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Stoppen met informeren,

Starten met inspireren!

5 audioverhalen die laten zien 
waarom storytelling werkt in je werk.



Natuurlijk: brood op de plank is belangrijk,
maar wat ons het aller diepst drijft is het
verschil dat we kunnen maken. We willen
van waarde zijn voor de organisatie waar
we werken, we willen impact maken. 

Toch werken we onszelf vaak tegen. Juist in
ons werk. Doen dingen die totaal niet
effectief blijken. Eén van de grootste
valkuilen is de manier waarop we
communiceren, of liever gezegd:
informeren.

Daarmee zijn we hopeloos ineffectief.
Want wat blijkt? We onthouden informatie
héél slecht, laat staan dat we het kunnen
reproduceren of doorvertellen. 

Zonde natuurlijk. Als je collega’s wil
meenemen in nieuwe ontwikkelingen,
onderlinge verbinding wil creëren, of
kennis wil delen, is het waarschijnlijk niet
je bedoeling dat jouw boodschap het ene
oor in en het andere oor weer uit gaat.

Gelukkig is er een manier die beter werkt.
Je kunt stoppen met informeren en starten
met inspireren. Het liefst met persoonlijke
verhalen. Want verhalen? Daar smullen we
van. We vragen er naar in de rij bij de
koffie, we vertellen ze door tijdens een
lunch. We hebben een ongekend goed
geheugen voor verhalen. >>> 

Wanneer je ’s ochtends na je

eerste kop koffie start aan je

werkdag, wil je waarschijnlijk

maar één ding: er toe doen.

 
 
 
 
 
 



Met verhalen bedoelen wij trouwens niet de
grote, gelikte corporate merkverhalen, die
zijn bedacht door de reclamebureaus. Nee,
we bedoelen echte verhalen, van echte
mensen. Persoonlijke ervaringen. 

Als we met zulke verhalen de missie van de
organisatie illustreren, of een verandering
kracht bij zetten, weten we zeker dat collega’s
onze boodschap horen en onthouden.
Verhalen blijven nu eenmaal makkelijk
plakken.

Persoonlijke verhalen maken een onderwerp
herkenbaar, relevant en invoelbaar.

In dit audio e-book krijg je exclusieve
toegang tot audiofragmenten waarin we 5
verhalen bespreken die laten zien waarom
je storytelling zou moeten toepassen in je
werk. Heel veel lees en luisterplezier!

Wil je naar de
audiofragmenten bij dit e-book
luisteren?

Scan dan de QR codes die je
tegenkomt met de camera van je
telefoon. Veel luisterplezier en
inspiratie! 



De vader van Manon was piloot. Met zijn
sappige ervaringsverhalen 'lulde' hij de halve
familie de luchtvaart in. 

Terwijl haar broers werk vonden op de luchthaven,
was Manon vooral gefascineerd geraakt door de
kracht van zijn verhalen. 

Manon werd theatermaker en onderzocht wat maakt
dat een verhaal mensen in beweging brengt. Ze
verdiepte zich in organisaties, systemisch werk en
richtte de Storytelling Fabriek op. Manon helpt grote
organisaties als Politie, ING, DHL Express, Allianz,
Achmea en Greetz om de kracht van het verhaal in te
zetten.

 

En wie zijn 

wij dan?
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Op alle jeugdfoto's draagt Rachel
verkleedkleren, staat te playbacken, 
 speelt ze toneel of is duidelijk in haar
eigen fantasierijke wereldje.

Tegen alle verwachtingen in, koos ze voor
een studie 'met haar hoofd' en begon te
werken in grote, vaak wat logge organisaties.
Daarbinnen creatief zijn was best een
uitdaging. Maar die uitdaging ging ze aan.
Waar ze kón, bracht ze creativiteit in. Door te
spelen, experimenteren en ruimte te nemen.
Steeds vaker werd ze gevraagd om dit ook
aan anderen te leren.

Inmiddels werkt Rachel met Huis van
Verbeelding en Huis van Vernieuwing aan
een cultuuromslag: creativiteit en werk gaan
hand in hand. 

 

Rachel Levi 
 

 

 

 

 



Let's dive in!
5 verhalen die je álle reden geven 

om te starten met storytelling 

Deze lasagne maakt een punt

Eva Brouwer
P7

Omgaan met verandering 

Jaap Bressers
P8

Een paar maanden later...

Habtamu de Hoop 
P9

Waarom moet het zo gaan?

Marja Boxhoorn
P10

Ik wil gewoon de beste zijn

Jaap Korteweg
P11



of kijk op 

YouTube

 

VERHAAL 1. 
 
 
 
 
 

 

Deze lasagne maakt een punt.

 

 

Wat heeft een lasagne met aubergine te maken
met bedrijf dat zich bezig houdt met het
recyclen van plastic? 

In het eerste verhaal dat we bespreken hoor je
Eva Brouwer. Eva gebruikt een klein, persoonlijk
verhaal over haar lasagne om een 
groter thema te adresseren. 

Dit type verhaal noemen we een 
microstory. Op het moment dat 
het je overkomt, herken je er misschien niet
eens een verhaal in. 
 

Laat staan een verhaal waarmee je
herkenning en impact creëert. Toch zijn
ook kleine verhalen enorm waardevol! 
 



of kijk op 

YouTube

Het tweede verhaal dat we bespreken is
het persoonlijke veranderverhaal van Jaap
Bressers. Hij brak zijn nek en raakte voor
de helft verlamd. 

Hoewel bijna niemand zijn nek breekt,
maakt Jaap zijn verhaal herkenbaar voor
anderen. Met zijn ervaring maakt hij een
punt dat ons allemáál raakt. 

Jaap gebruik veel humor als vorm om zijn
verhaal te voorzien van lichtheid. 

 

VERHAAL 2. 
 
 
 
 
 

 

Omgaan met verandering

 

 



of kijk op 

YouTube

Veel Nederlanders voelen afstand tot
politiek en politici. Daarom zijn de
spaarzame momenten waarop politici
écht iets van zichzelf laten zien zo
waardevol. Als de professionele rol even
niet op de voorgrond staat, maar de
mens.

Habtamu de Hoop maakte veel indruk
met zijn persoonlijke verhaal in de
Tweede Kamer, op zijn allereerste
werkdag. In zijn zogenaamde 'Maiden
Speech' deelde hij een bronverhaal.  

 

VERHAAL 3. 
 
 
 
 
 

 

Een paar maanden later...
 

 

 



of kijk op 

YouTube

Als je iemand ontmoet met een missie,
met een sterke innerlijke drijfveer, is de
kans 100% dat die missie voortkomt uit
een persoonlijk verhaal.

We bespreken het verhaal van Marja
Boxhoorn. Marja is moeder van een zoon
met autisme. Door haar eigen struggles
met de opvoeding specialiseert ze zich in
coaching. Ze wordt uiteindelijk De
Autismecoach. Ouders herkennen zich in
de verhalen van Marja, waardoor ze nu
haar hulp inschakelen voor hun eigen kind. 

 

VERHAAL 4. 
 
 
 
 
 

 

Waarom moet het bij mij

allemaal zo moeilijk gaan? 

 



of kijk op 

YouTube

Het laatste verhaal dat we bespreken is
een organisatieverhaal, maar dan wel 
met een heel persoonlijk tintje. 

 Jaap Korteweg, vertelt over het ontstaan
van De Vegetarische Slager. 

Het verhaal over dit succesvolle merk,
heeft zijn oorsprong in een veel kleiner,
persoonlijk verhaal. Dit verhaal maakt
dat ook vleesliefhebbers begrijpen
waarom het voor Jaap logisch voelde om
vegetariër te worden en  revolutionaire
vleesvervangers te ontwikkelen. 

 

VERHAAL 5. 
 
 
 
 
 

 

Ik wil gewoon de beste 

van de wereld zijn... 

 

 



De belangrijkste lessen uit deze verhalen

Persoonlijke verhalen maken abstracte onderwerpen herkenbaar 
en toegankelijk.  

Persoonlijke verhalen zijn een 'kruiwagen' voor grotere thema's, of  een
haakje om organisatieverhalen aan te koppelen. 

Persoonlijke verhalen kunnen levensveranderend zijn voor toehoorders, 
zelfs als zij geen enkele vergelijkbare ervaring hebben. 

Persoonlijke verhalen zorgen connectie met de persoon achter de rol,
functie of uniform.  

Persoonlijke verhalen maken een missie tastbaar, omdat ze de diepere
drijfveren blootleggen. 



We vertellen elkaar de hele dag verhalen.

Hoe mooi zou het zijn als we dit bewust

doen? Om impact te maken met ons

werk? Om te stoppen met informeren en

te starten met informeren. 

De verhalen in dit audio e-book zijn
bedoeld ter inspiratie. Aan elk van de
verhalen kan nog geschaafd worden. Dat is
ook helemaal niet erg. Storytelling gaat in
de eerste plaats over authenticiteit. Het
gaat niet om het perfecte, gelikte verhaal.
Het gaat om de connectie die het verhaal
teweeg brengt. 
 
Zou jij zelf met storytelling aan de slag
willen? En ben je nieuwsgierig op welke
wijze je het grootste effect bereikt in je
werk?

We vertellen je graag iets over onze online
cursus. Met de verteltechnieken die je van
ons leert, kun jij straks je persoonlijke
ervaringen omzetten in verhalen die  (in je
werk en daarbuiten) mensen in beweging
brengen.



Direct naar de online 
cursus Storytelling! 

 

 

Volg de online cursus Storytelling!

We gunnen iedereen een alternatief 
 voor 'dood door Powerpoint', of wazige
blikken tijdens een presentatie. Met
verhalen kun je zoveel meer impact
maken. Verhalen zijn de poort naar
iemands hart. 
 
Manon en Rachel hebben de handen ineen
geslagen om deze cursus te maken. Een
unieke samenwerking tussen twee
toonaangevende trainers in hun vakgebied.
Dat maakt deze cursus uniek. Je leert van
ons niet alleen hoe je verhalen vangt in
woord, maar óók in beeld: visual
storytelling.

Na de cursus kun jij moeiteloos persoonlijke
ervaringen transformeren in waardevolle
veranderverhalen, ken je alle technieken om
impact te maken met je verhaal en ben je in
staat om dit ontspannen te vertellen. 

Uniek aan deze cursus:

Je leert van ons niet alleen hoe je
verhalen vangt in woord, maar óók in
beeld: visual storytelling.



in samenwerking met:

Dit audio e-book werd je aangeboden door:


