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JAARVERSLAG 2020     -   Stichting Platform Levensverhalen  

Levenservaring is een positieve kracht die ieder mens, vitaal of kwetsbaar, met zich meedraagt. Het delen van verhalen in een groep prikkelt de verbeeldingskracht en 
verruimt het handelingsperspectief van de deelnemers, het versterkt de eigen kracht en verbindt mensen. Stichting Platform Levensverhalen zet zich daarom in om 
overal in Nederland ouderen, maar ook andere groepen, de gelegenheid te geven om samen met anderen hun verhaal te delen. 

 

2020 Leef-Tijd voor gevorderden (afgerond) Verhalentafels Verduurzamen en Verspreiden 
Ondanks de beperkingen door Corona zijn in 2020  
twee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd en is in 
de gemeente Teylingen de training voor begeleiders 
van verhalengroepen uitgevoerd. 
Corona heeft ons ook nieuwe dingen geleerd, zoals het 
organiseren van onlineverhalengroepen. Tevens is een 
videoregistratie gemaakt van solovoorstelling ‘De 
derde naam’ van Anne van Delft. Deze zal gebruikt 
worden in de training voor begeleiders van 
verhalengroepen. 

Twee inspiratiebijeenkomsten: 
9 maart 2020 in Amersfoort met 36 deelnemers. 
1 oktober 2020 in Haarlem met 30 deelnemers. 
 
Resultaat: 
Vier filmpjes met uitleg over soorten Verhalentafels. 
Drie filmpjes met lesmateriaal voor begeleiders. 
Videoregistratie solovoorstelling Anne van Delft ‘De 
derde naam’. 

Deelnemers 2 professionals van Welzijn Teylingen en 8 
vrijwilligers. 
Startbijeenkomst: februari 2020. 
Training begeleiden verhalengroep: drie 
bijeenkomsten in september 2020. 
 
Resultaat: 
- 2 duo’s starten een verhalengroep in de gemeente 
Teylingen. Vanwege corona is dit uitgesteld tot 
september 2021. 
- Korte handreiking voor nieuwe begeleiders. 

  Workshop Online Verhalentafels Bestuur en Team Netwerk SPL 
Online workshop op woensdagmiddag 15 april 2020 
met 9 deelnemers. 
 
Uitvoering: Gerdi Keeler, trainer en coach en 
projectleider Sociaal Vitaal. 
 
 

Bestuursleden: 
Tineke Koopman, voorzitter 
Kor Berghuis, secretaris en penningmeester. 
 
Adviseur/trainer: Ferran Bach, DíPTIC, bureau voor 
culturele projecten. 
 
Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden en een 
medewerker communicatie. Nieuwe projectleiders en 
trainers verhalengroepen kunnen zich melden bij het 
bestuur. 

40 lokale initiatieven vormen samen het netwerk van 
SPL. Deze initiatieven zijn verspreid over heel 
Nederland. 
 
In 2020/2021 zal worden geïnventariseerd hoeveel 
van deze initiatieven ook na corona weer doorgaan. 
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Samenwerken Communicatie Doelen 2021 
Platform Levensverhalen is lid van de Federatie 
Nederlandse Vertelorganisaties. De federatie wil een 
leidende rol spelen in de emancipatie van het 
vertellen als podiumdiscipline en als toegepaste 
kunstvorm. 
 
Andere samenwerkingspartners: 
Anne van Delft 
Gerdi Keeler, Sociaal Vitaal 
Pauline van Vliet, Stichting KIST (project De Omslag) 
Peet van Duijnhoven, Vol van Verhalen 
Stichting Vertellen 
Storytelling Center 
Vertelacademie 
Welzijn Teylingen 

YouTube-kanaal Platform Levensverhalen.  
 
Website: www.platformlevensverhalen. In 2020 is de 
nieuwe website in de lucht gegaan.  
 
Digitale nieuwsbrief: 425 abonnees op 31 december 
2019 
 
Facebook: https://www.facebook.com/ 
platformlevensverhalen/  
 
Twitter: @eigenverhalen 
 

• Verhalengroep De taal van herkomst- 
Oorspronkelijke levensverhalen. Een 
verhalengroepen voor hen die een connectie of 
affiniteit hebben met de taal/cultuur/geschiedenis 
van Spanje en specifiek van Catalonië. 

• Organiseren inspiratiebijeenkomst voor het 
netwerk en belangstellenden. 

• Training- coachingstraject voor begeleiders van 
verhalengroepen voor ouderen. 

• Intervisie voor begeleiders van verhalengroepen. 

• Organiseren losse workshops, zoals online 
verhalentafels. 

• Fondsenwerving. 

• Werven nieuwe bestuursleden. 

• Werven medewerker communicatie/trainers.  

Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt met steun van: 
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