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Het vertellen van
levensverhalen 
Naast het uitwisselen van lotgevallen met de meest dierbaren, zoals dat door 
de eeuwen heen steeds gebeurde, zoeken mensen nu leeftijd- en lotgenoten 
op om met elkaar op verhaal te komen. We zien dat in het vormingswerk, 
binnen hulpverleningsprojecten en in cursussen zoals autobiografisch schrij-
ven of biografisch leren en werken. 

Levensverhalen gaan vooral over bijzondere gebeur-
tenissen, belangrijke ontmoetingen en keerpunten in 
het leven. Het is de meest in het oog springende vorm 
waarin mensen over zichzelf reflecteren. Als we kun-
nen vertellen of opschrijven hoe we geworden zijn wie 
we nu zijn, ontstaat er een betekenisvol verband in de 
levensloop en ervaren we een zekere consistentie. De 
belangrijkste vorm waarin mensen over zichzelf reflec-
teren, is het verhaal. Daardoor kunnen dingen worden 
opgespoord die we hebben vergeten of waarvan we 
nauwelijks enige notie hadden. In het verhaal wordt 
het eigen leven verbeeld via de taal en daardoor leren 
we onze eigen levensloop kennen. Het vertellen of 
neerschrijven van verhalen nodigt ons ook uit om te 
vergelijken, grenzen te verleggen, erover na te denken 
en alternatieve mogelijkheden te overwegen. 

In het levensverhaal worden vaak verschillende stand-
punten verkend en het verleden en het heden vanuit 
verschillende rollen bekeken. Reconstructietheorieën 
gaan ervan uit dat het geheugen vroegere gebeur-
tenissen interpreteert en aanpast aan de behoefte 
en verwachtingen van het heden. Levensverhalen 
zijn vaak onnauwkeurig wat de details betreft, maar 
redelijk betrouwbaar als het gaat om de persoonlijke 
betekenis die men aan belevenissen verbindt (Schac-
ter, 1997). Levensverhalen geven het leven echter 
zelden geheel weer en zijn steeds selectief. Het is niet 
eenvoudig om het hele leven aan iemand te vertellen 
en maar al te vaak zou men bepaalde feiten het liefst 
voor zich houden. 

Verleden, heden en toekomst
In het vertellen en beluisteren van het levensverhaal 
staan de drie tijdsdimensies op een meerduidige ma-
nier tot elkaar in relatie. Wanneer je naar het verleden 
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kijkt, kijk je onwillekeurig ook naar het heden en 
de toekomst, want gebeurtenissen uit het verleden 
maken deel uit van het heden en werken als drijfveren 
voor onze manier van leven nú. Dingen die we thans 
ondernemen hebben een sterke binding met het 
leven van vroeger. Daar ontstond door opvoeding en 
vorming de betrokkenheid waarvoor we ons nu willen 
inzetten. De drieslag verleden, heden en toekomst 
heeft veel verwantschap met die andere bekende 
drieslag hoofd, hart en handen. Gebeurtenissen uit 
het verleden maken deel uit van het heden, ze zijn 
als het ware de gestolde drijfveren die voor een groot 
deel de manier van leven en denken bepalen (hoofd). 
Wie alert en met betrokkenheid het alledaagse leven 
op zich kan laten afkomen is aanwezig in het heden. 
Met liefde en toewijding betrokken zijn bij de dage-
lijkse dingen, betekent dat je het hier en nu intensief 
kunt beleven (hart). Hopen op perspectieven zonder 
de realiteit uit het oog te verliezen, geeft de toekomst 
potentie (handen). In het levensverhaal komen de 
wetmatigheden van de tijd voortdurend naar voren. 
Met de tijd als leidraad kunnen we ontdekken in hoe-
verre iemand in zijn verhaal - en ook in het dagelijkse 
leven - blijft vasthouden aan het verleden. We kunnen 
zien of mensen in staat zijn gebeurtenissen en ervarin-
gen die grote invloed hebben gehad, te plaatsen in de 
huidige tijd en in de toekomst.

Biografie counselling
In het culturele klimaat van coaching en counselling 
hebben de onderwerpen levensloop en levensverhaal 
de laatste jaren een warm onthaal gekregen. Door het 
werken met deze thema’s worden de kansen versterkt 
om meer grip op het eigen leven te krijgen. Niet in de 
laatste plaats is dat te danken aan de specifieke werk-
wijze van het biografisch werken, een methode die 
in de laatste decennia in allerlei varianten voor even 
zovele doelstellingen al aardig is ingeburgerd. We 
komen deze werkwijze tegen onder diverse namen 
zoals biografische consultatie, biografiecounselling, 
biografiek, levensloopkunde en binnen het aanbod 
van coaching onder de namen personal coaching en 
life coaching. De werkgebieden waarbinnen deze me-
thodiek steeds meer wordt toegepast zijn de agogi-
sche – en therapeutische beroepen, het onderwijs en 
het vormingswerk. Binnen het domein personeel en 
organisatie zijn de thema’s levensloop en loopbaan, in 
het kader van loopbaanbegeleiding, carrièreplanning, 
maar ook bij outplacement en reïntegratie, belang-
rijke onderwerpen. Door middel van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid verdiepen werkers in deze sector zich 
in kennis en vaardigheden rond levensloopthema’s. 

De geestelijke verzorging kent al een lange tradities 
in het omgaan met het levensverhaal en de persoon-
lijke interpretatie daarvan, vooral bij lief en leed. Voor 
pastores en geestelijk werkers heeft het levensverhaal 
als thema een hoge prioriteit.

Biografisch werken als methodiek
Het biografisch werken integreert zich langzaamaan 
als methodiek in diverse variaties van sociaal-pedago-
gische beroepen en is een boeiend aspect geworden 
binnen deze vakgebieden. In Vlaanderen is de term 
biografisch leren meer in gebruik. Onder deze naam 
worden in het hoger onderwijs en het vormingswerk 
studie- en werkprojecten ingericht. Tijdens het bio-
grafisch leren en werken zijn bijzondere belangen in 
het spel. Het eigen levensverhaal ervaart ieder mens 
als uniek en authentiek - ook al lijkt dat voor een 
buitenstaander wellicht weinig spectaculair - hij heeft 
immers alle lief en leed tijdens het leven ondervonden 
en voelt de voor hem bijzondere gebeurtenissen in al 
zijn vezels. Om deze ervaringen met een vertrouwde 
gesprekspartner te kunnen delen heeft een heel 
eigen relationele kwaliteit. In het Nederlands hebben 
we daar een prachtige uitdrukking voor: op verhaal 
komen. De levensthematiek waaraan tijdens het 
contact met een begeleider wordt gewerkt, vraagt 
om een zorgvuldige en respectvolle benadering. Ook 
binnen een bredere maatschappelijke context zien 
we de betekenis van het biografisch werken. Zo blijkt 
bijvoorbeeld uit internationaal onderzoek binnen de 
geestelijke gezondheidszorg dat reminiscentie - actief 
herinneren van het eigen leven – leidt tot afname van 
depressieve klachten en een toename van levenssa-
tisfactie bij ouderen1. Uit verslagen over het werken 
met vluchtelingen en migranten lezen we dat het 
beter leren kennen van de eigen geschiedenis de 
eigen identiteit kan versterken en dat door te luisteren 
naar het levens¬verhaal de verteller uit de anonimiteit 
tevoorschijn komt en het respect voor hem wordt 
vergroot. 

Inzicht en uitingsvorm
Hoe zouden we deze werkwijze kunnen definiëren? 
Aan een poging daartoe heb ik mij toch maar ge-
waagd: biografisch werken kan worden omschreven 
als een persoonlijk onderzoek om het eigen bestaan 
in kaart te brengen, de eigen en specifieke passies 
en drijfveren te leren kennen met als doel zin en 
betekenis van het leven - in de context van eigen tijd 
en samenleving - beter te kunnen begrijpen en te 
accepteren. Het biografisch leren en werken wordt 
in studieprojecten en publicaties vooral belicht vanuit 
sociaal-agogische standpunten. Het levensverhaal van 
de mens wordt echter tekort gedaan wanneer dat 
alleen vanuit de gedrags¬wetenschappen zou worden 
bekeken. Het biografisch leren en werken als me-
thode kan men dan ook plaatsen binnen een bredere 
context van het begrip biografie. Dat betekent onder 
meer, dat het levensverhaal niet alleen wordt beschre-
ven (biografie) maar ook wordt verteld of uitgebeeld. 
Deze bijzondere thematiek, het levensverhaal van de 
mens, is een thema dat zich bevindt op een kruispunt 
van wegen waarin we ook filosofische, historische, 
literaire en kunstzinnige aspecten ontmoeten. Het 

1  Onder meer door het Trimbos Instituut te Utrecht.
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kennen en waarnemen van het eigen leven geeft 
inzicht. Dat waarnemen, leert ons Søren Kierkegaard, 
gebeurt door terug te kijken, maar het leven zelf gaat 
steeds voorwaarts, of zoals de Hongaarse schrijver 
György Konrád zegt: “Op de vraag naar de zin van 
het leven antwoordt iedereen met zijn levensloop.” 
Dat betekent dus dat in het levensverhaal en de 
levensloop de zin van het leven verborgen is! Deze 

gedachte van Konrád werd een inspiratiebron en een 
opgave om het levensverhaal heel concreet in beeld 
te brengen om dan daarmee praktisch aan de slag te 
kunnen gaan. In ieder geval zou biografie counselling 
expressief en creatief vormgegeven moeten worden, 
want het leven beschrijven hoeft niet alleen met 
de pen te gebeuren (biografie betekent immers het 
leven beschrijven) maar dat kan ook door vertellen of 
uitbeelding via kunstzinnige en creatieve activiteiten 
zoals tekenen, schilderen, boetseren, spel, drama, 
dans en muziek.

toepasbaarheid 
Biografisch leren en werken als methode, zoals 
hierboven beschreven, wordt op diverse wijzen in 
agogisch beroepen toegepast en geïntegreerd. Zo 
kan biografie counselling worden aangewend binnen 
de counsellingpraktijk en daar is zeker een aantal 
gegronde redenen voor aan te geven. Met name 
wanneer situaties zich bij cliënten voordoen waarbij 
de thema’s levensloop en zingeving aan de orde zijn. 
Te denken valt aan voorbeelden als het belanden 
op kruispunten in het leven; het verlangen naar een 
reflectieve levenshouding; het beter leren kennen van 
het eigen spoor of de eigen authenticiteit; persoonlij-
ke competenties, drijfveren of passies willen onder-
zoeken bij (job) burnout, outplacement, re-integratie, 
verlies en loslaten. In heel wat leef- en werksituaties 
van onze cliënten zien we de symptomen en onder-
kennen we als gedegen counsellor de stagnaties die 
het levensverhaal er niet mooier op maken. Het beter 
leren kennen of onderzoeken van de eigen levensge-
schiedenis stimuleert het gevoel de eigen levensloop 
meer als kostbare substantie te zien in plaats van die 
als water door de vingers te laten wegglijden.
Naast het enthousiasme dat vooral veel ouderen 
tentoonspreiden om hun levenservaringen te willen 
verbinden met een persoonlijke betekenis, moeten we 
vooral de veelal alleenwonende ouderen niet vergeten 
die door verlies of depressie er maar niet toe komen 
op verhaal te komen. Uit ervaring blijkt dat door een 
goede verwijzing van een huisarts of psychiatrische 
verpleegkundige tot opluchting van de cliënt er toch 
nog een kans is ‘de grond van het bestaan innerlijk 
te omhelzen’. De dichter Willem Wilmink zei het zo 
kernachtig: “We zijn op aarde gekomen om er een 
goed verhaal van te maken.” 
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De praktijk van het levenslooponderzoek
Doordat voor veel mensen de keuzebiografie in de plaats is gekomen van een standaardbiografie bete-
kent dat een leven lang werk aan de eigen ontwikkeling, want moderne levens lopen niet vanzelf… 
I. We bepalen eerst het doel. 
Waarom wil ik mijn levensverhaal beter leren kennen en hoe krijg ik zicht op mijn ontwikkelingsweg? 
Heeft dat te maken met (huidige) bijzondere gebeurtenissen? 
II. Welke levensthema’s zijn belangrijk? 
Welke levensthema’s zijn nú belangrijk voor mij? Welke thema’s waren dat in andere levensfases (zoals 
afkomst, bijzondere ontmoetingen, scholing en werk, veranderingen en crises, verlies en loslaten)? 
Schrijf eens op welke thema’s nú belangrijk zijn in het leven van jezelf, maar ook in relatie tot je dierba-
ren.
III. Op welke manier ga ik die thema’s, de bouwstenen van de biografie, onderzoeken?
Aan de hand van herinneringen sec of ook bijvoorbeeld dagboeken, aantekeningen, foto’s, door ge-
sprekken met mensen die mij (al heel lang) kennen? 
Het kiezen van een (onafhankelijke) gesprekspartner, counsellor of therapeut?
IV. Als ik dat weet en meer zicht heb op mijn persoonlijke ontwikkelingsweg, wat betekent 
dat dan heel praktisch? Wat is de winst van het onderzoek? 
Bij een keuzebiografie zal vanuit een innerlijke behoefte en een eigen verantwoordelijkheid tot hande-
len, het eigen leven (levensloop en het persoonlijke verhaal) bewuster worden waargenomen. Daarbij 
komen twee belangrijke aspecten naar voren: zelfreflectie en zelfsturing. Bij een doorwrochte zelfreflec-
tie ontstaat ook de kracht en de energie tot verdere zelfsturing. Verschillende biografieoefeningen zijn 
daar uitermate geschikt voor. Ook de wijze van werken of onderzoeksmethoden zijn medebepalend in 
het biografisch werken. Dat kan via een tweegesprek, een triade/ driegesprek of tijdens groepssessies, 
door biografische gesprekken, naar wens met creatieve en kunstzinnige toevoegingen zoals autobio-
grafisch schrijven (brieven, reflecties, journaals), beeldend werken, spel en drama of het lezen van 
literatuur (poëzie, bijzondere romans, biografieën).
V. Terugblik.
Tegen de afsluiting van het levenslooponderzoek wordt teruggekeken en zonodig bijgestuurd. Het is 
belangrijk om ten aanzien van het ontwikkelen van toekomstgerichte plannen uit te gaan van overzich-
telijke termijndoelen die haalbaar zijn en praktisch uitvoerbaar. 
         
Enkele voorbeelden van biografieoefeningen 
•   Herinneringen uit de jeugd 

Beschrijf eens een lijfelijke ervaring uit je jonge jaren zoals leren zwemmen, een lichamelijke presta-1. 
tie of ziekte.
Momenten van licht en duister (tijdens de puberteit).2. 
Een situatie waar je een besluit nam of een keuze maakte (adolescentie of jong volwassenheid).3. 

•   Bijzondere ontmoetingen
Noem eens twee personen uit je jeugd (tussen ongeveer 7-14 jaar) die indruk op je gemaakt hebben. 
Weet je ook waarom? Wat klinkt daarvan nog in het heden door? 
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