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Storytelling in drie bedrijven
Klanten en medewerkers binden met verhalen

Erik Mathlener
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Verhaal vooraf

“Onze heidag is gekaapt,” zei een collega verontwaardigd tegen me tij-
dens de lunchwandeling. Ik weet het nog heel goed. Het was 7 januari 
2008 en we zaten met een man of vijftien in een conferentie-oord in Dren-
the. De zon scheen haar lichte stralen op de tafels in die kale vergader-
zaal. Uitgerust na de kerstvakantie waren we vol verwachting begonnen 
aan onze heidag. We wisten niet beter of het zou in het teken staan van 
de missie van het team. Hoe anders pakte het uit.
Door diverse omstandigheden in de markt en de bestuurlijke politiek 
werd het noodzakelijk geacht om te veranderen naar een regie-organi-
satie. En dat kwam de divisiemanager via een opgenomen video tijdens 
onze heidag vertellen. De inhoud weet ik niet meer, maar ik herinner me 
nog wel onze verbazing. Want dáár zouden we het helemaal niet over 
hebben op deze eerste stralende werkdag van het nieuwe jaar. Nee toch?
Wel dus. De ochtend werd voor een groot deel besteed aan “regisseren”. Na 
een lange plenaire discussie met de clustermanager mocht ieder teamlid 
zijn of haar commentaar geven. Daar werd driftig en openhartig gebruik 
van gemaakt. De argumenten vlogen over tafel, de voor- en tegenstan-
ders nog net niet. Welke argumenten dat waren weet ik niet meer. 
Maar het zal ongetwijfeld gegaan zijn over de aanpak, de manier van 
communiceren en de mate waarin de organisatie de medewerkers hierin 
betrok. En vast ook over verantwoordelijkheden, rollen en organisatie-
schema’s. 
Je kunt daar uren over praten zonder echt ergens te komen. En dat ge-
beurde dan ook. Terwijl we het rondje deden en ik naar dit alles luisterde, 
realiseerde ik me dat het geen zin zou hebben als ik ook met argumenten 
zou komen. Ik moest iets anders doen. Ik moest iets vertellen dat zou op-
vallen. Ik moest een ander geluid laten horen. Maar hoe?
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Verhaal vooraf

Hoe laat je een ander geluid horen? Wat kun je doen om bij een ander 
echt binnen te komen? En wat is dan het resultaat voor je bedrijf, je orga-
nisatie, je winkel? Daar gaat dit boek over. 
Lees verder over de geweldige impact van verhalen waarmee je méér 
succes in en met je bedrijf zult hebben. Je komt te weten waarom mensen 
zo dol zijn op verhalen en waarom het zulke ongekende effecten heeft.
Dan komt het echte werk. Zonder te acteren vervul je de hoofdrol in een 
toneelstuk in drie bedrijven. In het eerste bedrijf krijg je te horen dat 
je boordevol verhalen zit, die je te pas en te onpas kunt gebruiken in je 
bedrijf. Wellicht voel je wat gêne om die verhalen uit je herinneringen op 
te halen. Want er zitten - ook bij jou - juweeltjes tussen die weliswaar vol 
wijze lessen zitten, maar die je liever niet met anderen zou willen delen. 
Weet dat je veel kunt winnen als je toch een kijkje geeft in jouw princi-
pes, normen en daden.
In het tweede bedrijf gaat het erom dat je die ruwe diamanten gaat slij-
pen tot prachtig glinsterende edelstenen. Je komt erachter wat je kunt 
doen om je verhalen te verrijken.
De climax komt in het derde bedrijf als je eindelijk gaat doen waar het 
om begonnen was: verhalen vertellen! 

Ik wens je veel lees- en leerplezier! 
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Tweede bedrijf: je verhaal versterken

Criteria voor een verhaal dat raakt
Fijn! Je hebt een herinnering, anekdote of beeld gevonden dat je kunt ge-
bruiken als basis. In deze tweede stap ga je dat uitwerken tot een verhaal 
waarmee je luisteraars kunt boeien en inspireren. Je geeft je verhaal een 
goede structuur en krachtige elementen. De dalen worden dieper en de 
toppen hoger en daarmee voer je de spanning op waardoor de luisteraar 
���������������������������� ����� ��� �ϐ����Ǥ����� �������� ����� ��������
aanslaan dat men zich niet kan inhouden en het ook aan anderen gaat 
doorvertellen.
Laten we eerst op een rijtje zetten hoe je een goed verhaal maakt. Het be-
langrijkste is dat de luisteraar emotioneel geraakt wordt. Het moet iets 
met hem dóen. Alleen dan blijft het hangen en is men ontvankelijk voor 
de boodschap. Hoe je dat doet is heel eenvoudig. Je raakt iemand met je 
verhaal als het herkenbaar is, als het emoties opwekt en als het beeldend 
is. Als je verhaal die drie elementen in zich heeft, dan is de kans groot dat 
de luisteraar zich laat meeslepen. Er is nog een vierde eis, en dat is dat 
het geloofwaardig moet zijn. Laten we even dieper kijken naar de vier 
eigenschappen voor een verhaal dat raakt

Herkenbaar
De luisteraar moet zich kunnen verplaatsen in de hoofdpersoon en de 
bijzondere situatie waarin hij zich bevindt. Zijn worsteling moet iets zijn 
waar de luisteraar zich van alles bij kan voorstellen, of zelf ook al eens 
heeft meegemaakt. Het wordt een dicht-bij-mijn-bed-show. Dit stimuleer 
je door het verhaal zo concreet, zo feitelijk en zo alledaags als mogelijk te 
maken. Vertel bij voorkeur in de ik-vorm, vanuit jouw perspectief. Als je 

4.
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Tweede bedrijf: je verhaal versterken

dat doet zal je publiek het verhaal in al haar kleuren meemaken en door 
jouw ogen zien.

Emotie-opwekkend
Maak goed duidelijk wat het streven of het doel van de hoofdpersoon is. 
�������������������������������ϐ��������������������������ǡ�����������-
fels hij heeft, hoe onzeker hij is, hoe groot zijn verlangen is om het op te 
lossen, et cetera. Maak hem zo menselijk mogelijk en gebruik woorden 
die zijn emoties goed weergeven, zoals “ik was enorm opgelucht toen hij 
vertelde dat...”, “bang verschuilde ik me...” en “ik was zó blij haar weer te 
zien...”
Wat je wilt is dat degene die het verhaal hoort er iets bij gaat voelen. Je 
wilt de empathie en de sympathie bij de luisteraar opwekken. Hij moet 
zodanig meevoelen met de hoofdpersoon dat hij zich moet inhouden om 
niet uit te roepen “Nee, doe het niet!” of “Waar wacht je nog op? Zeg het 
dan!”

Beeldend
Als je wilt dat je belevenis door jouw ogen wordt gezien, dan moet je er 
dus voor zorgen dat er wat te zien valt. Of te horen. Of te ruiken. Of te voe-
len. De luisteraar moet het beeld in het hoofd krijgen, en daar kun je hem 
bij helpen. Dat doe je door zelf het verhaal te herbeleven en vervolgens 
te vertellen wat je ziet. Gebruik daarvoor al je zintuigen en laat de ander 
hetzelfde ervaren. Over verbinding gesproken!

Geloofwaardig
Je kunt kiezen voor een verzonnen verhaal, of voor een waargebeurd 
verhaal. In beide gevallen moet het aannemelijk zijn. Geloofwaardig. De 
luisteraar moet de personages in het echte leven kunnen tegenkomen. 
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En hem moeten de situaties in je verhaal ook kunnen overkomen.
Als je voor een echte gebeurtenis kiest, hou het dan authentiek en ver-
tel over je echte gevoelens, je werkelijke drijfveren en de originele fei-
ten. Want je krijgt alleen het gewenste effect als het verhaal geloofd kan 
worden. Zodra de luisteraar door jouw verzinsels heen prikt ben je hem 
kwijt. Sterker nog, als je publiek je als een onbetrouwbare leugenaar gaat 
zien, ben je 180 graden van je doel afgeraakt!
Je mag best wat spelen met de waarheid om het spannender te maken, 
zolang de basis van het verhaal maar op waarheden blijft berusten. Dat 
noemen we “waarachtig”. Je publiek moet het kunnen geloven. Het helpt 
juist om het drama wat te vergroten door extra emotie of nog meer te-
genslagen te introduceren. Maar overdrijf het niet.
Pas ook op met het vertellen van andermans 
verhaal. Je kunt het prima gebruiken, mits je 
op voorhand vertelt dat “je collega je eens 
vertelde dat...”

 Ga gerust buiten het boekje
Welke storyteller je ook vraagt, iedereen zal antwoorden dat je verhaal 
een goede structuur moet hebben en over de juiste “narratieve elemen-
ten” moet beschikken. Ik denk dat het geen eis is, maar eerder een ga-
rantie op een perfect verhaal dat beslist enthousiast wordt ontvangen. 
Toch, ook een verhaal dat niet aan deze verhaalwetten voldoet, kan dit 
effect hebben.
Zo weet ik nog uit mijn jonge jaren dat Simon Carmiggelt op televisie ver-
halen voorlas. Met zijn monotone stem schetste hij beelden over gewone 
mensen van alledag. Eigenlijk maakten ze geen grote dingen mee, geen 
�����������ϐ������������������������Ǥ���������������������������������

genslagen te introduceren. Maar overdrijf het niet.
Pas ook op met het vertellen van andermans “Ik 

lieg de waarheid”
(Simon Carmiggelt)




