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Doel experiment

Te verkennen wat begrip is (voor een ambtenaar)  
en hoe je dit kan overdragen. 

Mijn aanname is dat dit doel gehaald wordt door 
verhalen te delen over de doelgroep. Het begrip 
dat daarbij ontstaat, kunnen we samen vertalen 

naar een nieuwe boodschap.
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Opzet experiment



Herken je de verhalen? Wat doet het met je? 

Begrijp je het? Heb je er begrip voor? (wat is het verschil) 

Welke rol heeft begrijpen en begrip in je werk? 

Ben jij begripvol? Is DUO begripvol?

Wat ik wilde weten
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Participanten zagen zichzelf als begripvol.

Leefden zich in in de verhalen 

Herkenden de verhalen van ‘aan de balie’ 

“Is gewoon je gevoel volgen.” 



DUO (de werkgever) zegt niets over begrip.

Geen training, geen richtlijn 

“Gewoon antwoord geven op de vraag;  
wij maken zelf de vertaling van wet naar 

persoon.” 

“Wij hebben daar meer oog voor  
dan op de Kempkensberg.” 

Mooie reactie toen ik zei dat ik ook met 
directeuren ga praten over ‘begripvol zijn’. 



Ze hadden minder begrip voor dit soort ‘luxe-verhalen’.

“Ze leggen de schuld bij ons…” 
“Ik stop hier…” 

“Mijn kinderen maakten andere keuzes.” 

De conclusie voor wel of geen empathie was 
op basis van hun eigen morele kader.



Conclusie experiment

Ja, verhalen werken.  
Ik hoefde bijna geen vragen te stellen. 

Deze verhalen werken provocerend.  
Er ontstond onbegrip.  

Participanten moesten bewust kiezen 
tussen het focussen op de tekst of het 

meisje achter de wet.



Conclusie strategie

Verhalen gebruiken om begrip te bespreken. 
Werkt niet alleen begrip-opwekkend maar 

ook provocerend. 

Begrip reframen als schaal  
met een rationele (begrijpen)  
en emotionele kant (begrip).



Conclusie eigen rol

1st              Ik koos de verhalen. 
2nd     Vrije discussie ontstond.

Ik ben een gevoelsmens.  
Het raakte me dat ze mijn zusje ‘luxe’ vonden. 
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Opzet experiment II

Wel de wettekst,  
niet mijn zusje

?

?

?

Samen moreel kader ontwerpen



Motivatie

De doelgroep  
kennen

Leiderschap  
& visie

Wet versus mens 
(politiek)

‘Begrip’ doen 
& organiseren 

Roadmap SII 
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Verhalen delen

Verhalen  
delen & maken

Atlas maken

UX coaching
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booklet
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