persoonlijke 
thema’s behandelen zoals vriendschap, passies of betekenisvolle voorwerpen. De 
verhalenverteller verteld zijn of haar persoonlijke verhaal, kort, bondig en zonder 
onderbroken te worden. Men kan het vergelijken met een speakers-corner, een ted-talk of 
een op een zeepkist gaan staan. 

 

Stappenplan 

1. Vooraf 

2. Formuleer een heldere boodschap 

3. Werven van verhalenvertellers   

4. Promotie van de activiteit  

5. Inschrijving 

6. De bijeenkomst  

7. Afsluiting  

8. Bijlagen: draaiboek, benodigdheden en taakverdeling 

 

Bekijk ook de film: 

https://www.youtube.com/watch?v=IhFHJLVXnNA&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhFHJLVXnNA&feature=youtu.be
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1. Vooraf: Senioren zelf aan zet! 

 

De totstandkoming van deze activiteit is volledig door senioren zelf vormgegeven met 

ondersteuning van de bibliotheek. Dit hield in dat we vooraf niet wisten waar we op uit 

zouden komen. Na afloop hebben we als bibliotheek toch besloten een draaiboek van de 

activiteit te maken omdat het zo’n geslaagde activiteit is geworden en het op die manier 

te delen. Echter, dit draaiboek is slechts ter inspiratie en als ondersteunend document 

bedoeld. Men is vrij om met elkaar tot een andere invulling te komen.  

De meest waardevolle opbrengst is als de activiteit voor en door senioren wordt 

vormgegeven en ingevuld. Formeer een werkgroep, denktank of community van senioren 

die geïnteresseerd zijn in dit concept. 

 

2. Formuleer een heldere centrale boodschap 

Van belang is dat je samen tot een helder doel en missie van de activiteit komt. Door een 

centrale boodschap te formuleren voorkom je dat er onduidelijkheid ontstaat over de 

inhoud en is het voor iedereen duidelijk wat je gaat ontwikkelen. 

Dit was de centrale boodschap van Bibliotheek Veluwezoom: 

‘Dit is mijn verhaal’ is een project van en voor 65-plussers ondersteund door de 

Bibliotheek. Het is een inspirerende lezingenreeks voor leeftijdsgenoten waarin 

persoonlijke ervaringen op een positieve manier gedeeld worden. In dit geval was het 

thema ‘Krachtig Ouder worden!’. 

 

Goede ideeën, aanstekelijke passies of hobby’s die anderen kunnen inspireren, worden in 

korte presentaties van maximaal 20 minuten aangereikt, waarna toehoorders en spreker 

met elkaar napraten.  ‘Dit is mijn verhaal’ biedt:   

o Inspiratie om een nieuwe wegen te verkennen… 

o Een podium om ervaringen te delen…. 

o Een plek om zelf je ervaringen te delen 

o Ontmoeting met mensen in een vergelijkbare levensfase 

 

Door het maken van een ‘moodbord’ van de activiteit geef je samen met de denktank 
vorm en inhoud aan je eigen concept. Het moodbord kun je aanbieden aan een ontwerper 
voor het maken van een eigen beeldmerk en huisstijl van de activiteit of als inspiratie 
gebruiken voor de inrichting van de ruimte, toekomstige pr -uitingen etc. 
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3. Werven van verhalenvertellers  

De verhalenverteller is iemand met passie en verstand van een bepaald onderwerp. Dit is 

uitdrukkelijk geen “professional” maar iemand met wie men zich kan identificeren.  

 

Werving kan op twee manieren waarbij de eerste methode in de opstartfase de voorkeur 

geniet. 

 

1. Via het eigen netwerk van senioren en Bibliotheek, welzijnsorganisatie, 

sleutelpersonen in de gemeente en andere partners kunnen senioren geprikkeld en 

geënthousiasmeerd worden om hun verhaal te vertellen.  Dit kan men het beste 

doen door mensen persoonlijk te benaderen of door intermediairs te vragen om 

mensen voor te dragen.  

 

2. Samen met de denktank de ‘boer op’ gaan om verhalenvertellers ‘te werven.’ Te 

denken valt aan grote organisaties (welzijn, thuiszorg, cultureel centrum) en 

locaties waar veel ouderen komen (ontmoetingscentra, buurthuis, et cetera) Zorg 

voor een interview in de lokale huis-aan-huiskrant en regionale krant. 

 

Bij een openlijke werving van verhalenvertellers kan gebruik worden gemaakt van 

bijvoorbeeld een wervend ansichtkaart met een algemene stockfoto. Ook via posters en 

flyers kan een oproep worden gedaan.  Houd rekening met de afhandeling van informatie 

verzoeken en wat je wilt doen met mensen die niet aansluiten bij de doelstelling. 

Bibliotheek Veluwezoom heeft pas in een 2e stadium openlijk geworven en toen gebruik 

gemaakt van de volgende teksten 

 

Voorbeeld oproep 
 
Ben je 65 + en kun je levendig vertellen over je oude beroep, een mooie hobby, de 
natuur, geschiedenis of over herinneringen aan vroeger? Vind je het leuk om over dit 
onderwerp of alle andere onderwerpen één op één in gesprek te gaan of als verteller 
in een groep dan zijn wij namens Tijd Voor Verzilveren op zoek naar jou! 

 
Verwonder, verbaas, verras, prikkel en daag uit! Help de deur naar de buitenwereld te 
openen voor mensen die dat niet zo makkelijk meer kunnen.  
 
Neem contact op met ……. of kom langs in de Bibliotheek …………… 
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Voorbeeld oproep 
 

Wat is jouw verhaal? 
 

Onder de noemer ‘Dit is mijn verhaal’ start de Bibliotheek Veluwezoom in de 
zomer van 2018 in de gemeente Renkum een inspirerende lezingenreeks voor en 

van 65-plussers die hun verhaal met leeftijdsgenoten willen delen. Positieve 
ervaringen over ‘ouder worden’ staan daarbij centraal. Goede ideeën, 

aanstekelijke passies of hobby’s worden (in maximaal 20 minuten) aangereikt, 
waarna toehoorders en spreker met elkaar napraten (vergelijkbaar met de uit 

Amerika overgewaaide TED-talks).  
 

Heb jij een bijzondere hobby? Een ervaring die je wilt delen met anderen? Kun 
je mensen inspireren, aan het denken zetten en goed vertellen? En wil je 

meedoen aan ‘Dit is mijn verhaal’? Dan zoeken wij jou! 
 

Informatiebijeenkomst 
Woensdag 28 maart van 10.00 uur tot xx.xx uur is er een informatieve 

bijeenkomst in de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper. Je bent van harte 
welkom!  

 
Meer informatie en contact 

Meer informatie over het project is beschikbaar op 
www.bibliotheekveluwezoom.nl/tijdvoorverzilveren. Of neem contact op met 

Ilse Coenen, lees/mediacoach volwassenen, tel. 06 – 44 29 41 85 of e-mail: 
ilse.coenen@bibliotheekveluwezoom.nl. 

 
Iedereen heeft een verhaal!  

 
Over ‘Dit is mijn verhaal’ 

Vermelding van de centrale boodschap 

 

Coachen van vertellers  

De verhalenverteller is iemand van gevorderde leeftijd en geen professionele spreker en 

daar gaat het ook niet om. Maar spreken in het openbaar is verleiden, en het publiek wíl 

verleid worden. Alle verhalenvertellers krijgen daarom begeleiding bij het beknopt 

schrijven van hun verhaal met het accent op de juiste onderdelen en een coaching gesprek 

zodat zij zich zekerder voelen en voldoende bagage hebben om hun verhaal boeiend te 

kunnen vertellen. Een trainer/begeleider kan daarnaast diverse tips en adviezen geven 

over je houding tijdens de presentatie.   

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekveluwezoom.nl/tijdvoorverzilveren
mailto:ilse.coenen@bibliotheekveluwezoom.nl
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Voorbereiding van eigen presentatie:  
 
Bedenk van te voren: 

 wat wil ik de luisteraars mee geven? 

 wat wil ik graag dat ze gaan doen nadat ze mijn verhaal hebben gehoord? 

 waar wil ik zelf de zaal mee uitstappen? 
 
Je levert jouw beste presentatie als je jouw gepassioneerdheid over je onderwerp in je 
optreden meeneemt. Je geeft in geuren en kleuren je verslag aan de luisteraar over wat 
je puzzelt, tegenkomt, beleeft, je vallen en opstaan, je verbijstering en dan toch…, je 
fantasieën (stel je eens voor dat…, er was eens…), je ontmoeting met die ene waardoor 
alles anders verliep. 
 
Als voorbereiding op de coaching kan de trainer aan de verhalenvertellers vragen om het 
volgende aan te leveren:  

 Voorstel voor een titel van het verhaal 

 Waar gaat je verhaal over 2 à 3 zinnen ( kern)  

 1 alinea extra beschrijving 40 à 50 woorden  

 Wat wil je op de  PR/kaart hebben staan? Centrale boodschap 

 Op welke wijze geportretteerd op de kaart?   

 Toestemming ter publicatie foto? ( formeel vastleggen 
 

 

Voor de coaching van de verhalenvertellers heeft Bibliotheek Veluwezoom gebruikt 

gemaakt van Eppie van Beek.  

 

4.  Promotie activiteiten 

Om de activiteit te promoten is door de denktank een logo, een titel en een kaart 

ontworpen. Voor de promotie van ‘Dit is mijn verhaal’ maken de verhalenvertellers vooraf 

een korte toelichting op hun verhaal in 2 á 3 zinnen en een bijschrijving in één alinea van 

40 é 50 woorden. Evt. met ondersteuning van de pr-medewerker. Deze toelichting kan 

geplaatst worden op de diverse communicatiedragers (bijv. website) en de fotokaart of 

flyer.  

 

Bibliotheek Veluwezoom heeft de volgende communicatiemiddelen gebruikt: interview in 

krant, poster, website en fotokaart. Met name de fotokaart was eenvoudig mee te nemen 

en uit te delen als uitnodiging. Mensen ‘spaarden’ ze etc. 

 

De posters en fotokaarten werden gericht verspreid op welzijnslocaties, bibliotheek, 

gemeentehuis, supermarkten en op andere plekken waar de doelgroep zich bevindt. De 

lokale huis-aan-huiskrant of wijkbladen worden goed gelezen. Zorg voor een tijdig 

persbericht en voldoende aandacht voor het project. [Zie ook paragraaf over het werven 

van verhalenvertellers]. 

 

 

 

  

http://www.eppievanbeek.nl/
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Voorbeeld van kaart en tekst 

 

 

 

5. Inschrijving 

 

Belangstellen moeten zich ergens kunnen aanmelden maar het is ook een drempel. 

Aanmelding kan lopen via een webshop, e-mail, telefonisch en via inschrijflijsten bij de 

balie van de bibliotheek (en andere afgesproken organisaties).  

 

In de praktijk van Bibliotheek Veluwezoom werd met name via de webshop en telefonisch 

aangemeld. Ook kwamen veel mensen spontaan binnen lopen. Wat heel goed werkte was 

een flyer van het volgende verhaal en een inschrijflijst neerleggen bij de activiteit voor de 

volgende keer. Mensen schreven zich na afloop dan direct in. We boden de mogelijkheid 

om spontaan te komen maar vol was vol. We wilden juist geen grote bijeenkomst maar 

klein en overzichtelijk. 

 

Het bijhouden van de aanmeldingen en het beantwoorden van vragen werd door leden van 

de denktank zelf gedaan. Het beschikbaar stellen van een prepaid telefoon en apart 

mailadres zorgt ervoor dat vrijwilligers niet hun eigen privé-nummer of contactgegevens 

hoefden te gebruiken.  

 

Men kon aanmelden:  

 Per mail naar  …..  ( apart mailadres aanmaken) 

 Per telefoon: [bibliotheek medewerker] of ook de prepaid telefoon. 

 Afspreken wie contactpersoon is bij ziekte of vakantie   

 Of inschrijven bij het frontoffice van de Bibliotheek (inschrijflijst maken)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
Datum versie: 07-01-2018 

 

 

6. De bijeenkomsten 

 

Tijdstip en dag 

Kies voor een dagdeel overdag (niet in de avond m.n. in de winter). De vrijdagmiddag of 

zondagmiddag zijn goede dagdelen hiervoor omdat dan ook eventueel familie vrij is om 

begeleiding en ondersteuning te bieden of om te komen luisteren. Ook zijn dit dagdelen 

die uitnodigen om langer te blijven of om na te praten. 

 

Inrichting ruimte 

Als achtergrond voor de spreker en om de activiteit herkenbaarheid te geven is gebruik 
gemaakt van een groot achtergrondscherm en een rolbanner. Deze zijn ontworpen,  
gemaakt en gebruikt door Bibliotheek Veluwezoom1.  Voor meer informatie en het 
ontwerp; mail naar Inge van der Valk. 
In het draaiboek, in de bijlage is een checklist opgenomen van wat klaar moet staan bij 

elke activiteit. 

 

 

 

 

                                                           
1 Voor meer informatie en het ontwerp: inge.vandervalk@bibliotheekveluwezoom.nl 
 

mailto:inge.vandervalk@bibliotheekveluwezoom.nl
mailto:inge.vandervalk@bibliotheekveluwezoom.nl
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Aantal 

Houd het aantal gasten tussen de 20 en 35 personen. Richt de ruimte in met 

tafels en stoelen in café stijl. Op deze wijze worden op ‘natuurlijke’ wijze groepjes 

gevormd. Voor het creëren van een gezellige sfeer: verse bloemen op de tafels en echt 

serviesgoed.  

 

Kosten 

Door de entreeprijs laag te houden (bijvoorbeeld €2,50), is de activiteit bereikbaar voor 

alle senioren, ook met een klein inkomen. Kaartjes konden digitaal gekocht worden en/ of 

betaald bij de entree. 

 

Tijdsindeling 

De vrijwilligers en begeleiders van de activiteit waren herkenbaar aan een badge met het 

logo van Dit is mijn verhaal. Wij starten de middag om 14.30 en ronden om 

16.15/16.30uur af. Meestal werd er nog nagepraat tot 17.00/17.30 uur. 

 

 Deuren open 

15 minuten Inloop  

10 minuten Officiële starttijd welkom en korte uitleg van de middag 

(huishoudelijke afspraken) door gespreksleider  

Evt. ruimte voor muzikale aftrap of gedicht  

Voorstellen van verhalenverteller 

20 minuten Start verhaal verhalenverteller  

20 minuten Einde verhaal en bedanken van verhalenverteller. Uitnodiging 

voor pauze koffie en thee en groepjes opzoeken 

25 minuten Aan tafel; introduceren van de stellingen/vragen 

Schrijven van eigen bevindingen. Starten discussies in groepjes 

 5 minuten voor tijd; signaal om gesprekken af te ronden  

15 minuten Samenvatting en centrale terugkoppeling o.l.v. gespreksleider, 

en de boodschap van het verhaal helder naar de gasten ( wat wil 

de verhalenverteller de gasten uiteindelijk meegeven?)  

10 minuten Verwijzen naar of uitdelen nieuwe kaarten voor het volgende 

verhaal  

Uitnodigen om nieuwe verhalenvertellers aan te dragen  

30 minuten Afsluiting en gezellig napraten onder genot van een hapje en 

een sapje  
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Gespreks(bege)leiding  

Uit de evaluatie bleek dat de kracht van “Dit is mijn verhaal” mede kwam omdat 

er een actieve deelname verwacht werd van de bezoekers. Daarvoor gebruikten we een 

werkvorm. Dat daagde mensen uit de diepgang te zoeken.  

Een goede gespreksleider voor de middag “draagt” de bijeenkomst. Deze rol werd door 

een senior van de denktank opgepakt die dit fantastisch deed, ondanks haar beperkingen. 

 

 

Bibliotheek Veluwezoom deed het als volgt: 

De verhalenvertellers hadden vooraf stellingen of vragen aangeleverd voor de discussie 

c.q. gespreksronde na hun verhaal. Deze werden uitgedeeld in de pauze op persoonlijk te 

kunnen reflecteren op het verhaal. We gaven dan 10 minuten schrijftijd. Aan de hand van 

de vragen wordt het gesprek door de gespreksbegeleider geïnitieerd.   

 

Voorbeeld van vragen 

Wat neem je mee uit het verhaal van xxxx 

Toen je klein was, welke toekomstdroom had je toen?  

Zou je daar alsnog iets van kunnen of willen realiseren? 
 

 

Om het gesprek veilig en gestructureerd te laten verlopen wijs je voor elke tafel een 

gesprekbegeleider aan (dit is een senior bijvoorbeeld uit de denktank). Hij/zij zorgt dat 

iedereen aan de beurt komt en dat de uitwisseling respectvol verloopt. 

 

7. Afsluiting  

Na de uitwisseling in groepjes werd door de gespreksleider centraal afgesloten. Alle 

opbrengsten uit de groep kwamen even kort aan bod. Mensen krijgen vervolgens nog een 

hapje of drankje aangeboden. Door het aanbieden van tijd na afloop onder een afsluitend 

drankje, kan de bibliotheek verdere kennismaking en ontmoeting faciliteren.   

 

Databestand 

De verhalenvertellers kunnen, indien toestemming is gegeven, opgenomen worden in een 

databank van verhalenvertellers. Dit biedt de mogelijkheid om de verhalen opnieuw te 

vertellen op andere verschillende locaties.  
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Bijlage 1: Draaiboek 
 

 

STAPPENPLAN TIJD VOOR VERZILVEREN   ”DIT IS MIJN VERHAAL“  
  

VOORBEREIDING WIE ACTIES  WANNEER 

Budget / kostenplaatje  Bibliotheek  Ruimte in formatie en budget   

Denktank formeren Bibliotheek  Senioren uitnodigen om mee te denken en 
doen  

 

Sfeer van de lezingenreeks bepalen 
Welke onderwerpen zijn geschikt 
voor de ‘dit is mijn verhaal” 
 

Denktank 
  

 Inventariseren voorlopige 
verhalenvertellers 

 Locatie bepalen 

 Moodbord maken 

 

Verhalenvertellers en onderwerpen 
 

1. ..[naam][titel verhaal]  
2.   ..[naam][titel verhaal 
3.  ..[naam][titel verhaal 
4. ..[naam][titel verhaal 
5. ..[naam][titel verhaal 
6. ..[naam][titel verhaal 

 
Reserve:  ..[naam][titel verhaal 
 

  Werven van verhalenvertellers.  

 Namenlijst maken met contactgegevens  

 Coach zoeken 

 Informatiebijeenkomst met 
Verhalenvertellers plannen/ screenen 
verhalenvertellers 

 Namen doorgeven aan trainer voor 
coaching  

 

Planning maken  Denktank  Data bepalen lezingen 

 Aansprekende persoon om de 
verhalenreeks te openen (bijvoorbeeld de 
wethouder of dorpsdichter) 

 

Voorbereiding coaching   Uitnodigen / mailen planning 
verhalenvertellers  

 Verhalen opsturen naar trainer   

 Planning en individuele begeleiding  

 Foto’s maken en inhoud kaarten 
vormgeven 

 Generale repetitie /pitch  
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Fotograaf  zoeken  
 

extern   

Inrichtingsmaterialen  verzamelen Denktank en PR 
medewerker 

Achtergrond scherm   
Banieren, overigen 

 

Inschrijving en entree Bibliotheek 
Denktank 

Vaststellen wijze van inschrijving: bepalen e-
mail(adres), balie, telefoonnummer.  

 

 
 

PROMOTIE 

   

Adressenbestanden  aanleggen Organisaties en 
(potentieel) 
geïnteresseerden 
 
 

 Excel bestand maken 

 Organisaties uitnodigen Dit is 
mijn verhaal bij te wonen   

 Thuiszorgorganisaties, Buurtzorg, 
ouderenadviseurs, 
welzijnorganisatie, wmo-
consulenten, bibliotheek, 
huisartsen, dorpshuizen, kerken 

 

Promotiemiddelen en dragers   Eigen website 

 Kaarten  

 Persberichten 

 Programma op andere websites 
(cultuuragenda )  

 Informatie inrichting /aankleding  

 

PR voorbereiden:    Webbericht schrijven  

 Artikel t.b.v. nieuwsbrief  

 Journalist benaderen 

 

Actieve werving bezoekers  Allen   Persbericht  

 Flyers ronddelen op plekken 
waar veel senioren komen 

 Informeren en uitnodigen 
organisaties  

 Frontoffice inlichten over 
activiteit zodat ook zij 
deelnemers kunnen werven 
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BIJEENKOMST faciliteren    

Behoefte en faciliteiten die nodig 
zijn voor bezoekers 

  Vervoer regelen? ( hulpdienst 
voor elkaar, plusbus)  

 Locatie / toegankelijkheid  

 Gastvrouw / heer  

 Kapstok 

 Microfoon en geluid regelen 
(headsets) 

 Ringleiding? 
 

 

Dagdraaiboek /planning 
taakverdeling maken  

Denktank afspreken: (zie ook bijlage 3) 

 Contactpersoon voor aanmelden/ 
administratie  deelnemers 

 Gastvrouwen /heren per 
bijeenkomst 

 “Voorzitter/ begeleider”   

 Beheer kassa 

 Gespreksleiding tafels 

 Catering 

 

Inrichting     Zie checklist in bijlage 2  

Evaluatie   Nabespreking met alle 
betrokkenen 

 Verhalen mooi vormgeven 

 Dit is mijn verhaal op andere 
locaties gaan draaien.  

 Nieuwe reeks/thema organiseren  
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Bijlage 2:  Standaard klaarzetten per activiteit 

 

 X aantal tafels in de ruimte 

 Stoelen 

 Stoel verteller  

 Geluidset en microfoon 

 Beamer 

 PowerPoint + laptop  

 Tafel/desk /podium 

 tafelkleden 

 wand en banieren 

 Vragen/discussiekaartjes/pennen 

 Kas & wisselgeld  

 Tafel en stoel kassa 

 Badges 

 Bar/ koffie/thee/ koekjes drankjes / hapjes  

 Kopjes, schotels, lepels, suiker en melk  

 Koffie en thee kannen 

 Schalen voor koekjes en bonbons en nootjes  

 Glazen voor sap en wijn 

 Flesopener Aanmeldlijsten uit biblioshop 

 Consumptiebonnen? 

 Prullenbakjes voor tafel  

 Dienbladen 

 Vaatdoekjes/keukenrol 

 Kapstokken  

 Poster en kaarten volgende keer 

 Inschrijflijsten volgende keer 
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Bijlage 3: Verdeling van de taken 

Planning en taakverdeling ‘Dit is mijn verhaal’ 
 

Datum  Verhaal 
& 
Verteller 

Aanmeldingen / 
telefoonbeheer  

Gastvrouw 
/heer  
( zorgt ook voor 
voorbereiding / 
zaalinrichting)  

Gespreksleider Kassa  Boodschappen/ 
bloemen/ 
drankjes / 
hapjes/  

Extra 
vrijwilligers 

Bijzonder-
heden  

         

         

         

         

 


