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Samenvatting Verhalen zijn on/osmakelijk verbon

den met ans bestaan. Helemaa/ 

40 

als het gaat om levensverhalen waarin gebeurte

nissen uit het eigen /even persoonlijke betekenis 

krijgen. In dit artikel leg ik uit waarom en op welke 

wijze een narratieve, levensverhalende benadering 

van betekenis kan zijn voor professionals die met

'Jk lwn mijn verhaal een keer doen. Los van de 

dossiers, stukken van de rechter, reclassering ... ja, 

gewoon, want wat daarin staat. .. ja dat is wel groten

deels waar ... maar die stukken, dat is niet wie ik ben.' 

Het is maart 2019. Ik zit tegenover Ben', een 

jongen van 1 7 jaar die wegens een geweldsde-

lict in een justitiele jeugdinrichting verblijft. Hij 

vertelt mij dat bij veel jongeren die hij kent het 

gevoel heerst dat de professionals die met hen in 

contact staan, hen niet begrijpen: waar de jongere 

figuurlijk vandaan komt, onder welke (moeilijke) 

omstandigheden hij is opgegroeid, hoe dat is erva

ren en wie de jongere nu daadwerkelijk is. Ook 

1 Om privacyredenen zijn alle zaken die herleidbaar zijn naar 

een persoon (zoals namen) gefingeerd. 

TI.IDSCHRIH VOOR ORTHOPEDAGOGIEK 

risicojongeren werken vanuit een strafrechtelijke 

of (forensische) hulpverleningscontext. Wat brengt 

het professionals die met risicojongeren in con

tact staan? En - niet onbelangrijk - hoe kun je 

een levensverhaa/ in de praktijk eigenlijk ter tafel 

laten komen? 

professionals stellen zichzelf soms de vraag of zij 

jongeren wel daadwerkelijk kennen. Een narra

tieve, levensverhalende benadering kan daar ver

andering in brengen. 

Wat is een narratieve benadering? 

In een narratieve benadering staan 'verhalen' 

centraal. Maar wat is een verhaal (hier gelijk 

aan een 'narratief') nu eigenlijk? Dat is afhan

kelijk van hoe je het definieert (Bruner, 2004). 

Het meest bekende voorbeeld daarvan is de 

traditionele, aristotelische opvatting waarbij een 

verhaal altijd een begin, een middenstuk en een 

eind heeft. 

De groeiende belangstelling voor de narratieve 

benadering is de laatste jaren ook zichtbaar in 
















