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Verhalen overal

Become a great Storyteller in 1 Day: “Storytelling in business is 
hot. I’m delighted that RSM has a programme about it. The Power 
of Storytelling was everything I hoped it would be. […] I learned a 
lot about the history of storytelling, and got tools for how to best 
frame a conversation, which I now use in my daily work.”

Eveline Graus, manager public affairs and communication at 
Nederlandse Brouwers and Nederlandse vereniging Frisdranken, 
Waters en Sappen
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Verhaal

Verhalen zijn beschrijvingen

Van gebeurtenissen / in een setting 
Die mensen overkomen / waar ze in handelen
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Verhaal

In mijn wijk zijn voetbalvelden. De gemeente besloot de 
voetbalvelden te vervangen door huizen en 
apartementengebouwen. De wijk kwam in opstand.  
Ik ben in een nieuwe wijk gaan wonen. Mijn buurman blijkt een
kwaadaardige man. Samen met mijn buren (actor) stap ik naar
de gemeente. Er moet iets worden gedaan. 
In wijk C is een braakliggend terrein. Bewoners geven aan dat
ze er iets nieuws willen ontwikkelen. De gemeente wil met ze
meedenken. Ik ben namens de gemeente met bewoners en 
andere partijen in gesprek.   
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Verhaal

In mijn wijk zijn voetbalvelden (setting). De gemeente (actor) besloot de 
voetbalvelden te vervangen door huizen en apartementengebouwen
(gebeurtenis). De wijk kwam in opstand (gebeurtenis).  
Ik (actor) ben in een nieuwe wijk gaan wonen (gebeurtenis). Mijn buurman
(actor) blijkt een kwaadaardige man (gebeurtenis). Samen met mijn buren
(actor) stap ik (gebeurtenis) naar de gemeente (actor). Er moet iets
worden gedaan. 
In wijk C is een braakliggend terrein (setting). Bewoners (actor) geven aan
dat ze er iets nieuws willen ontwikkelen (gebeurtenis). De gemeente
(actor) wil met ze meedenken (gebeurtenis). Ik (actor) ben namens de 
gemeente met bewoners en andere partijen (actor) in gesprek
(gebeurtenis).   
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Wat verhalen doen

Orde aanbrengen in ervaringen 
Tot begrip van ervaringen komen / verwerken / delen
Emoties opwekken: vermaken, ontroeren, verafschuwen…
Identiteit creëren
Rapporteren
Overtuigen / verantwoorden
Problemen-oplossingen onderzoeken
En meer…
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Wat verhalen kunnen doen

Beleven

[“Vertellen”]
Orde aanbrengen
Tot begrip komen
Emoties
Identiteit 

[“Toepassen”]
Rapporteren belevingen in 
casus/ van groep
Verantwoorden 
werk/uitgaven/beslissing
Overtuigen van beslissers/ 
burgers
Probleem aanpakken
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Wat verhalen kunnen doen

Beleven

Toepassen Vertellen





Professionele
Knutselaars:

open, gedreven, 
verbindend, bricolerend



luisteraars, verzamelaars,
vertellers, vertalers, 

bewerkers
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