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Dilemma’s op de werkvloer in verhalende vorm verpakt 
 

Er was eens een jongen die wilde uitslapen…. 
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Dichterbij-medewerkers in gesprek over kwaliteit (foto: Dichterbij) 
 
Op zoek naar een instrument dat medewerkers zelf aan het denken zet over kwaliteit 
koos Dichterbij voor de storytelling-methodiek. Dichterbij is een instelling voor mensen 
met een verstandelijke beperking actief in Noordoost-Brabant, Gelderland en Noord-
Limburg met ongeveer vierduizend medewerkers. In storytelling vond Dichterbij een 
methodiek die gemakkelijk overdraagbaar is, ook in een grote organisatie, en minder de 
nadruk legt op het systeem op zich, zoals een HKZ-kwaliteitssysteem. 
Kern van de storytelling-methodiek is dat de dilemma’s op de werkvloer in verhalende 
vorm worden verpakt en in workshops worden gebruikt om ‘kwaliteitslessen’ uit te 
trekken. Doordat de situaties en de verhalen heel herkenbaar zijn, kunnen medewerkers 
gemakkelijk een verbinding leggen tussen hun eigen kwaliteitsbegrip en het 
kwaliteitssysteem. 
Een fragment uit een van de dilemma’s: ‘Nico heeft weer dienst gehad’, denkt Anne 
geërgerd. Als hij op de groep heeft gewerkt, is op de dagen erna het dagritme van 
Sander vaak ontregeld. Nico laat de cliënten hun gang gaan bij het uitslapen. Vorige 
week zondag was Sander pas om half twee uit zijn bed. Hij heeft een matige 
verstandelijke beperking en slikt medicijnen. Als hij lang uitslaapt, mist hij het ontbijt en 
soms ook nog de lunch. Daardoor wordt hij steeds magerder. Aan de andere kant is 
Sander sinds de komst van Nico, zijn eerste mannelijke begeleider, zichtbaar opgebloeid. 
In workshops bespreken de medewerkers onder leiding van een kwaliteitsfunctionaris het 
verschil van mening tussen de collega’s Nico en Anne. Aan de medewerkers wordt 
gevraagd de dilemma’s te bespreken vanuit de optiek van de drie p’s: kan ik het 
oplossen vanuit mijn kennis en ervaring als professional, wat zeggen onze eigen, interne 
afspraken erover (procedures en protocollen) en als ik er dan nog niet uitkom, overleg 
(parole) ik met mijn manager.  
Het gaat in de workshops niet primair om het vinden van dé uitweg uit een dilemma. 
Belangrijker is dat medewerkers zich bewust worden van de afwegingen die zij maken bij 



het doorhakken van knopen in dit soort situaties, zoals of de aanpak van Nico beter is of 
die van Anne en welke rol het kwaliteitssysteem daarin heeft. Het gaat met andere 
woorden om het ontwikkelen van het kwaliteitsbewustzijn. Is de kwaliteit van de zorg 
voor Sander het meest gediend bij een gestructureerde dagindeling? Of is de invloed van 
Nico op Sanders welzijn zo groot dat die dagindeling minder belangrijk wordt? Welke 
oplossing medewerkers vinden, zal verschillen per situatie. Centraal staat dat 
medewerkers gestimuleerd worden vanuit de door Dichterbij geformuleerde 
randvoorwaarde ‘de cliënt staat aan het roer’ na te denken over de beste aanpak. 
 
Dichterbij gebruikt nu sinds 2008 de storytelling-methodiek. Kwaliteitsfunctionarissen 
ervaren dat medewerkers door het werken met verhalen gesprekken over kwaliteit meer 
diepgang krijgen. De cases zijn eenvoudig aan te passen en medewerkers kunnen zelf 
volgens het aangeleverde stramien zonder veel problemen nieuwe casussen maken en 
toevoegen.  
Een manager die ermee kennismaakte in het kader van het management-
developmentprogramma, vond het een eye-opener dat de invoering van een 
kwaliteitssysteem niet gepaard hoeft te gaan met ‘geworstel met regels’, maar zo 
naadloos kan aansluiten bij de praktijk dat het een plezier is ermee te werken.  
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