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Samenvatting

Dit onderzoek is verricht in opdracht van de Imagineering Academy en de competentiegroep
Imagineering binnen de NHTV. Beide groepen zijn gericht op het ontrafelen van verschillende
elementen binnen het vakgebied imagineering. Enkele van deze elementen zijn concept, storytelling en
beleving. Deze begrippen dienen gedefinieerd te worden en in een valide kader geplaatst te worden ten
einde aanbevelingen te kunnen doen met betrekking tot het creëren van krachtige vrijetijdsconcepten.
Aan mij de opdracht om in het kader van de kennisontwikkeling van zowel de Imagineering Academy
als de competentiegroep Imagineering het begrip storytelling in kaart te brengen.

Storytelling is een begrip dat in de context van de belevingseconomie en imagineering steeds vaker
opduikt. Er bestaat relatief weinig informatie over de toepassing van storytelling binnen het vakgebied
van de vrijetijdsmanager. Er wordt in veel verschillende contexten gepraat en geschreven over
storytelling maar er wordt nergens gesproken over verbanden. Storytelling blijkt een nieuw te
ontdekken terrein. Storytelling kan een belangrijke rol spelen binnen het vakgebied imagineering en
dan specifiek binnen het regisseren van de belevenis.

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Inzicht verkrijgen in de verschillende opbouwende elementen, de doelstellingen en toepassingen van
storytelling ten einde aanbevelingen te doen voor de toepassing van storytelling binnen de
optimalisering van de beleving, zowel intern als extern binnen (vrijetijd) organisaties.

De externe factor binnen deze doelstelling heeft met name betrekking op het resultaat dat de interne
optimalisering van beleving bewerkstelligd voor de externe representatie.

Om de doelstelling te kunnen behalen dient er antwoord gegeven te worden op de onderstaande
vragen, de antwoorden vormen in combinatie het antwoord op de probleemstelling.
1. Wat is beleving?
2. Wat is storytelling?
3. Welke elementen van storytelling zijn van belang voor de beleving?
4. Welke rol kan storytelling spelen in organisaties?
5. Welke organisaties kunnen als voorbeeld dienen van de toepassing van storytelling binnen
    organisaties?
6. Wat is de overeenkomst tussen oorspronkelijke storytelling en storytelling toegepast in
    organisaties?
7. Hoe kan storytelling succesvol worden toegepast ten einde de beleving te optimaliseren, zowel
    intern als extern.

Het onderzoek is verkennend van aard. Het eerste gedeelte van dit onderzoek beslaat een intensieve
deskresearch. Er is onder andere gezocht naar verschillende definities, verhaalopbouw en toepassingen
van storytelling. De informatie verkregen uit deze deskresearch is geverifieerd en aangescherpt door
gesprekken met sleutelinformanten. Vervolgens zijn de elementen die het sterkste naar voren zijn
gekomen tijdens deze eerste deskresearch verder toegelicht aan de hand van theorieën over beleving.
Bovendien is een en ander geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. Hierna is de stap naar de
toepassing van storytelling in organisaties gemaakt. Storytelling binnen organisaties heeft
verscheidene definities. Deze definities zijn nader toegelicht. Ten slotte zijn alle resultaten tot dan toe
getoetst aan de hand van drie casestudies bij Interpolis, Mundial Productions en de Efteling

Het verhaal
Storytelling is in de meest essentiële basis te definiëren als simpelweg het brengen van een verhaal.
Het verhaal vormt de basis en wordt toegepast binnen verscheidene doelstellingen, de vorm waarin dit
verhaal verschijnt, is afhankelijk van deze doelstellingen. Het verhaal heeft sinds het begin der tijden
vaak een tweedelige doelstelling gehad namelijk een vermakende en een lerende. Het verhaal wordt
dan ingezet om verschillende doelstellingen te bereiken. Op deze manier wordt storytelling toegepast
binnen organisaties
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Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van een onderscheid tussen de corporate story en de
inzet van storytelling als management instrument.

Corporate storytelling
De corporate story is de beschrijving van kernpunten van een onderneming in een beknopt verhaal.
Het is opgesteld om de identificatie van de eigen medewerkers met de organisatie te vergroten.
Daarnaast dient het om het bedrijf succesvol te kunnen positioneren ten opzichte van andere
organisaties. Het verhaal kan als inhoudelijk vertrekpunt fungeren voor concrete uitingen. De
corporate story verklaart kernwaarden, kernopdracht, positionering en toekomstperspectief. Het
verhaal van de onderneming verbindt bovendien op systematische wijze verleden, heden en toekomst.
Essentieel is dat een organisatieverhaal de interne en externe percepties verbindt.

Storytelling als management instrument
Storytelling kan als management instrument worden ingezet door leiders en managers. Verhalen
kunnen veel noodzakelijke en belangrijke processen binnen een organisatie verduidelijken en
begrijpelijk maken. Het verhaal is een goed instrument om dingen bespreekbaar te maken en alle
werknemers te betrekken in een organisatie. Storytelling kan op verschillende manieren worden
toegepast met diverse doelstellingen zoals het communiceren en implementeren van
organisatieveranderingen, personeel te sturen in het aanzetten tot actie, samenwerking te bevorderen,
mensen te motiveren, inspireren en betrekken. Het kan zorgen voor inzicht in zelfbeeld en
functioneren.

Storytelling kan worden ingezet binnen organisaties in de verschillende disciplines van management,
beleidsvorming en marketing en communicatie.

De belangrijkste motieven voor het toepassen van storytelling zijn:
• Betekenis en betrokkenheid
• Kennis overdragen
• Sturing geven
• Ordening aanbrengen
• Beleving toevoegen

Uit het onderzoek zijn de belangrijkste inhoudelijke ingrediënten voor het vormgeven van een verhaal
naar voren gekomen. Deze ingrediënten vormen de aanbevelingen binnen dit onderzoek

Ingrediënten voor het belevingsvol toepassen van storytelling binnen organisaties zijn:
• Waarden
Het vertellen van verhalen mag worden opgevat als hét voertuig voor het overdragen van waarden.
Het is bij het vormgeven van een verhaal van belang dat er gekeken wordt naar maatschappelijke
waarden en tevens, van groot belang, de heersende waarden binnen de organisatie.

• Emoties
Al sinds de beginjaren van de marketing weten we dat functionele kwaliteit alleen onvoldoende is
om een merk succesvol aan de man te brengen. Het bieden van emotionele kwaliteit is net zo
belangrijk. Verhalen raken de essentie vaak juist door de niet-rationele benadering. Je komt in
korte tijd bij de kern en je raakt mensen eerder, omdat je niet door de rationele laag heen hoeft.

• Authenticiteit
Elke onderneming heeft een verhaal in zich en heeft een verhaal te vertellen door haar daden.
Wees binnen een verhaal zoveel mogelijk authentiek. Een organisatieverhaal mag geen
geschiedschrijving worden. Het gaat om een balans tussen verleden en toekomst, overbrugd door
het heden. Doelen en ambities voor de toekomst vormen de context van het verhaal.
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• Gelaagdheid
Sterke verhalen hebben vaak meerdere lagen. Meerdere lagen in een verhaal kunnen het sterker of
interessanter maken. Hoewel men zich niet altijd bewust is van die lagen, voelt men ze vaak
intuïtief aan. Een sterk verhaal is begrijpelijk voor de beoogde doelgroep

• Identificatie
Mensen worden aangesproken door een verhaal omdat ze zich ermee kunnen identificeren. Er is
een connectie, een relatie. Relatie is het sleutelwoord voor marketing. Succesvolle organisatie-
verhalen hebben vaak een onderliggend idee dat veel mensen universeel aanspreekt.

• Interactie
Wees altijd in interactie met je publiek. Luister en pas wat je vertelt daarop aan. Maak zo samen
een verhaal. Vertellen gaat niet dus niet alleen over zenden maar ook over perceptie. Het vertellen
van verhalen kan beschouwd worden als een groepsgesprek

• Totaalcommunicatie
Voor de effectiviteit van het verhaal is het essentieel dat het verhaal ingepast wordt in het
volledige communicatiesysteem. Alle communicatie moet altijd het organisatieverhaal vertellen of
ten minste een relatie met de hoofdlijnen hebben.

• Geloof
De bron van de kracht van een verhaal is het geloof erin. Geloof in je eigen verhaal is een
essentiële voorwaarde voor het succes van storytelling. Met een verhaal breng je een emotie over
en dat kan alleen als je er zelf in gelooft.

• Eenvoud
Verhalen zijn krachtig door de eenvoud ervan. Een helder en simpel verhaal biedt in de huidige
informatiechaos rust en duidelijkheid. Een heldere kernboodschap is heel erg belangrijk. Als je die
niet voor ogen hebt, kun je maar beter niets vertellen. Dan wordt het veel te kunstmatig.

• Leiderschap
De rol van leiderschap omvat onder andere het inspireren, motiveren en aansturen van mensen om
te handelen Verhalen zijn hiervoor het aangewezen instrument. Daarnaast is het verhaal van de
organisatie, wanneer goed opgesteld, tevens het verhaal van de oprichters. Het verhaal moet de
visie van de leider uitdragen en andersom. Goed leiderschap omvat de kunst om het
organisatieverhaal krachtig en met gevoel uit te dragen.

• Compleetheid
Een gevaar in het vormgeven van een verhaal ligt in het incompleet zijn. Een valkuil waarin vele
organisaties trappen is dat zij enkel het, in hun ogen, voor externe meest interessante hoogtepunt
gebruiken. Hier missen zij dan de noodzakelijke opbouw en afbouw van het verhaal. Om een
verhaal goed vorm te geven kan de verhaalopbouw van Aristoteles uitkomst bieden.

Uit de casestudies is gebleken dat er binnen organisaties niet altijd een duidelijke definitie bestaat van
storytelling. Wat binnen dit onderzoek benoemd wordt als het verhaal van de organisatie, wordt
binnen de verschillende organisaties vaak bestempeld als het concept of het merk. Deze vergelijking is
op zich niet verkeerd maar het kan wel zijn dat de organisatie door deze opvatting een aantal kansen
laat liggen. Het verhaal is dan impliciet aanwezig in de organisatie. Want hoewel veel organisaties
zich hier niet bewust van zijn, heeft elke organisatie een verhaal te vertellen, sterker nog, elke
organisatie is een verhaal. Juist het erkennen van het organisatieverhaal kan vele deuren openen. Het
organisatieverhaal kan namelijk op vele gebieden worden ingezet met diverse doelstellingen zoals
binnen dit onderzoek beschreven. Het erkennen van dit begrip en de aanwezigheid binnen de
organisatie kan dus leiden tot het optimaliseren van alle werkende processen binnen een organisatie.
Het is dan zaak het impliciet aanwezige verhaal te vertalen en het daarmee expliciet te maken.
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Voorwoord

Voor u ligt het onderzoeksverslag Een Verhaal Apart, een onderzoek naar storytelling. Het onderzoek
is verricht in opdracht van de Imagineering Academy en de competentie groep Imagineering.Dit
verslag is geschreven in het kader van het afstuderen aan de opleiding Vrijetijdsmanagement, richting
Management Creative Industries, aan de NHTV internationale hogeschool te Breda.

Mijn dank gaat uit naar iedereen die mij bij de totstandkoming van dit onderzoeksverslag behulpzaam
is geweest.
In het bijzonder wil ik hier noemen:
Moniek… een onvermoeibare sparringpartner tijdens dit onderzoek. Ik heb veel van je geleerd en ben
daar ontzettend dankbaar voor. Je kritische blik en de vele discussies rondom het gehele vakgebied
van Imagineering en al haar facetten zijn mijn scriptie ten goede gekomen.
Robin… voor je kritische en vernieuwende blikken. Je enthousiasme rondom het onderwerp werkte
aanstekelijk en inspirerend. Bedankt voor de nieuwe invalshoeken en het aanleveren van veel
interessante materialen.
Papa Jan en mama Marijke… voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben en de onvoorwaardelijke
steun. De vele geruststellende gesprekken en de arm om mijn schouder wanneer ik het even niet meer
zag zitten. Jullie zijn voor mij een bron van inspiratie.
Benno…voor je steun, je altijd luisterende oor en altijd aanwezige schouder. Je onvoorwaardelijke en
ontelbare pogingen om mij te helpen waar mogelijk. Jij was voor mij het rustpunt in deze chaotische
tijd.
Balkis… voor je kritische blik, je motiverende en geruststellende woorden. Je liet me menige keer de
bomen door het bos zien.
Evie…voor je final touch en je broodnodige peptalks

Een verhaal wordt misschien door één persoon bedacht maar het wordt gevormd door vele mensen,
door samenwerking, aanbouwing en uitdraging. Jullie vormden mijn verhaal.

December 2004
Marieke van Amelsvoort
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Hoofdstuk 1 Inleiding

§1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de aanleiding en de opzet van het onderzoek naar de kracht van storytelling
uiteen worden gezet. In §1.2 wordt ingegaan op de achtergrond gevolgd door de aanleiding in §1.3. De
probleemstelling wordt verder uitgewerkt in §1.4. De gekozen werkwijze voor dit onderzoek zal
worden toegelicht in §1.5 en tot slot wordt in §1.6 de opzet van dit rapport verduidelijkt.

§1.2 Achtergrond
NHTV internationale hogeschool Breda

De NHTV heeft altijd een bijzondere positie ingenomen in het hoger onderwijs. Aanvankelijk was
deze positie vooral gebaseerd op haar monopolie met betrekking tot een aantal opleidingen. Onder
invloed van het liberale onderwijsbeleid van de afgelopen jaren is de positie van de NHTV echter
gewijzigd. Ten gevolge hiervan heeft de NHTV haar strategie afgesteld op een verbreding van het
aanbod binnen een afgebakend terrein. Deze strategie is gebaseerd op de volgende missie:

De NHTV profileert zich als themahogeschool op de terreinen van toerisme, hospitality,
entertainment, mobiliteit en wil een inspirerend opleidings-, onderzoeks- en kenniscentrum zijn met
een internationale dimensie. De hogeschool streeft ernaar studenten en medewerkers een stimulerende
werkplek te bieden om kennis en kunde te integreren en op professionele en verantwoorde wijze toe te
passen in de samenleving.1

Vanuit haar onderwijsvisie wil de NHTV inspirerend onderwijs bieden in de vorm van een kwalitatief
uitstekend opleidingenaanbod in een internationale context, flexibele leerroutes en goede
studievoorzieningen. Hierbij ligt de nadruk op inhoud, vorm, verpakking en uitstraling. Dit doet zij via
het onderwijsconcept 'ondernemend leren' waarin gemeenschappelijke uitgangspunten ten aanzien van
het onderwijs zijn verwoord. Bij ondernemend leren is de beroepspraktijk het uitgangspunt voor de
inrichting van het onderwijs; de lerende professional is het rolmodel. De NHTV gaat hierbij uit van
competentiegericht onderwijs. De afgestudeerde student in de werkvelden van NHTV moet over
competenties beschikken die maken dat deze startende professional kan voldoen aan de vraag op de
arbeidsmarkt. Bovendien moet hij voldoende bagage hebben om zich te ontwikkelen tot een lerende
professional. Om daaraan te voldoen moet iedere afgestudeerde van NHTV beschikken over de
kerncompetenties zelfverantwoordelijkheid, innovatief vermogen, resultaatgerichtheid en
communicatief vermogen.

Daarbij heeft de NHTV de keuze gemaakt voor imagineering als speerpunt voor alle opleidingen. In
de benadering van studenten wordt dan ook uitgegaan van creativiteit, betrokkenheid en 'het geboeid
zijn', als elementen waarin de 'beleving' van de studie door de student vorm krijgt. In het onderwijs op
de NHTV staat de student centraal, transparantie en flexibiliteit zijn hierbij kernbegrippen

Vanaf het schooljaar 2003 - 2004 is het onderwijsprogramma van de opleiding Vrijetijdsmanagement
voor de nieuwe lichting studenten vernieuwd. Vanaf het 2e jaar kiezen de studenten voor een van de
specialisaties: Sportmanagement, Creative Industries, Evenementorganisatie en Leisure Project
Management. Daarnaast maken de studenten tijdens de studie kennis met de vier inhoudelijke
competentiegebieden die van toepassing kunnen zijn voor de vrijetijdsmanager te weten:de
ondernemer, de imagineer, de projectmanager, de marketeer en de beleidsmaker.

                                                          
1 NHTV Strategie naar 2007
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1.2.1 De vrijetijdsmanager
Het werkveld en de activiteiten van de vrijetijdsmanager zijn zeer divers: er is sprake van een
complexe beroepspraktijk. De vrijetijdsmanager weet professioneel aan te sluiten op snel
veranderende vragen en behoeften van het publiek betreffende de vrije tijd en vrijetijdsbesteding.

De vrijetijdsmanager draagt zorg voor een continue ontwikkeling van producten en diensten. Hij werkt
aan en in transsectorale samenwerkingsverbanden. Culturele, maatschappelijke en commerciële
mogelijkheden worden hierbij en hierbinnen zoveel mogelijk benut. Gemakshalve wordt over
vrijetijdsproducten (leisure products) gesproken. De complexiteit van de samenstelling van
vrijetijdsproducten vereist dat vrijetijdsmanagers met kennis van zaken binnen de vrijetijdsbranche
opereren.

1.2.2 De competentiematrix
Ten behoeve van de vernieuwde competentie gerichte opleiding heeft de opleiding VTM een
competentie matrix opgesteld voor de vrijetijdsmanager. De competentiematrix is in overleg met
verschillende deskundigen zowel van binnen (vertegenwoordigers van de specialisaties en de diverse
competentiegebieden en vakdisciplines) als buiten de opleiding (professionals uit het werkveld) tot
stand gekomen. De uitwerking van de diverse cellen uit de matrix heeft tot doel een beeld te geven van
de competenties waarover de (startbekwame) vrijetijdsmanager kan beschikken. “Kan” omdat VTM
als competentiegerichte opleiding de student de mogelijkheid zal bieden in de loop van de opleiding te
differentiëren in de lijn van zijn eigen voorkeuren, ambities, vaardigheden en aanleg. Een student zal
weliswaar met alle competenties uit de matrix kennismaken, maar zal vervolgens in de loop van de
opleiding zelf een keuze maken in welke competenties hij wil excelleren. In de matrix zijn 12
kerncompetenties terug te vinden en onder elke kerncompetentie wordt een pakket van persoonlijke en
management competenties genoemd. .2 Deze matrix is terug te vinden in de bijlage van dit
onderzoeksrapport.

                                                          
2 Competentiematrix en Curriculumblauwdruk Vrijetijdsmanagement, november 2003; Moniek Hover,
    Jacco van Mierlo, Jan Noort, Olga Wagenaar, Frank Kriesels.
    Bijlage bij Competentiematrix Curriculumblauwdruk VTM Breda, Algemeen Competentieprofiel
    Vrijetijdsmanager; Hans Tilman, Johan Kasper, Ger Pepels mei 2003.
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§1.3 Aanleiding

Imagineering
Het boek Imagineering, het creëren van belevingswerelden door Diane Nijs en Frank Peters, poneert
de stelling dat het creëren van belevingswerelden, die tot de verbeelding blijven spreken, in de
beleveniseconomie een bredere betekenis heeft, namelijk:

• Imagineering kan ook ingezet worden om minder tastbare belevingswerelden dan
gebouwen en attracties vorm te geven.

• Imagineering kan ook gebruikt worden buiten de wereld van attractieparken. Diverse
auteurs concluderen dat in de huidige tijd de concurrentiestrijd niet langer gewonnen
wordt met behulp van functionele producteigenschappen of een gelikte reclamecampagne.
Juist “beleving” wordt door velen als de sleutel tot succes gezien.

Het vakgebied Imagineering wordt als volgt afgebakend:
Het creëren en vormgeven van op waarden en creativiteit gestoelde belevingsconcepten en producten,
gekoppeld aan een diepgaande doelgroep-, aanbod- en interne analyse.

Een aanvulling hierop m.b.t. de functie van de imagineer en de strategische, centrale rol die
imagineering speelt in/voor de organisatie is de stelling:
“Imagineering is het (strategisch en tactisch) creëren en managen van het proces dat ‘duurzame
emotionele betrokkenheid’ beoogt.”

Belangrijke functie elementen zijn dus:
• Imagineering speelt een rol in de totale strategie van de organisatie
• Het doel is het creëren van (duurzame) emotionele betrokkenheid (transformatie) intern én

extern
• Het middel dat hierbij gebruikt wordt is vaak een belevingsconcept
• Centrale begrippen binnen imagineering zijn: innovatieve benadering, verbeeldingskracht,

waarden

Imagineering als creatieve input voor engineers, designers, communicatoren en ontwikkelaars van
commerciële concepten. Imagineering staat in dat geval voor een integrale aanpak van het vormgeven
van belevenissen. In de moderne managementliteratuur wordt door veel, met name Amerikaanse en
Scandinavische, auteurs het ontstaan van een beleveniseconomie gesignaleerd. Imagineering is
ontstaan in de wereld van attractieparken, de beleveniseconomie bij uitstek. Imagineering heeft echter
een potentie die veel verder gaat dan de wereld van het attractiepark. Merken als Nike, Virgin en The
Bodyshop hebben hun eigen beleveniswerelden ontwikkeld. Een belevingswereld die blijkens de
successen van deze bedrijven tot de verbeelding van zeer velen spreekt. Ook daar hebben imagineers
een belangrijke rol, al noemen zij zich vaak niet zo. Ze werken daar, verborgen in functies als general
manager, conceptontwikkelaar, marketeer of moodmanager.

De Imagineering Academy en de competentiegroep Imagineering
Sinds twee jaar bestaat binnen de NHTV de Imagineering Academy die het vakgebied imagineering
hogeschoolbreed wil verdiepen en extern wil uitdragen. De Imagineering Academy houdt zich bezig
met kennisontwikkeling ter verdieping van competentiegebieden, kennisverspreiding in het onderwijs
zowel binnen de diverse opleidingen van de NHTV als extern. Daarnaast is de competentiegroep
imagineering actief die dezelfde doelen nastreeft maar dan specifiek voor de vier specialisatie
gebieden van het werkveld. Beide groepen zijn gericht op het ontrafelen van verschillende elementen
binnen het vakgebied imagineering. Enkele van deze elementen zijn concept, storytelling en beleving.
Deze begrippen dienen gedefinieerd te worden en in een valide kader geplaatst te worden ten einde
aanbevelingen te kunnen doen met betrekking tot het creëren van krachtige vrijetijdsconcepten. Aan
mij de opdracht om in het kader van de kennisontwikkeling van zowel de Imagineering Academy als
de competentiegroep Imagineering het begrip storytelling in kaart te brengen.
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§1.4 Probleemanalyse

Storytelling is een begrip, dat in de context van de belevingseconomie en imagineering steeds vaker
opduikt. Er bestaat relatief weinig informatie over de toepassing van storytelling binnen het vakgebied
van de vrijetijdsmanager. Er bestaat echter een grote berg informatie over het vertellen van verhalen in
het algemeen. Er wordt in veel verschillende contexten gepraat en geschreven over storytelling, maar
er wordt nergens gesproken over verbanden en ieder legt slechts telkens op één onderdeel de vinger.
Storytelling blijkt een hot topic en daarmee een nieuw te ontdekken terrein. Storytelling kan blijkbaar
een belangrijke rol spelen binnen het vakgebied imagineering en dan specifiek het regisseren van de
belevenis. Maar welke rol is dit nu precies? Welke definitie kunnen we geven aan storytelling, hoe zit
de opbouw in elkaar, hoe wordt het toegepast door verschillende gebruikers vanuit hun doelstellingen?
Wat is de toegevoegde waarde, de essentie van storytelling? En hoe moet het worden toegepast binnen
organisaties om de beleving zowel intern als extern te optimaliseren? Dit zijn allemaal vragen die open
liggen op het gebied van storytelling. Deze scriptie zal antwoorden bieden op deze vragen zodat het
begrip storytelling een breder en meer gestructureerd kader krijgt.

§1.4.1 Probleemstelling
Wat is de essentie van storytelling, welke elementen zijn van belang binnen storytelling en hoe kan
storytelling op een juiste manier ingezet worden om de beleving te optimaliseren, zowel intern als
extern binnen (vrijetijds) organisaties?

§1.4.2 Doelstelling
Inzicht verkrijgen in de verschillende opbouwende elementen, de doelstellingen en toepassingen van
storytelling ten einde aanbevelingen te kunnen doen voor de toepassing van storytelling binnen de
optimalisering van de beleving, zowel intern als extern binnen (vrijetijds) organisaties.

De externe factor binnen deze doelstelling heeft met name betrekking op het resultaat dat de interne
optimalisering van beleving bewerkstelligd voor de externe representatie.

Het begrip vrijetijd wordt in het vervolg van dit onderzoeksrapport aangeduid met de afkorting vt.

§1.4.3 Onderzoeksvragen
Om de eerder gestelde doelstelling te kunnen behalen dient er antwoord gegeven te worden op de
onderstaande vragen; de antwoorden op de probleemstelling worden op zichzelf staand en/ of in
combinatie gegeven.

1) Wat is beleving?

2) Wat is storytelling?

3) Welke elementen van storytelling zijn van belang voor de beleving?

4) Welke rol kan storytelling spelen in organisaties?

5) Welke organisaties kunnen als voorbeeld dienen van de toepassing van storytelling binnen
organisaties?

6) Wat is de overeenkomst tussen oorspronkelijke storytelling en storytelling toegepast in
organisaties?

7) Hoe kan storytelling succesvol worden toegepast ten einde de beleving te optimaliseren, zowel
intern als extern.
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 §1.5 Werkwijze: onderzoeksaanpak

Het onderzoek is verkennend van aard. Vandaar dat er literatuur onderzoek is verricht, waarbij de
bevindingen verder zijn doorgrond door middel van diepte-interviews met sleutelinformanten.
Het eerste gedeelte van dit onderzoek beslaat intensieve deskresearch. Er wordt gezocht naar
verschillende definities van storytelling, naar het ontstaan van storytelling, verhaalopbouw met al haar
belangrijke elementen voor succes, gebruikers van storytelling en verschillende toepassingen van
storytelling. De informatie verkregen uit deze deskresearch wordt geverifieerd en aangescherpt door
gesprekken met sleutelinformanten, toepassers van storytelling. Hierna wordt de stap naar de
toepassing van storytelling in organisaties gemaakt. Deskresearch is een essentiële eerste stap.
Storytelling binnen organisaties heeft wederom verscheidene definities en deze dienen onderbouwd te
worden om een compleet verhaal te kunnen construeren. Binnen het onderzoek worden vervolgens de
resultaten uit het eerste gedeelte van het onderzoek, het onderzoek naar de oorspronkelijke
narratologie, en de resultaten van de deskresearch over storytelling binnen organisaties getoetst aan de
hand van drie case studies te weten bij Interpolis, Mundial Productions en de Efteling. Tenslotte kom
ik tot aanbevelingen voor het succesvol toepassen van storytelling ten einde de interne en externe
beleving te optimaliseren.

§1.6 Opzet rapport

Het rapport dat nu voor u ligt, is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2 wordt
het begrip beleving nader toegelicht. Daarna volgt in hoofdstuk 3 de theorie over verhaalopbouw.
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste elementen, die de kracht van succesvolle
storytelling blootleggen beschreven, onderbouwt door voorbeelden van diverse toepassingen van
storytelling binnen de oorspronkelijke narratologie. In hoofdstuk 5 worden verschillende toepassingen
van storytelling binnen organisaties toegelicht. Vervolgens worden de resultaten tot dan toe getoetst
aan de hand van drie case studies in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 vindt u vervolgens de conclusies en
afsluitend worden de aanbevelingen met betrekking tot het succesvol toepassen van storytelling door
(vt) organisaties ter optimalisering van de beleving, zowel intern als extern gegeven.
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Hoofdstuk 2 Beleving

§2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de theorie over beleving nader toegelicht. Deze theorie ligt ten grondslag aan
dit onderzoek doordat door de toepassing van storytelling getracht wordt de beleving te optimaliseren.
Welke theorieën zijn er gebruikt om datgene wat wordt onderzocht te toetsen en te onderbouwen?
Vanuit welke theorieën is er gekeken naar overeenkomsten en mogelijkheden? In §2.2 wordt de
opkomst van de beleveniseconomie beschreven. Daarna wordt er in §2.3 gekeken naar de
verschillende definities van beleving. Vervolgens komen de drie niveaus van beleving aan bod in §2.4.
Afsluitend worden in §2.5 de vier domeinen van een belevenis beschreven.

§2.2 De beleveniseconomie
Aanvankelijk hield de mens zich bezig met het winnen van grondstoffen. Boeren verbouwden
landbouwproducten, jagers vingen hun prooi en in de mijnbouw werden grondstoffen aan de aarde
onttrokken. Lange tijd was de primaire sector de enige vorm van economische activiteit. Hieraan
kwam abrupt een einde met de uitvinding van de stoommachine: de aandacht verschoof van
grondstofwinning naar industriële productie. De rijken van de negentiende eeuw waren industriëlen,
die erin slaagden in hun fabrieken op grootschalige wijze producten voort te brengen. Dit duurde tot
ongeveer halverwege de vorige eeuw. In de jaren vijftig constateerde men dat de markten verzadigd
raakten en dat de afzet van producten niet langer automatisch gegarandeerd was. Ook werden echte
productinnovaties zeldzamer. Kotler vond de marketing uit en succesvolle bedrijven waren de
bedrijven die erin slaagden service aan hun producten toe te voegen. Consumenten waren niet langer
alleen in producten geïnteresseerd, maar waren op zoek naar oplossingen voor problemen, waarmee zij
in het dagelijkse leven geconfronteerd werden.
Het tijdperk van overvloed wordt langzaam het tijdperk van affectie. Kotler was verantwoordelijk voor
het denken vanuit de markt, alvorens over te gaan tot massale productie. In de periode 1950 – 1960
was de vraag naar allerlei “hardware” producten als koelkasten en tv’s enorm. Marketing bleef
uiteindelijk echter het verlengstuk van productie en verkoop. Anno 2000 zijn er nog steeds echte
innovaties in de productensfeer. Producenten zien zich genoodzaakt mee te gaan in de stroom van
innovatie, met gigantische research- en marketingbudgetten, waar steeds minder return tegenover
staat. De communicatiebudgetten stijgen eveneens buiten proportie. Fusies, overname en vele
reorganisaties kunnen het tij niet keren. Groeiobsessies blijken steeds vaker een bedrijf “ziek” te
maken en “uit te hongeren”. Rijkenberg vraagt zich af of dit nog ondernemerschap is, marketing of
een ultieme poging tot machtsbehoud. Momenteel lijken we ons te ontdoen van onze materiële
fascinatie. Het jaar 2000 zou een nieuwe fase in moeten luiden. Een fase die fundamenteel nieuw
gedachtegoed vereist in de relatie tussen markt en industrie. Omdat marketeers steeds vaker tot exact
dezelfde analyses en dito aanpak komen, blijven de verwachte resultaten achterwege. In traditionele
marketingboeken wordt gesteld dat voor ondernemingen het concurrentievoordeel bestaat uit het
vermogen sneller dan anderen te leren en te veranderen.

Volgens Pine en Gilmore moeten producenten op zoek naar nieuwe instrumenten om hun marge veilig
te stellen. De oplossing ligt volgens hen in het toevoegen van theatraliteit en entertainment: kopen en
consumeren moet een ‘belevenis’ worden. Bedrijven die hier het best in slagen, zijn de bedrijven van
de toekomst.

Zo ontstond de Beleveniseconomie: Beleving toevoegen aan producten en diensten om er zo een
gedachtegoed aan te verbinden, om klanten te betrekken en te binden aan de dienst of het product. Er
moet beleving toegevoegd worden aan producten en diensten om je te kunnen onderscheiden van
andere aanbieders en dus interessant te blijven voor de consumenten. De huidige consument kiest voor
de waardetoevoeging en het gedachtegoed en in mindere mate voor het product zelf.
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Ondernemingen hebben de afgelopen decennia hard gewerkt om onze materiële behoeften te
bevredigen. Dat is in grote lijnen gelukt. Nu is het de tijd voor de toevoeging van sentiment en
sensatie. De consument doorziet veel campagnes als verkooppraatjes die niet echt boeien en die soms
ongeloofwaardig zijn. De enkele bedrijven die ons “psychisch en emotioneel” tegemoet treden,
bedrijven als The Body Shop, Nike, Disney, Swatch, Benetton en Ikea, worden omschreven als
“marketingvisionairs”.

In een economie van overvloed zullen de bronnen die onder al die concurrentie liggen, langzaam
verschuiven naar zaken die we niet kunnen aanraken. Er vindt een verschuiving plaats van materiële
behoeften naar immateriële behoeften. Zowel potentiële klanten als toekomstige werknemers
schreeuwen om producten, diensten, strategieën, leiders en organisaties die hen raken;
E (motional) Commerce.

Mensen snakken naar poëzie in hun dagelijkse leven. In de maatschappij van overvloed zullen
bedrijven concurreren op emotioneel vlak. Het bespelen van de emotie en fantasie worden cruciale
managementvaardigheden. Rationele dingen zijn kopieerbaar, emotionele dingen niet. Emoties en
passie zijn diep en persoonlijk.

“Succes, net als geluk, kan niet worden nagestreefd, het moet volgen…als het onbedoelde bijeffect van
een persoonlijke toewijding aan een doel dat groter is dan jijzelf.” (Ridderstrale en Nordstrom, 2000).
Er is maar één uitweg en die lijkt bedrieglijk eenvoudig: doe iets anders. Doe iets wat de wereld nog
niet heeft gezien. En natuurlijk zullen mensen daarbij de cruciale kracht uitmaken. Het winnende
bedrijf zal het bedrijf zijn dat het beste is in het organiseren en managen van de psychische en
emotionele processen binnen het bedrijf, op de meest innovatieve manier: mensenmanagement dus.

Niet de grootste, heftigste en snelste belevenis zal succesvol zijn, maar de meest betekenisvolle: op
deze wijze wordt een affectieve relatie met de klant opgebouwd.3

In de hype van de ‘experience economy’ moest elk merk ineens een ervaring bieden. Het is tijd voor
een nieuwe impuls in de beleveniseconomie. Dicht bij het merk of product blijven en consumenten
zelf een rol geven, kan een merkervaring weer echt en relevant maken.
Met een sausje van entertainment maak je tegenwoordig geen belevenismerk meer. Het gat tussen de
ervaring die geboden wordt en de betekenis van het merk of product is vaak zo groot, dat je al snel het
commentaar hoort: ‘ze proberen hip te zijn’. Ervaringen die dicht op de huid zitten van het merk en
haar producten zijn veel geloofwaardiger en versterken merkassociaties.4

Experience marketing: marketing die consumenten zelf laat ervaren waar een product of dienst voor
staat. “Ervaar me!’ Experience marketing gaat niet alleen over die producten of diensten zelf, maar
biedt ook achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de ondernemer die wil dat de consument klant bij
hem wordt. Producten ervaren hoeft niet altijd letterlijk plaats te vinden, maar kan vooral ook plaats
vinden door empathie met het product mogelijk te maken en het product door de ogen van de
‘creators’ te beleven.5

De huidige focus op ervaringen, entertainment en belevenissen zal langzaam winnen aan diepgang en
zich meer richten op inhoudelijke en transformationeel georiënteerde diensten en concepten. Goederen
zullen, voor zover dit mogelijk is, worden ingepast in concepten die over wezenlijke zaken gaan;
liefde, zelfkennis etc. Dit is een reactie op het ‘lege’ impulsieve en kortstondige van de huidige
tijdsgeest.6

                                                          
3 Imagineering, Het creëren van belevingswerelden. Diane Nijs en Frank Peters,2002, 2003
4 Jacomine van Veen. Meer beleven door meer betekenis in EYE, zicht op trends, augustus/september 2004
5 Vivian van Dijk, Ervaar me! In EYE, zicht op trends, augustus/september 2004
6 Betekenis wordt voor consumenten belangrijker dan belevenis. In EYE, zicht op trends, augustus/september
2004
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§2.3 Definities van (vt) beleving

Het belang van beleving is nu geschetst, maar hoe is beleving te definiëren? De volgende definities
zijn terug te vinden:
1) Subjectieve innerlijke reactie op een bepaalde stimulus. Deze reactie kan zowel rationeel als

emotioneel zijn.
2) Gebeurtenissen die mensen (emotioneel) raken/ die wat met mensen doen (zowel rationeel als

emotioneel)7

Vanwege het relatief jonge karakter van belevingstheorie binnen de marketing liggen er nog veel
vragen open. Er bestaan vele discussiepunten met betrekking tot onder andere het begrip beleving en
haar rol binnen bijvoorbeeld imagineering. Deze discussie kan wederom leiden tot een totaal nieuw
onderzoek, waarvoor binnen dit onderzoek geen ruimte is. Deze theorie over beleving zal de
aankomende tien jaar veranderen en aangescherpt worden met nieuwe inzichten en theorieën. Voor nu
wordt binnen dit onderzoek uitgegaan van deze theorie en definiëring.

§2.4 Drie niveaus van beleving

We onderscheiden drie niveaus van beleving:
1) De beleving, die leidt tot emoties;
2) De memorabele beleving; die leidt tot emoties en herinneringen;
3) De transformerende beleving; die leidt tot emoties, herinneringen en transformaties.8

1) De beleving
Een korte omschrijving volgens Van Dale van een beleving is ‘een innerlijke ervaring’.
Schmitt (1999) beschrijft een beleving (experience) als volgt: “Experiences zijn persoonlijke
gebeurtenissen die mensen overkomen als een reactie op een bepaalde stimulus. Experiences zijn het
gevolg van het kijken naar of het deelnemen aan gebeurtenissen - echt of virtueel. Bij deze experiences
is het gehele menselijk wezen betrokken: onze zintuigen, gevoelens, intellecten en lichamen. Bij
experiences zijn zowel de rationele als de emotionele kant van mensen betrokken. Experience als
effect van een gebeurtenis laat zich echter niet creëren. Experience is afhankelijk van perceptie. Er
kunnen wel sturende factoren worden ingezet, die de richting van een experience kunnen bepalen.

Een beleving kent volgens Goossens (2000) de volgende kenmerken:
1) Deelname en betrokkenheid van het individu in de consumptie;
2) Het fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal of spiritueel bewogen zijn;
3) De bewuste perceptie van het samenkomen of doorleven van een activiteit of gebeurtenis;
4) Een inspanning gericht op psychologische of interne behoefte van de deelnemer.
5) De deelname aan de beleving brengt een verandering in kennis, vaardigheden, geheugen of emotie

teweeg. De essentie is dat mensen er anders uitgaan dan dat ze er in zijn gegaan, er heeft een
verandering bij hen plaatsgevonden. Dit kenmerk kan ondergebracht worden bij de
transformerende beleving.

Pine en Gilmore maken een onderscheid tussen een dienst (service) en een beleving (experience). Zij
noemen een experience ‘een dienst die memorabel is door haar bijzondere karakter dat afwijkt van de
routineservice’. Volgens Pine en Gilmore zijn belevingen dus per definitie memorabel.  Een andere
mening is dat beleving niet per definitie memorabel zijn. Niet alles wat een consument beleeft, blijft
hangen. Er zijn dus gewone belevingen en memorabele belevingen.9

                                                          
7 Paper/ Artikel: beleving en belevingsonderzoek: stand van zaken en ontwikkelingen in meetinstrumenten,
versie 7 april ’04.
8 Ibid.
9 Ibid.
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2) De memorabele beleving
In de literatuur wordt flow aangemerkt als een zeer intense beleving. Kenmerken van een ‘flow’ zijn:
1.Een verrijkte perceptie
2.Een gevoel van zorgeloosheid, plezier en genoegen;
3.Een verstoring van het natuurlijke tijdsbesef;
4.Een sterke persoonlijke betrokkenheid bij de situatie
In het Nederlands kun je ‘flow’ het beste aanduiden met begrippen als kick, roes of extase: je vergeet
alles om je heen en er ontstaat een extatisch gevoel, geluk (Beunders & Boers, 2002). Je komt als het
ware in een soort trance terecht.

Goossens (1998) stelt:
Flow is een toestand van schijnbare versmelting van het subject met haar omgeving, die zich voordoet
bij hoge prestatieniveaus. In deze toestand lijkt het of de plannen voor de handeling zich als het ware
vanzelf aandienen. De fundamentele kenmerken van flow-ervaringen zijn: intense betrokkenheid,
diepe concentratie, duidelijke doelen en feedback.
Voor het bereiken van flow is een leerproces noodzakelijk. Goede belevingsconcepten spelen hierop in
door bijvoorbeeld het bieden van begeleiding of het geven van de mogelijkheden om op verschillende
niveaus een ervaring te ondergaan.
Niveaus kunnen ook dienen om het moment van routine en verveling uit te stellen.
Aan de flow-ervaring komt een eind: vroeg of laat gaat een activiteit vervelen. Om deze reden dient
een activiteit op verschillende niveaus beleefd te kunnen worden en is het voortdurend regisseren en
vernieuwen van belevenissen noodzakelijk.10

In de omschrijving van het begrip belevenis van Pine & Gilmore staat: De gebeurtenis is memorabel
en zeer persoonlijk. Een belangrijke eigenschap van de belevenis is dan ook dat zij uniek en niet
standaardiseerbaar is want de consument produceert mee. De memorabele beleving van
vrijetijdsproducten is subjectief en persoonlijk: deze is afhankelijk van persoonskenmerken als de
ervaren uitdaging en de vaardigheden. Goede producten in de markt voor belevenissen houden hier
rekening mee: zij blijven boeien bij herhaaldelijk gebruik en bieden voor verschillende doelgroepen
een uitdaging. “Memorable experiences” zijn unieke persoonlijke ervaringen.

3) De transformerende beleving
Een memorabele beleving herinnert een consument zich voor een langere tijd. Wanneer wordt een
memorabele beleving nu een transformerende beleving? Het wordt door de consument een
transformerende belevenis als voldaan wordt aan de volgende kenmerken:

• De beleving heeft een hogere persoonlijke intensiteit. De beleving moet dus intens genoeg
zijn om tot een persoonlijke transformatie te leiden.

• Dit heeft te maken met hogere persoonlijke betrokkenheid; hoe hoger de betrokkenheid
(involvement) of verbondenheid (commitment) hoe groter de kans dat er een
transformerende belevenis plaatsvindt;

• De beleving speelt in voldoende mate in op het waardesysteem van de consument; het
raakt de consument in zijn waarden; sterker nog het kan leiden tot een verandering in de
waarden.

Een transformerende beleving kan omschreven worden als een persoonlijke, duurzame verandering of
verrijking. Emoties spelen hierin een belangrijke rol. De transformatie kan op veel gebieden
plaatsvinden zoals kennis, houding, gedrag, waardesysteem zelf etc.), maar er moet wel een
emotionele component inzitten.
Pure kennisvermeerdering is niet voldoende, de informatie moet op emotioneel gebied iets met je
doen, het moet je echt raken, wil het een transformatie veroorzaken. Dus: rationele kennis beïnvloedt
je emoties. 11

                                                          
10 Paper/ Artikel: beleving en belevingsonderzoek: stand van zaken en ontwikkelingen in meetinstrumenten,
versie 7 april ’04.
11 Ibid.
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§2.5 De vier domeinen van een belevenis

Volgens Pine & Gilmore bestaat het verschil tussen een activiteit en een belevenis uit het feit dat bij
een beleving de consument op enige wijze betrokken is bij de activiteit: er treedt (enige mate van) flow
op. De belangrijkste dimensies waarop een consument betrokken kan worden, zijn volgens hen de
mate van deelname van de consument en de relatie van de consument met de omgeving. De eerste
dimensie (de mate waarin de consument de belevenis beïnvloedt) loopt van passief tot actief. De
tweede dimensie (de verhouding met de omgeving) loopt van absorptie tot onderdompeling. Bij
absorptie wordt iemand zodanig vastgehouden dat hij de belevenis in zich opneemt. Bij
onderdompeling wordt de consument fysiek (of virtueel) onderdeel van de belevenis. De koppeling
van de twee dimensies van belevingen bepaalt volgens Pine en Gilmore de vier domeinen van een
belevenis: amusement, leren, ontsnapping aan de werkelijkheid en esthetiek.

Amuserende belevenissen:
Deze vorm van belevenissen is in de vrijetijdsindustrie het meest ontwikkeld. Tijdens het kijken naar
tv, het lezen van een boek of het volgen van een theatervoorstelling wordt de belevenis veelal passief
door de consument geabsorbeerd. Voor ondernemingen die zich met amusement bezighouden ligt de
uitdaging in het toevoegen van een van de andere drie belevenisdomeinen.

Lerende belevenissen
Een belevenis vormgegeven rond het idee van actieve participatie. In de vrijetijdsindustrie zijn
verschillende concepten ontwikkeld die actief leren als uitgangspunt hebben en heeft het
edutainmentconcept zijn intrede gedaan. Leren is leuk!

Ontsnapping
Ontsnappingsbelevingen zijn de tegenpool van amusementsbelevingen: in plaats van passief
consumeren creëert de consument een eigen wereld waarin hij volledig opgaat. De escape-behoefte
wordt vervuld door het verlaten van de vertrouwde omgeving of juist door het binnentreden in een
andere wereld.

Esthetiek
Het doel van de esthetische belevenis is alleen maar er zijn. De esthetiek van vrijetijdsbelevenissen
wordt, indien niet van oorsprong aanwezig, bepaald door vormgevers en architecten van
vrijetijdsproducten.12

Het middelpunt waarin deze vier domeinen samenkomen wordt the sweet spot genoemd. Dit vanwege
het feit dat, wanneer alle vier domeinen samen worden gevoegd deze elkaar versterken en aanvullen
tot de meest intense beleving.

Absorptie

Amuserend Lerend
         (entertainment)          (educatief)

Passief Actief

       Zijn Doen
  (esthetiek)       (ontsnapping)

                             Onderdompeling

Figuur 1: The sweetspot (Nijs & Peters)

                                                          
12 Imagineering, het creëren van belevingswerelden. Diane Nijs en Frank Peters
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Hoofdstuk 3 Verhaalopbouw

§3.1 Inleiding
Aan de basis van elk verhaal ligt een verhaalopbouw en structuur. Het is van belang om naar deze
opbouw en structuur te kijken om grip te krijgen op hoe een verhaal werkt en waarom, zodat deze
elementen als basis te gebruiken zijn voor een verhaal met meerdere functies en doeleinden.

In §3.2 wordt de theorie van de oude Griekse wijsgeer Aristoteles beschreven. In zijn Poëtica heeft hij
de structuur van vertellingen vastgelegd in vijf belangrijke momenten. Deze structuur wordt binnen dit
onderzoek gebruikt als blauwdruk voor storytelling in al haar toepassingen. Deze structuur is
aangevuld met modernere vertel en verhaaltechnieken die een verhaal sterker kunnen maken.
In §3.3 wordt beschreven hoe men samenhang in een verhaal kan creëren.Dat karakterontwikkeling
van groot belang is wordt besproken in §3.4

§3.2 De verhaalopbouw theorie van Aristoteles
De oude Griekse wijsgeer Aristoteles geeft in zijn Poëtica de structuur van vertellingen
(verhaalopbouw) weer in vijf belangrijke momenten. In de tekst hieronder worden deze vijf momenten
besproken. De vijf momenten worden echter aangevuld met tussenstappen uit de moderne vertel en
verhaaltechniek.

Er zijn vaste structuren en regels op te stellen welke een verhaal kloppend en interessant maken. Een
sterke structuur zal je verhaal ondersteunen. Het betekent je verhaal construeren zodat het vorm, focus,
vaart en helderheid krijgt. Het betekent dat je manieren moet vinden waarmee je het publiek helpt om
in het verhaal te komen en mee te leven. Drama compositie heeft eigenlijk al vanaf het begin der tijden
een 3 acte structuur met een begin, midden en einde of opbouw, ontwikkeling en oplossing. Dit geldt
voor zeer uiteenlopende genres van Shakespeare verhalen, komedie, drama series/ films of populaire
Hollywood films.
De beweging en ontwikkeling van de ene akte in de andere akte wordt meestal bewerkstelligd door
een actie of een gebeurtenis welke een keerpunt wordt genoemd.
Zo’n structuur zou er schematisch zo uit komen te zien:

Climax

2e keerpunt

1e keerpunt

Opbouw Afloop

Akte 1   Akte 2   Akte 3

Figuur2: Verhaalopbouw. L.Seger
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1. Het Exposé
Het doel van de opbouw is om het publiek de belangrijkste informatie te geven die nodig is om een
verhaal op te starten. Wat is de stijl van het verhaal? Wie zijn de hoofdpersonen? Waar gaat het
verhaal over? Waar speelt het zich af? Is het een komedie of een tragedie? De opbouw is bedoeld om
het publiek een idee te geven over de kern en de richting van het verhaal. Het begint ermee de situatie
in een rechte en heldere lijn te focussen. Het geeft beweging aan het verhaal. Het helpt het publiek te
oriënteren zodat ze van het verhaal kunnen genieten zonder nodige vragen erbij te stellen zoals; waar
gaat dit nou weer over? Wat zijn ze aan het doen? En waarom doen ze dat nou? Deze vragen moeten
beantwoord worden aan het begin van het verhaal. De mensen moeten vrij kunnen genieten en relaxen
met de broodnodige informatie op zak, zodat ze snappen waar het over gaat en niet worden afgeleid
door onbeantwoorde vragen.

2. Het motorisch moment
Dit is het einde van de inleiding, maar vooral het moment waarop het verhaal daadwerkelijk van start
gaat. In de situatie gebeurt iets dat om een oplossing vraagt. Je zou kunnen zeggen dat de motor van
het verhaal gaat lopen. We moeten geïntroduceerd worden aan een van de belangrijke hoofdrolspelers
die deel zal nemen in het plot. Er moet informatie gegeven over de situatie: Waar zijn we? Wat
gebeurt er hier? En iets, een of andere gebeurtenis moet plaatsvinden om het verhaal op te starten, een
gebeurtenis waardoor vanaf dat moment het verhaal is bepaald. We noemen deze gebeurtenis het
motorische moment. De motor brengt de actie in het verhaal. We weten waar het verhaal over gaat en
wat de kern van het verhaal zal zijn. Het zet de hoofdpersoon in beweging en het verhaal is begonnen.
Tussen de opbouw en het eerste keerpunt is er meer informatie nodig om ons te kunnen oriënteren op
het verhaal. We moeten meer leren over de karakters. We moeten de karakters in actie zien voordat de
karakters ontwikkelen in akte 2. Misschien moeten we meer weten over het achtergrondverhaal of de
situatie. Waar komt het karakter vandaan? Wat is zijn of haar motivatie? Wat is het hoofdconflict?
Wie is zijn/haar tegenstander?

De centrale vraag
De opbouw is nog niet compleet. Het beeld heeft het publiek georiënteerd en de motor heeft het
verhaal doen beginnen maar er is nog een ingrediënt nodig voordat het verhaal echt kan beginnen. Elk
verhaal is op een bepaalde manier een mysterie. Het stelt een vraag in de opbouw welke wordt
beantwoord in de climax. Meestal wordt er een probleem geïntroduceerd, of wordt er een situatie
gepresenteerd die moet worden opgelost. Deze situatie of dit probleem oppert een vraag in ons hoofd.
Zodra de vraag is gesteld zal alles dat in het verhaal gebeurt gerelateerd worden aan de hoofdvraag.
Over het algemeen wordt de vraag met ja beantwoord in de climax. Ondanks het feit dat we over het
algemeen wel kunnen raden hoe een verhaal afloopt en wat het antwoord op de hoofdvraag zal zijn,
blijven we wel geïnteresseerd in wat er gebeurt onderweg naar de climax. Zodra de centrale vraag is
gesteld, is de opbouw compleet. Het verhaal is helemaal klaar om van start te gaan.

Keerpunten
Een goed verhaal blijft altijd interessant. Het blijft interessant door onvoorspelbaarheid en intrigerende
draaien en kronkels in de actie op weg naar de climax. Deze kronkels kunnen veel voorkomen in een
verhaal. In een 3 akte structuur zijn er twee keerpunten nodig om het verhaal te laten bewegen en
voortgaan. Een keerpunt aan het begin van akte twee en een keerpunt aan het begin van akte drie.
Deze helpen een verhaal een andere richting te geven. Nieuwe gebeurtenissen nemen plaats. Nieuwe
keuzes worden gedaan. Als gevolg van deze keerpunten blijft er vaart in het verhaal en blijft het
gefocust.
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Keerpunten kunnen het volgende bewerkstelligen:
• Het keert de actie om in een nieuwe richting
• Het stelt de centrale vraag opnieuw en laat ons nadenken over wat het antwoord zal zijn
• Het is vaak een beslissingsmoment
• Het verhoogt de belangen
• Het duwt het verhaal in de volgende akte
• Het plaatst ons in een andere omgeving en geeft ons een gevoel voor een ander focuspunt.

Het tweede keerpunt duwt ons in de derde akte en het doet naast het bovengenoemde rijtje nog iets
anders. Het verhoogt de snelheid en de actie. Het maakt de derde akte intenser dan de andere twee. Het
geeft een gevoel van haast en extra belang. Het duwt het verhaal richting de oplossing. 13

3. Het hoogtepunt
De motor van het verhaal is onhoudbaar op weg naar het antwoord op de belangrijkste vraag in het
verhaal. De climax is het einde van het verhaal; het is de grote knal. Het is het moment dat het
probleem is opgelost, de centrale vraag wordt beantwoord, de spanning wordt losgelaten en we weten
dat alles goed komt.

4. De afloop
Na het hoogtepunt is het verhaal nog niet afgelopen. We blijven nieuwsgierig naar de verdere
belevenissen van de hoofdfiguren. Wat voor invloed had deze gebeurtenis op hun verdere leven?

5. Het eindbeeld
Een vertelling richt zich altijd tot een publiek. De verteller wil iets overbrengen. Het eindbeeld vormt
daarvan de conclusie. Dat kan de moraal van het verhaal zijn, maar dat hoeft niet altijd expliciet het
geval te zijn. Het meest voorkomende eindbeeld kent iedereen: ‘En zij leefden nog lang en gelukkig’.

Wanneer een verteller bovenstaande vijf verhaalmomenten goed in zijn hoofd heeft geprent, dan geven
zij de route aan die door het verhaal heen moet worden afgelegd. Zij zorgen ervoor dat de verteller niet
kan verdwalen.

De verhaalopbouw wordt in het figuur hieronder schematisch weergegeven.14

Complicatie E
F

  D
C

        B G

  A

Tijd

Figuur 3: Paper/ Artikel: beleving en belevingsonderzoek: stand van zaken en ontwikkelingen in
meetinstrumenten, versie 7 april ’04.

                                                          
13 Making a good script great, a guide for writing and rewriting. L.Seger
14 Paper/ Artikel: beleving en belevingsonderzoek: stand van zaken en ontwikkelingen in meetinstrumenten,
versie 7 april ’04.
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A = Introductie
B = Spannend moment
C = Opbouwende spanning
D = Crisis (een moeilijkheid dient zich aan)
E = Climax
F = Afbouwende spanning en actie
G = Ontknoping ( alle losse eindjes worden aan elkaar geknoopt)

§3.3 Samenhang in een verhaal

Elke verhaal streeft naar een vorm van eenheid en harmonie. Het publiek wil voelen dat het allemaal
één en hetzelfde verhaal is en dat er samenhang bestaat. Verhalen hebben eenheid en integratie nodig.
Ze bereiken dit door gebruik van voorspellingen en uitkomst, terugkerend motief, herhaling en
contrast.Deze samenhang in een verhaal vertoont veel overeenkomsten met hoe er binnen het
werkveld vrijetijdsmanagement wordt omgegaan met het vormgeven van een concept. Deze
samenhang creëert naast een gevoel van eenheid, harmonie en helderheid een diepere beleving van het
verhaal.

Voorspelling en uitkomst
Een voorspelling is een visuele hint of stukje dialoog dat wordt gebruikt om de actie op te bouwen, of
een stukje informatie dat later in het verhaal uitkomst biedt. Vaak zien we deze voorspellingen in
mysteries waarin het publiek hulp nodig heeft om de complexe aanwijzingen die leiden tot de
oplossing te kunnen volgen. We zien het ook in komedies waarin een grap moet worden opgebouwd
met voorafgaande informatie om zo de grap beter en grappiger te maken. Een tweede manier van
voorspelling en uitkomst is een voorwerp of informatie dat in een bepaalde context wordt gebracht en
in een andere context de uitkomst biedt. Deze manier is subtiel en biedt een verrassende en
onvoorspelbare uitkomst. Het geeft ons eerst informatie die ons onbelangrijk lijkt, maar later resulteert
op het moment dat we beginnen te begrijpen dat die informatie wel van belang was. Het is belangrijk
dat niks wordt vergeten, elk element dat is opgebouwd en een voorspelling heeft gemaakt wordt
ergens in het verhaal beloond. Alles wat het verhaal op het einde vormt, wordt ergens in het begin of
midden van het verhaal voorspeld, of er wordt bruikbare informatie over gegeven. Er worden als het
ware kleine puzzelstukjes getoond die later in de grote puzzel als antwoord dienen.

Terugkerend motief
Waar voorspelling en uitkomst vaak relateren aan het verhaal, zijn motieven vaak meer thematisch van
aard. Een motief is een terugkerend beeld, ritme of geluid dat tijdens een verhaal wordt gebruikt om de
verhaallijn te verdiepen en om dimensie en structuur aan te brengen. Motieven hebben ten minste drie
herhalingen nodig om te kunnen werken. Wanneer ze goed worden gebruikt, worden ze door het hele
verloop van het verhaal gebruikt en helpen zo het publiek te focussen op specifieke elementen.

Herhaling en contrast
Alles dat een idee of beeld herhaalt in een verhaal kan gezien worden als een herhaling. Een herhaling
kan via beelden komen, via dialoog, via karaktertrekken, via geluid of door de combinatie van alles
om het publiek gefocust te houden op een specifiek idee. Contrasten bieden tevens een focus binnen
het verhaal. Een contrast is namelijk afhankelijk van een herinnering aan iets uit het verleden dat
wordt gecontrasteerd in de toekomst. Contrasten geven de schrijver de mogelijkheid om te spelen met
tegengestelden en helpen het publiek met het leggen van verbanden door de verschillen tussen het ene
deel van het verhaal en het andere deel van het verhaal te laten zien. Een contrast geeft ons in hoge
mate informatie waardoor het meer opvalt wanneer we worden voorgesteld aan de tegenstelling.
Contrast kan worden gebruikt om verschillen te laten zien in karakter, scènes en locaties.15

                                                          
15 Making a good script great, a guide for writing and rewriting. L.Seger
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§3.4 Karakter ontwikkeling
De meeste verhalen zijn relatief simpel. Hun begin, midden en eind zijn vaak in een paar woorden te
vertellen. Verhalen worden complexer door de invloed van karakters. Het is het karakter, dat invloed
uitoefent op het verhaal, dimensionaliteit toevoegt en het verhaal in nieuwe richtingen beweegt.
Karakters beïnvloeden het verhaal doordat ze, in het bijzonder de hoofdpersoon, een doel hebben. Dit
doel geeft richting aan het verhaal.Aan het begin van het verhaal motiveert iets het karakter om achter
een doel aan te gaan. Hij onderneemt een aantal acties om dat doel te behalen. En aan het einde van de
meeste verhalen behaalt hij dat doel. Net zoals een verhaallijn een basis heeft, die wordt bepaald door
de opbouw, de centrale vraag en de climax, is er ook een karakter basis. De basis wordt bepaald door
de relatie tussen de motivatie en actie met het doel. Karakters hebben al deze elementen nodig om
duidelijk te kunnen onderscheiden wie ze zijn, wat ze willen, waarom ze dat willen, en wat ze er voor
over hebben om dat te bereiken.

Motivatie
Wanneer we niet weten waarom een karakter iets doet, is het moeilijk om betrokken te raken in een
verhaal. Met als resultaat dat het vaart mist en dat we de interesse verliezen. Motivatie duwt het
karakter dieper het verhaal in. De motivatie kan fysiek zijn, via dialoog of situationeel. Een fysieke
actie geeft altijd de meeste vaart aan een verhaal. Dit soort acties ‘katapulten’de hoofdpersoon in een
verhaal. Ze dwingen het karakter om deel te nemen in wat er zich plaatsvindt. Dit gebeurt op een
duidelijke en doortastende manier.

Het doel
Als gevolg van de motivatie, begint het karakter vooruit te kijken naar een doel. De hoofdpersoon
werkt ergens naar toe. Er is iets dat hij of zij wil. Zoals motivatie het karakter in een specifieke
richting duwt, duwt het doel het karakter richting de climax. Het doel is een essentieel deel van drama.
Maar niet ieder doel zal werken. Als een doel goed wil functioneren, zal het moeten voldoen aan drie
eisen.
Als eerste moet er iets op het spel staan. Er moet een belang zijn in het verhaal dat het publiek ervan
overtuigt dat er veel verloren zal gaan als het karakter zijn doel niet bereikt. Wanneer we niet geloven
in de noodzaak om het doel te bereiken, kunnen we niet meeleven met het karakter.
Ten tweede brengt een goed en bewerkbaar doel de hoofdfiguur, de voorstander, in direct conflict met
de doelen van de tegenstander. Dit conflict vormt de context van het hele verhaal en versterkt de
hoofdpersoon omdat hij of zij nu een waardige tegenstander heeft. Natuurlijk zal het doel niet
gemakkelijk te bereiken zijn omdat iemand anders er juist voor zorgt dat de hoofdpersoon dit niet
bereikt.
Ten derde moet het doel moeilijk genoeg zijn om er voor te zorgen dat het karakter gedurende het
najagen van het doel veranderingen doormaakt. De sterkste karakters zullen een extra dimensie
verkrijgen door deze reis. Op een bepaalde manier zullen zij transformeren omdat het doel niet geheel
bereikt kan worden zonder een bepaalde manier van transformatie.

Actie
De methode die gebruikt wordt voor het behalen van het doel door het karakter laat de kracht en de
oprechtheid van het karakter zien. Mensen die zeggen dat ze iets willen maar er niets voor doen om het
te bereiken komen niet oprecht over. Het is dan moeilijk om in deze karakters te geloven. Ze missen
geloofwaardigheid. Hoe zwaarder de te ondernemen acties en hoe groter de te overwinnen blokkades,
des te sterker is het karakter. 16

                                                          
16 Making a good script great, a guide for writing and rewriting. L.Seger
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Er spelen meerdere belangrijke elementen een rol in de opbouw van een verhaal. Elementen zoals het
gebruik van een subplot. Een subplot leent zich ervoor het thema van het verhaal uit te dragen. Er
wordt gezegd dat de subplot brengt waar het verhaal daadwerkelijk om draait. Het voegt dimensie toe.
Daarnaast heeft een verhaal elementen nodig die het verhaal voortgang geven zoals een impuls, een
barrière of een ommekeer.
Tevens wordt er gebruik gemaakt van conflict. De basis van drama is het conflict. Er bestaan
verschillende soorten conflicten, bijvoorbeeld interne conflicten, relationele conflicten of situationele
conflicten.
Daarnaast is het gebruikelijk dat een of meerder van de zeven menselijke behoeften, zoals beschreven
in de behoeftehiërarchie van Maslow, worden gebruikt in het creëren van een verhaal. Deze behoeften
maken de mensen betrokken en vergroten de belangen voor de werking en uitkomst van het verhaal.
Karakters moeten dimensionaal zijn en een functie hebben binnen het verhaal. Dimensionale karakters
worden gevormd door het toevoegen van onder andere een filosofie en emotionele uitingen. Die
filosofie en emotionele uitingen zijn samenhangend en geven vorm aan een karakter. Deze zijn over
het algemeen verantwoordelijk voor een transformatie van het karakter.
Karakters dienen een bepaalde rol, dus functie hebben, binnen een verhaal. We onderscheiden vier
categorieën: de hoofdpersonen, ondersteunende karakters, karakters die dimensie toevoegen en
thematische karakters.
De elementen die een belangrijke rol spelen binnen de verhaalopbouw zijn terug te vinden in de
bijlage, waar ze verder worden uitgewerkt.

§3.5 Ter afsluiting
Het vormgeven van een verhaal omvat veel verschillende bouwstenen. Hierboven zijn een aantal
bouwstenen gegeven voor het aanbrengen van structuur en een duidelijke lijn in een verhaal. Deze
elementen vormen een helder en kloppend verhaal. Ze vormen een begrijpelijk beeld voor de luisteraar
of lezer en zorgt voor betrokkenheid met het verhaal.
Een goed verhaal wordt echter niet enkel bewerkstelligd door het aanbrengen van een duidelijke
opbouw en structuur. Er zijn veel verschillende inhoudelijke elementen die een verhaal sterker kunnen
maken en er betekenis aan kunnen verlenen. Deze inhoudelijke elementen worden in het volgende
hoofdstuk beschreven.
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Hoofdstuk 4
De belangrijkste elementen van kracht binnen storytelling

§4.1 Inleiding
Overal kom je vertellers van verhalen tegen. Je treft ze aan in alle tijden en culturen, want vertellen
hoort bij de mens. Het is zijn oudste kunstvorm.
“God zelf was de Grote Verteller. Hij sprak tien woorden en de wereld werd werkelijkheid. Elke goede
verteller schept werkelijkheden door zijn verhaal, maar zoals Hij toen sprak, is er nooit meer
gesproken. De tweede die sprak was de slang. De slang heeft een gespleten tong. Hij kwam dan ook
met twee verhalen. Het was het verhaal van de splitsing in goed en kwaad. De eenheid, de heelheid
was verbroken. De mens liet niet alleen God meer aan het woord, hij wilde zelf ook iets te zeggen
hebben. Luisteren en tegelijk jezelf poneren gaan nu eenmaal niet samen. De derde die sprak was Eva.
Dat werd het verhaal van de geschiedenis van de mens, van het betrokken zijn bij elkaar. Maar ook
het verhaal van hoe mensen proberen elkaar iets op de mouw te spelden, hoe ze elkaar doodgooien
met informatie in plaats van echt emotioneel bij elkaar betrokken te zijn. De mens trok een scherm op
tussen zichzelf en de ander. Een beeldscherm of een boek. Dan hoef je elkaar niet meer in de ogen te
kijken om te zien of datgene wat de ander zegt, van binnenuit waar voelt”.

Uit deze drie verhalen zijn in feite alle verhalen voortgekomen. De verhalen van de Kaïns en de Abels.
De verhalen van verlangen, hoop en liefde, van angst en verdriet. Maar eigenlijk is er in al die
ontelbare verhalen slechts een verhaal. Dat is het verhaal van de levende mens die zegt: Het verhaal
is ondanks alles verder gegaan en het zal verder blijven gaan. Het is het verhaal van het leven zelf, dat
spreekt via de mond van de verteller. Alleen levende wezens kunnen vertellen, want leven is adem en
ritme, leven is zin geven, de draad spannen tussen verleden, heden en toekomst.17

In dit hoofdstuk wordt het verhaal in oorspronkelijke vorm met al haar essentiële kenmerken nader
toegelicht. Per paragraaf zullen de essentiële kenmerken worden bekeken, onderbouwd door
begriptheorieën en op sommige plaatsen onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk. Een en ander
wordt verder uitgebouwd vanuit drie diepte-interviews gevoerd met sleutelinformanten. Deze
sleutelinformanten bestaan uit verhalenverteller De Donderelf (Phillip van der Zee), Nico de
Verhalenman (Nico Prins) en theatermaakster, speelster en regisseuse Ferri Matheeuwsen. Deze drie
gesprekspartners zijn ieder voor zich beroepsbeoefenaars van het “verhaal”. Hun beroep bestaat uit het
brengen van verhalen. Dit maakt hen experts in het succesvol toepassen van het verhaal en zij zijn
daarmee echte storytellers. Gezien de doelstelling van het onderzoek, onderzoek verrichten naar de
kracht van storytelling zodat deze succesvol geïmplementeerd kan worden binnen het optimaliseren
van beleving, worden alle elementen waaruit het verhaal bestaat, gekoppeld aan belevingstheorieën.

In §4.2 wordt begonnen met een inleiding in cultuur. Vervolgens wordt in §4.3 ingegaan op
verhaalmotieven. In §4.4 wordt de rol van ethiek binnen het verhaal beschreven en in §4.5 komt de
term emotie aan bod. Daarna zal er in §4.6 gesproken worden over authenticiteit gevolgd door het
begrip gelaagdheid in §4.7. In §4.8 wordt het kenmerk identificatie belicht. Het hoofdstuk wordt
afgesloten door het nader toelichten van de rol die interactie vervult in het verhaal in §4.9.

                                                          
17 Het verhaal gaat verder, de kunst van het vertellen, Jan Swagerman
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§4.2 Verhalen in de cultuur en geschiedenis

§4.2.1 Inleiding in cultuur
We spreken van cultuur waar we de geografische en sociale samenhang van een groep mensen
bedoelen. Met de geografische samenhang wordt een stad, provincie, land of continent bedoeld. De
sociale samenhang uit zich vooral in een filosofische en psychologische gezamenlijkheid ten aanzien
van communicatie, van waarden en normen, van zeden en rituelen of van smaakprincipes. Die
culturele eenheid die in het DNA van een samenleving ligt besloten en die je met je opvoeding van je
omgeving (ouders, familie, school) krijgt overgeleverd, komt naar buiten in de diverse tastbare
producten. Daarom wordt een cultuur in feite gedefinieerd door alles wat uit die cultuur is
voortgekomen; niet alleen boeken, schilderijen of technologische vindingen. Maar ook alledaagse
gebruiksvoorwerpen laten zien hoe we in onze cultuur leven en zijn voor de omschrijving daarvan dus
van belang. In zekere zin is de informatiewaarde van de diverse kunstuitingen hoger en spelen zij
daarom een sleutelrol bij het definiëren van een bepaalde cultuur.Als je Oost en West tegen elkaar
afzet, dan zie je de culturele verschillen door hun omvang vrij gemakkelijk. Religieuze beleving,
leeftempo, omgang met maatschappelijke processen zoals misdaad en overlijden, dat alles geeft vrij
eenvoudig waar te nemen werelden van verschil aan. Maar ook op kleinere schaal komen
cultuurverschillen voor. Soms liggen de verschillen zelfs erg genuanceerd. Een cultuur is geen
eenduidig en homogeen systeem maar wordt naarmate je steeds meer inzoomt op een samenleving,
steeds meer individualistisch ingevuld en beleefd. Een cultuur is een reeks subculturen; een subcultuur
is ook weer onderverdeeld in wat je dan misschien sub subculturen kunt noemen, enzovoorts. Binnen
subculturen ligt het onderscheid soms heel genuanceerd, maar daarom niet minder scherp.18

§4.2.2 Mythologie
Zoals een ‘cultuur‘ zichzelf vastlegt en blijvend vernieuwt in subculturen, onderlinge afspraken,
gebruiken, gewoonten, producten en kunstuitingen zoals schilderijen of televisieprogramma’s, zo
gebeurt dat ook in de diverse verhalen die binnen een cultuur rondgaan. Ook onze cultuur kent enkele
verhaaltradities en belangrijke verhalenbundels die een zeer grote invloed hebben gehad op onze
culturele ontwikkeling en op het archiveren van onze cultuur.Mensen vormen de basis van hun cultuur
op grond van een mondeling verhalensysteem. Zo is het boek dat wij nu als ‘de Bijbel’ kennen,
oorspronkelijk ontstaan als een mondeling overgeleverde verhalenreeks op rijm in het Aramees. De
bijbel heeft een ontwikkeling doorgemaakt en is nu niet meer als zodanig herkenbaar: hij is in de
Middeleeuwen in het Latijn opgeschreven, is in de 16e eeuw vertaald naar bijvoorbeeld het Duits en
het Engels en de oorspronkelijke rijmschema’s hebben plaatsgemaakt voor niet meer dan een formele
versvorm.
Wellicht bekender is dat de meeste oude volken zoals de Grieken, de Romeinen, maar ook de Kelten,
Germanen en de Noormannen al vanaf de vroegste tijden een mythologische verhalenwereld kenden,
waarbinnen de diverse verhalen over goden, draken, helden, oorlogen, religieuze en politieke
conflicten, etc. de mensen een sociale en maatschappelijke spiegel voorhouden. Dergelijke
mythologische systemen kenmerken zich door een fictief karakter en door een religieuze
hoofdthematiek. Het zijn bedachte verhalen die handelen over goden en over helden die de hulp van
goden inroepen om morele kwesties tot een goed eind te brengen. Opvallend is bovendien dat de
verhalen niet los van elkaar staan, maar dat de verhalen in elkaar grijpen door verbintenissen en
familiebanden van de personages. De vele verhalen volgen elkaar chronologisch op en ze vertellen zo
het (fictieve) scheppingsverhaal van de maatschappij waarin ze ontstaan. In die zin is een
mythologische verhaalstructuur in feite cruciaal voor het ontstaan van een cultuur.

                                                          
18 Verhalen als bakermat voor een cultuur, college Media en Entertainment management, R. Terwindt
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Een mythologie biedt door die fictieve eenheid het mentale gevoel van samenhang en, heel belangrijk,
een mythologie schept een gevoel van (gezamenlijke) herkomst en legt daarmee de basis voor een
maatschappelijke structuur en een gezamenlijk voortbestaan.
Bovendien legt een mythologie de basis van een maatschappelijk ordeningsprincipe; ze brengt op een
eenvoudige en toegankelijke manier een soort basisordening aan in de maatschappij en creëert als het
ware voor alle sociaal-culturele aspecten een morele maatstaf, een ijkpunt voor goed en kwaad en een
orakel, een alwetende vraagbaak voor morele dilemma’s.

Door hun complexe ontstaansgeschiedenis, door hun moraliserende karakter en door hun blijvende,
maatschappijoverstijgende waarde spelen tijd en ruimte in een mythologie geen rol. De handelingen en
personages zijn van alle tijden en zijn daardoor meer metafysisch (bovennatuurlijk) van aard. Voor de
vele mythologische goden is dat natuurlijk logisch, maar ook de talrijke (tragische) heldenfiguren als
Hector en Achilles, Orpheus en Helena of Oedipus of zijn dochter Antigone staan door het tijdloze
karakter van de mythologische verhalen ver boven hun aardse verschijningsvorm. Hun namen zijn niet
meer dan metaforische verwijzingen die tot zelfs onze taal zijn doorgedrongen. Een voorbeeld hiervan
is de Achilleshiel. Verhalen als dat van Orpheus en Eurydice vormen al eeuwenlang een zeer
vruchtbaar uitgangspunt voor kunstenaars over hele wereld. De verschillende mythologieën doen niet
voor elkaar onder, en de Germaanse mythologie is in zijn basisfunctie zeker even belangrijk geweest
als de Griekse, de Romeinse of die van de Noormannen. Toch is de Griekse mythologie bij ons veruit
de meest bekende, maar dat heeft te maken met onze cultuurhistorische ontwikkeling: de Romeinen
lieten zich sterk inspireren door de Griekse goden en helden en zij brachten het in de eerste eeuwen na
Christus mee onze kant op.19

§4.2.3 Sprookjes
Een tweede belangrijke verhalenvorm die invloed heeft gehad en heeft op onze cultuur is het sprookje.
De aloude ‘toversprook’ vertoont veel overeenkomsten met mythologische verhalen: beide verhalen
zijn aanvankelijk mondeling ontstaan en sterk cultureel bepaald en ook sprookjes kennen een duidelijk
moraliserend karakter en staan als verhalen met een soort eeuwige waarde als het ware boven ons tijd -
en ruimtebegrip, toch zijn er ook verschillen. Zo zijn sprookjes wat lichtvoetiger van aard doordat de
meeste de goddelijke thematiek mist. Bovendien: de mythologische verhalenwereld ‘staat stil’,
ontwikkelt zich niet verder, terwijl sprookjes een veel dynamischer bestaan kennen, veel meer vanuit
de groeiende cultuur ontstaan en met de cultuur meebewegen. Ook hun maatschappelijke functie is
anders: Sprookjes leggen niet alleen een besef aan tussen goed en kwaad, ze geven de luisteraar ook
een gevoel van hoop.
Sprookjes spelen door hun veranderlijkheid veel directer en actueler in op het leven van alledag dan
dat een mythologie dat doet. Sprookjes kennen een fundamenteel andere status in een cultuur. Ze staan
meer tussen de mensen. Mythologie staat er eerder boven, al is dat op zich ook weer cultureel bepaald,
want de oude Grieken kenden de mythologische verhalen zoals wij nu Roodkapje of Assepoester
kennen. Toch kan je zeggen dat sprookjes meer een gebruiksfunctie hebben, al zijn de oorspronkelijke
mondelinge verhalen nooit voor kinderen bedoeld.
Sprookjes voor kinderen is iets dat pas in de 18e eeuw ontstaat als het sprookje zich als literair genre
nestelt. Dan ontwikkelt het sprookje, naast een algemeen moraliserende functie, het bieden van een
toekomstperspectief en een opvoedkundige functie een vierde dimensie: een politiek beschouwende.
Het sprookje vormt door zijn flexibiliteit een uiterst bruikbaar medium om maatschappijkritisch
commentaar te geven of om politieke denkbeelden te etaleren. 20

Is vertellen uitsluitend het nostalgisch herbeleven van een voorbij verleden? Heeft de verteller in het
huidige informatietijdperk nog wel iets te zeggen? Of vormt wat hij te zeggen heeft juist een goede
aanvulling op onze moderne maatschappij? Levert vertellen immers geen communicatieve
vaardigheid, groepsbinding en gevoel van eigenwaarde op? De verteller helpt ons de rijkdom van onze
eigen innerlijke voorstellingswereld op te delven en te ontwikkelen. 21

                                                          
19 Verhalen als bakermat voor een cultuur, college Media en Entertainment management, R. Terwindt
20 Ibid.
21 Het verhaal gaat verder, de kunst van het vertellen, Jan Swagerman
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§4.3 Verhaalmotieven

Het vertellen van verhalen heeft een verbindende factor. “I have a dream” sprak Martin Luther King
en zijn publiek voelde zich hier sterk mee verbonden. Zijn succes kwam niet alleen voort uit zijn
woorden maar voornamelijk uit zijn daden. Mensen die mooi vertellen maar er niet naar handelen
worden doorgaans oplichters genoemd. Met zijn welbespraaktheid heeft King vele harten gevuld met
hoop. Samen met vele andere beroemdheden uit de geschiedenis was King een goede redekunstenaar.
Deze kunde valt binnen het vakgebied van de retorica. Het gaat over hoe je het publiek kunt
overtuigen met woorden. Een onderdeel van retorica is het vertellen van verhalen en anekdotes om de
emoties van het publiek te bespelen. Deze eeuwenoude traditie wordt nog steeds toegepast in politiek,
religie, reclame en in managementland. Het is de kunst van het verleiden met woorden.22

Je kunt vertellen vanuit verschillende motieven of doelstellingen. De allereerste vraag is dan of een
vertelling wel het aangewezen middel is voor het bereiken van een bepaald doel; soms is het beter een
boek te (laten) lezen of een video te vertonen. Maar er zijn ook zaken die beter ‘van mens tot mens’
besproken kunnen worden en hier begint de taak van de verteller.
• Vertellen kan als een vormingsdoel gebruikt worden; bijvoorbeeld om kennis over te dragen,

mensen iets duidelijk te maken, of om bepaalde normen en waarden aan te reiken.
• Vertellen kan beoefend worden als een kunstvorm. Het gaat er dan om, zich gedisciplineerd deze

kunst eigen te maken zoals een ander dat doet binnen bijvoorbeeld de muziek of dans.
• Ook kan vertellen een middel zijn om mensen uit verschillende culturen letterlijk naar elkaar te

laten luisteren.
• Ten slotte kan vertellen gebruikt worden bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en vaardigheden

op het gebied van presenteren.

Vertellen is een heel andere manier van kennis overdragen dan doceren. De verteller geeft geen feiten
maar ervaringen door, hij verhaalt zelfs van gebeurtenissen die hij zelf niet kan verklaren. Hij legt
niets uit en is eerder een soort verslaggever; maar dan wel een die kijkt door de bril van een concreet
personage. De toehoorder begrijpt zijn verhaal of niet. De verteller verstaat de kunst om steeds weer
met lege handen voor levende mensen te staan, waarbij hij hoopt dat de aanwezigen zich een
voorstelling van zijn vertelde ervaring kunnen maken. Hij bouwt daartoe een brug tussen de luisteraar,
zichzelf en zijn verhaal. Hij probeert integer en authentiek te zijn in plaats van allerlei feiten te
verkondigen. Het is zijn vak zich zo in te leven dat een vertelling waarheidsgetrouw overkomt. Hij zal
alle informatie die hij ter beschikking heeft over het onderwerp ‘vertalen’ in (ingestudeerde) ervaring
en emotie. Via een verhaal kan de luisteraar zich inleven in de verteller en zijn verhaal en zijn
motieven van binnenuit verstaan. Men is niet meer objectieve luisteraar maar medebetrokkene. Tevens
zijn daardoor ook vaak zaken bespreekbaar waarover anders veel moeilijker te communiceren zou
zijn. De luisteraar ziet op een boeiende manier de samenhang tussen oorzaak en gevolg. Feiten en
gemoraliseer kunnen irriteren, maar voor verhalen staat men vaak wel open. Vertellen is dan ook altijd
een sociale gebeurtenis.

Bij het overdragen van kennis heeft het vertellen van verhalen een ondersteunende functie. Het is
handig om enige vertellingen in voorraad te hebben om hetgeen je wilt uitleggen met een verhaal te
kunnen illustreren. Vaak is het geven van een voorbeeld door middel van een vertelling effectiever dan
uitleggen. Het is dan belangrijk welk verhaal gekozen wordt, omdat het een functie moet hebben die
past binnen een bepaalde doelstelling.23

                                                                                                                                                                                    

22 Vertellen werkt, mogelijkheden van storytelling in organisaties. J. Bijl, P.Baars, A. van der Schueren.
23 De kunst van het vertellen Praktische handleiding voor het vertellen van verhalen. Jan Swagerman.
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§4.4 Waarden

Wanneer gekeken wordt naar de inhoud van elk basisverhaal zijn er verschillende waarden zowel
indirect als direct geïntegreerd. Sterker nog, zij vormen de basis van vele verhalen. De waarden zijn de
boodschap van het verhaal.

• De persoonlijke moraal (individuele ethiek): welke normen en waarden respecteer ik en wil ik zelf
in praktijk brengen.

• De maatschappelijke moraal (sociale ethiek): waarden en normen die in de samenleving gelden en
die tot uiting komen in geschreven en ongeschreven regels en wetten.24

Waarden zijn mentale patronen die beschrijven hoe we aankijken tegen relaties, werk, technologie en
het leven in het algemeen. Waarden zijn enorm krachtig, overal en altijd aanwezig en sterk
verschillend van plaats tot plaats en van mens tot mens. Ook waarden veranderen, maar zeer
langzaam: onze werkethiek, ons geloof in het hiernamaals, het belang dat we hechten aan feesten, aan
andere culturen en aan het leven (abortus, euthanasie). Zonder ziel, doel en betekenis, zonder
eindbestemming, kan de “juiste” weg niet gekozen worden.

Het eerste en daarom veel geciteerde onderzoek op het gebied van consumentenwaarden is dat van
Rokeach. Hij onderscheidt een tweetal soorten waarden: eindwaarden (de gewenste einddoelen van
een consument) en de instrumentele waarden (middelen om deze eindwaarden te bereiken). In de
bijlagen van dit rapport zijn de resultaten van zijn onderzoek opgenomen.25

Ondanks de kritiek op het model van Rokeach, dat betrekking heeft op de veronderstelde universaliteit
van het model, wordt binnen dit onderzoek verondersteld dat waarden zoals deze zijn
geïmplementeerd in verhalen, universeel van aard zijn. Sikkel en Ophuizen hebben vergelijkbaar
onderzoek gedaan voor de Nederlandse bevolking in 1997. Er bestaan natuurlijk overdrachtsverhalen
die klassieke Nederlandse waarden in zich dragen, maar het grensoverschrijdende gedrag van verhalen
via verschillende culturen leidt tot een bepaalde universele maatstaf betreffende waarden. Vooral
binnen de multiculturele samenleving waaruit Nederland bestaat, zijn de verschillende verhalen een
krachtige bron voor het overbrengen van diverse waarden gestoeld op diverse culturen.

Het waardesysteem van consumenten is afhankelijk van:
• Cultuur
• Subcultuur
• Sociale klasse
• Referentiegroepen
• Generatie (recent waardeonderzoek in Nederland toont aan dat dit de belangrijkste verklarende

variabele is bij de verklaring van verschillen in waardesysteem van verschillende
doelgroepen.)26

Mogen nu juist bovenstaande elementen die het waardesysteem van de consument bepalen de dragers
zijn van verhalen. Voornamelijk via verhalen worden normen en waarden overgebracht van generatie
op generatie. Het verhaal blijkt het meest invloedrijke instrument voor deze overdracht. Verhalen
spreken onder andere behoeften en emoties aan. Verhalen zijn vanuit de oorsprong, denk aan de bijbel,
bedoeld om mensen levenslessen te leren. Binnen verhalen wordt overduidelijk gebruik gemaakt van
oorzaak en gevolg van menselijk gedrag en is dus puur een levensles in normen en waarden.

                                                          
24 Elementaire communicatie, Dr. A.C.J.M. Olsthoorn, Drs. J.H. van der velden
25 Imagineering, Het creëren van belevingswerelden. Diane Nijs en Frank Peters,2002, 2003
26 Ibid.



Een Verhaal Apart, een onderzoek naar storytelling, 2004

30

Verhalen worden lang niet altijd gebruikt om mensen te overtuigen of te sturen, maar brengen wel
altijd informatie over. Iedere luisteraar gaat automatisch op zoek naar de bedoeling van een verhaal.
Deze bedoeling hoeft er niet altijd bewust ingestopt te zijn door de verteller. Ook halen verschillende
luisteraars verschillende bedoelingen uit verhalen. Het is een persoonlijke kwestie. Bij de dagelijkse
verhalen die wij elkaar vertellen hebben deze bedoelingen vaak te maken met het uitwisselen van
ervaringen, meningen, ideeën of emoties. Ook vertellen wij graag aan elkaar waarom wij bepaalde
dingen doen of laten, wie wij zijn en waar wij voor staan.

Nico de Verhalenman geeft aan de hand van deze theorie zijn belang van het vertellen van verhalen
weer:
“ Ik ben altijd zo’n wereldverbeteraar en barricade bestormer geweest. Op een gegeven moment heb
ik besloten om die energie op een positieve manier te gaan gebruiken en verhalen te gaan vertellen. Ik
heb toen beseft dat ik niet in mijn eentje de wereld kan veranderen en maar een heel klein beetje te
kunnen betekenen maar nu wordt er dus wel naar mij geluisterd. En dat is mijn drijfveer. Ik kies
bewust verhalen uit op een betekenis. Het zijn allemaal verschillende boodschappen maar ze vallen
allemaal onder de: Hoe ga je om met…Wat gebeurt er als ik dat niet doe…Ik breng normen en
waarden over met mijn verhalen en doe dat zeker bij kinderen. Dat is de oorsprong van onze hele
cultuur. En dan ben je tevreden met wat je doet.”

De Donderelf heeft een soortgelijke mening hierover:
“In mijn verhalen vertel ik altijd iets, ik probeer een bepaalde leer over te brengen op mensen via mijn
verhalen In verhalen kun je er eigenlijk niet omheen om een boodschap te vertellen. Vermaak en
boodschap zijn vaak samenhangende elementen waar je niet onderuit komt. Je wilt kennis delen,
wijsheid overbrengen, mensen iets leren en hen vermaken. Op die manier leren is ook een heel prettige
manier van leren. Kinderen luisteren ook vaak juist erg aandachtig als de essentie, de boodschap van
het verhaal naar voren komt. Kinderen komen ook echt om te luisteren naar de boodschap om
bepaalde lessen te leren. Dat vinden ze interessant en daar komen ze voor. Zodra ze de les hebben
gehad is het vaak goed.”

Eender is de mening van Ferri Matheeuwsen van Theater Turbulent:
“Ik denk trouwens dat in ieder verhaal een boodschap zit. Het beginsel van sprookjes, daar zit puur
een boodschap in van normen en waarden. Wat is goed en wat is slecht. Wat mag wel en wat mag
niet.”

In tegenspraak met deze verklaringen bestaat bij deze drie verhalenvertellers tevens de mening dat zij
niet zo houden van het overduidelijk overbrengen van deze moraliserende boodschap. Vermaak is het
grootste uitgangspunt en de boodschap proberen zij verpakt te brengen zonder deze al te opzichtig te
ventileren. Zij geven de mensen het verhaal en laten de mensen vrij om deze boodschap van normen
en waarden er zelf uit te halen en er mee aan de slag te gaan. Een al te grote nadruk op deze normen en
waarden maakt het verhaal vaak saai en belerend. Ook kan het wat eng zijn wanneer normen en
waarden te zwaar benadrukt worden. Leren werkt beter manier wanneer het verpakt is in een mooi
verhaal en de lessen enigszins onbewust worden opgenomen door de luisteraar.
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§4.5 Emoties

“Emotions have taught mankind to reason.”
(Marquis De Vauvenargues)

§4.5.1 Inleiding in emotie
Het interessante van emoties is, dat iedereen weet wat een emotie is ( of wat een emotionele reactie is),
iedereen identificeert zich ermee en herkent ze. Dit wordt sensus communis genoemd, de wetenschap
van de algemene kennis. Er zijn drie kenmerken die, uitgaand van algemene kennis, typisch zijn voor
een emotionele ervaring:

• Emoties zijn hevig. Plezier, angst, weerzin, komen direct op en zijn redelijk vluchtige en
veranderlijke gemoedstoestanden. Gedurende de tijd verzwakken ze.*

• Een tweede kenmerk is dat emoties ervaren worden als zeer intens. Iemand intens haten, of
enorm onder de indruk zijn van iemand, uitzinnig jaloers of euforisch zijn.

• Ten derde leiden emoties tot verstorend gedrag, bijvoorbeeld in lachen uitbarsten, stijf van de
zenuwen zijn of blind van woede worden. Vooral in het geval van angst, verdriet of wanhoop,
wordt het gedrag van de persoon die deze emoties ervaart onvoorspelbaar, chaotisch of
reageert deze op zijn minst anders op situaties.

* In zake het regisseren van de beleving is het van groot belang een experience te vergroten en te
verlengen. Emoties zijn (op basis van deze theorie) tijdelijk en vluchtig van aard. Hier ligt dus een
uitdaging om met deze emotie iets te doen waardoor deze meer langdurig van aard zal zijn zodat de
ervaring langer bij de consument blijft.

De sensus communis theorie op emoties beantwoordt slechts gedeeltelijk de vraag hoe een emotionele
ervaring is opgebouwd. Een goed voorbeeld in deze is het experiment waarbinnen wordt gevraagd de
ogen te sluiten en aan een extreem emotionele ervaring te denken. Wanneer de emotionele ervaring
wordt geanalyseerd door verschillende componenten van die ervaring te benoemen, zullen de meeste
mensen tot de onderscheiding komen van een van de volgende onderdelen:

• Subjectieve gevoelens: zich rot voelen, hoog in de wolken zijn, zich schamen etc. etc.
• Een tweede component is de lichamelijke verandering die optreedt tijdens een emotionele

gebeurtenis. Zweten, hartkloppingen, vlinders in de buik.
• De drang om te handelen is een derde kenmerk.Iemand omhelzen, iemand slaan (de behoefte

om te handelen impliceert niet dat het een realistische handeling is)
• De duidelijke relatie tussen oorzaak (situatie) en gevolg (reactie). Boos zijn omdat iemand je

teleurstelt, of bedroefd zijn omdat iemand is gestorven,

Deze sensus communis over emoties voorziet echter niet in een goede basis voor een betrouwbare
definitie omdat het enkel emotionele reacties beschrijft in plaats van hen te verklaren. Het geeft geen
antwoord op waarom emoties voor ieder individu anders zijn, en of er emoties zijn zonder fysieke
veranderingen. Aan de andere kant biedt deze theorie handvatten voor de ontwikkeling van een meer
wetenschappelijke benadering. Om deze wetenschappelijke benaderingen te bekijken moet het
werkveld van de filosofie en psychologie geanalyseerd worden. Helaas geven geen van beide
wetenschappen een gebruiksklare definitie van emotie. De wetenschap heeft grote moeite met het
definiëren van emotie omdat emotie een subjectieve ervaring is. Dit maakt het moeilijk om dit begrip
te generaliseren.27

                                                          
27 Why ugly monsters need a cause. The use of  narrative techniques to create emotionally engaging game
characters. Martijn van der Wiel, 2003/2004.
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Emovere
Om emoties vanuit een wetenschappelijk oogpunt te kunnen bekijken, moet er worden gekeken naar
de oorsprong van het woord emotie. Het woord emotie refereert aan het Latijnse emovere, wat
ongeveer “doen bewegen” betekend. Het kan dus niet verwonderlijk zijn dat het woord emotie in
‘Wolters Noordhoff Woordenboek Nederlands’ beschreven wordt als gemoedsbeweging. Dit mag een
magere definitie zijn van wat een emotie is, het is enkel een beschrijving.

Hieronder wordt gekeken naar het begrip emotie vanuit verschillende invalshoeken:
Gedragspsychologisch: Emotioneel gedrag is een complexe vorm van een serie geconditioneerde

reflecties.
Psychoanalytisch: Emotie is het resultaat van onbewuste processen welke leiden tot een

verstoring van het gedrag.
Cognitief: De evaluatie van de situatie in relatie tot bepaalde verwachtingen.28

§4.5.2 Emotie in de praktijk van storytelling binnen reclame en kunst

Wanneer je over een persoonlijke belevenis vertelt, ben je daar emotioneel en rationeel bij betrokken.
Gevoelens en interpretaties borrelen als vanzelf op. Daarnaast denk je tijdens het vertellen na over
woordgebruik en de volgorde waarin je de gebeurtenissen vertelt. Misschien doe je ook nog je best om
dit op een creatieve of verrassende wijze te doen. Meestal letten wij, terwijl wij vertellen, actief op de
reacties van de toehoorders. Wij passen ons verhaal aan of herhalen zaken wanneer wij het idee
hebben dat onze boodschap niet overkomt. Ook het luisteren naar de verhalen van iemand anders roept
emoties en rationele overwegingen op. Dit is de kracht van verhalen: zonder dat wij exact kunnen
benoemen hoe het werkt, liggen alle aspecten van het ‘mens zijn’ erin besloten. Tijdens vertellen en
luisteren, trekt er dus een heel scala aan bewuste en onbewuste gevoelens, beweegredenen en
handelingen voorbij.

Reclame
Storytelling is een begrip dat op het moment de reclamewereld beheerst. Niet alleen lijkt elke reclame
een korte film met een duidelijke verhaalstructuur van inleiding, opbouw, climax en afbouw, ook
gebruikt elke productontwerper tegenwoordig een verhaal om het product te ondersteunen. Een
reclame is dus eigenlijk een kort verkoopverhaal over het te verkopen product. Een kort verhaal,
wanneer goed gebracht, verbindt de consument met het product, laat zich ermee identificeren en krijgt
een sterk gevoel van verlangen om zelf in de wereld van dat verhaal te leven. Sfeer creëren en inspelen
op de emotie is de key factor in het neerzetten van dit verhaal (lees product). Maak mensen gevoelig
voor de sfeer en de emotie zodat zij verlangen naar de omgeving die gekoppeld is aan het product en
sla toe op het moment dat zij zich kwetsbaar en verlangend voelen.

In het volgende voorbeeld van een sfeerbepalende commercial gaat het om de interactie tussen drie
belangrijke doorsnee karakters. Ze tonen affectie en delen een geschiedenis. De reclame vindt plaats
buiten een bar, de tijd van het jaar is aan het einde van de zomer. Het sterkste punt uit deze reclame is
dat er geen dialoog is, er wordt geen woord gesproken maar toch wordt er een verhaal verteld.

                                                          
28 Why ugly monsters need a cause. The use of  narrative techniques to create emotionally engaging game
characters. Martijn van der Wiel, 2003/2004.
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In het eerste deel wordt de omgeving bekend gemaakt, een bar, in de zomer, een doordeweekse dag,
want er zijn mensen aanwezig in zakenpakken die van hun lunchpauze genieten. Twee karakters
worden geïntroduceerd, een man die buiten op het terras zit en een serveerster binnen. De manier
waarop de serveerster naar de man kijkt toont aan dat ze hem kent. Hij is waarschijnlijk een vaste
klant. Verder lijkt het alsof ze verwacht dat er iets staat te gebeuren.

Een tweede kijk op de omgeving van de bar, ergens op het platteland, in de natuur. Dan wordt het
derde belangrijke karakter geïntroduceerd, de kleine vogel. De vogel en de man kijken elkaar aan, ze
maken oogcontact, er lijkt een verstandhouding tussen de twee karakters te bestaan. Dan wordt er
spanning opgebouwd. De twee karakters lijken te weten waar deze ontmoeting om gaat. Maar zal de
vogel op de uitnodiging ingaan? ( Wat dit dan ook moge zijn)

Dan wordt de reden voor de ontmoeting een beetje duidelijker wanneer er een glas water in beeld
wordt gebracht. De spanning wordt verder opgebouwd. De man probeert de vogel in te laten gaan op
zijn uitnodiging om samen met hem iets te drinken. Er wordt veel oogcontact gemaakt tussen de vogel
en de man. Uiteindelijk accepteert de vogel de uitnodiging en vliegt naar het glas, maar begint nog niet
met drinken. Hij lijkt te wachten op iets.

29

De serveerster glimlacht vanuit de bar, kijkend naar het ritueel. Ze lijkt te denken: “Daar gaan ze
weer”. De man maakt een toast naar de vogel en dan drinken ze samen als vrienden.

Deze hele reclame duurt ongeveer 15 tot 20 seconde. Terwijl het een warme en vriendelijke omgeving
creëert, karakters met een gedeelde geschiedenis en zelfs wordt er een mysterie opgelost aan het einde.
Er is een grote emotionele betrokkenheid tussen de karakters. De reclameboodschap laat de kijker
achter met een melancholisch gevoel van geluk en een gevoel van “ Ik zou willen dat ik daar was”.
                                                          
29 Why ugly monsters need a cause. The use of  narrative techniques to create emotionally engaging game
characters. Martijn van der Wiel, 2003/2004.
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Zoals de reclame hierboven een verhaal gebruikt met een begin, een keerpunt en een duidelijk
omschreven einde zijn er ook andere manieren om sferen te creëren in een korte film. De reclame
hieronder vertelt geen verhaal op de klassieke narratieve manier, maar heeft zeker erg veel elementen,
die deze reclame een enorm sterke sfeer/ emotie indruk meegeven. Het gebruikt dezelfde
verhaaltechnieken als in het eerste voorbeeld maar op een andere manier.

De omgeving wordt bepaald door de afwezigheid van kleur (met uitzondering van het oranje
vierkantje) De manier waarop de karakters (in dit geval bestaan deze uit hun handen en hun stem)
worden belicht maakt hen sereen. Langzaam gaat elke hand die wordt getoond open, wat het idee geeft
dat hun karakters worden getoond aan het publiek.

Er worden veel verschillende talen gesproken door veel verschillende karakters, donker en blank, man
en vrouw, zakenlieden en kinderen. Er verschijnen geen gezichten in beeld, enkel de handen (en
sommige andere delen van het lichaam) en hun stemmen. Ze delen allemaal hetzelfde mysterie
namelijk het oranje vierkantje op hun handen.

30

Ze lijken allemaal andere interesses te hebben, sommige praten over voetbal, andere zeggen dat ze
nooit alleen zijn. Maar de manier waarop ze praten laat zien dat ze ergens over hetzelfde praten. In dit
geval de mogelijkheden en het gebruik van mobiele telefoons. Alle stemmen spreken zacht alsof ze
spreken over iets kostbaars en liefs, iets dat ze hebben ontdekt en met jou willen delen, alleen met jou.
De reclame eindigt met een paar handen die zachtjes en op een serene manier in elkaar gevouwen
worden, bijna op een heilige manier.

Wanneer de eerder beschreven verhaaltechnieken op deze reclame geprojecteerd worden kan er
worden opgemerkt dat eerst de omgeving wordt beschreven, dan wordt het mysterie van het oranje
vierkantje geïntroduceerd en de relatie tussen de verschillende karakters wordt gedurende de reclame
duidelijk gemaakt (ze maken allemaal gebruik van dezelfde telefoonmaatschappij). De stemmen en
beelden die worden getoond zijn van gewone mensen en niet van goedgevormde acteurs. Dat betekent
niet dat ze zomaar vervangen kunnen worden door iemand anders, het betekent enkel dat ze echt
zouden kunnen leven in de maatschappij zoals wij hem kennen. Het mysterie van de oranje vierkantjes
wordt op driekwart van de film opgelost, wanneer wordt getoond dat dit het logo van de
telefoonmaatschappij is.

                                                          
30 Why ugly monsters need a cause. The use of  narrative techniques to create emotionally engaging game
characters. Martijn van der Wiel, 2003/2004.
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In tv reclames is het neerzetten van een sfeer en emotie een erg belangrijk communicatiemiddel.
Wanneer bedrijven zich in een verzadigde markt bevinden (zoals de markt van de mobiele telefoon),
moeten ze zichzelf kunnen differentiëren op andere manieren dan enkel de nieuwste modellen
telefoons (zoals elke maatschappij deze toch al aanbiedt). Daarom beginnen ze met het maken van
sfeer reclames. Elke reclame vertelt de consument hun eigen unieke en bijzondere verhaal. Ze
verkopen de sfeer/ emotie van het verhaal aan de consument. In 10 tot 30 seconden presenteren zij een
omgeving waarin de sfeer en het humeur van de doelgroep wordt gemanipuleerd. Wanneer de sfeer is
gezet en de mensen kwetsbaar zijn, BANG!, wordt het product gelanceerd. Waar sommigen absoluut
falen, wat resulteert in ontzettend irritante reclames, brengen sommige reclames (zoals degene
hierboven genoemd) hun verhaal ontzettend goed. Maar kunnen juist ook heel irritante reclames
ontzettend goed hun werk doen omdat afschuw of irritatie ook een emotie is welke blijft hangen en erg
herkenbaar is waardoor de reclame wordt onthouden.

Kunst
Overal waar je om je heen kijkt zijn verhalen. Alles vertelt zijn eigen verhaal. Het ene vertelt zijn
verhaal echter duidelijker dan het andere. Een wereld waarin het verhaal een belangrijke rol speelt, is
de wereld van de kunst. Veel kunstobjecten starten met het verlangen van de kunstenaar om een idee,
een visie op de wereld, te uitten en verbeelden, elke kunstenaar in zijn of haar eigen discipline. De
manier van het vertellen van een visie staat geheel vrij en zo ook het gebruik van de verschillende
instrumenten. De beeldhouwer probeert een verhaal, een emotie, een gevoel in een tastbare vorm te
kneden. Een dichter schildert met woorden een sfeer, een beleving van een verhaal, een zanger en
muzikant zet zijn verhaal om in noten, tonen en klanken waardoor de luisteraar gewaar wordt van het
verhaal dat de componist tracht te vertellen. Een fotograaf probeert juist dat moment vast te leggen
waaruit het hele verhaal blijkt.

Over het algemeen trachten mensen situaties te tekenen, bevroren momenten in de tijd. Zelfs de
holbewoners hebben hun cultuur en hun verhaal achtergelaten door het vastleggen van hun
bevindingen in hun grottekeningen. Hoewel deze in oorspronkelijke zin een gebruiksfunctie hadden,
zien wij het nu als een geschiedenisverhaal. De uitvinding van de fotografie in het begin van de 19e
eeuw heeft absoluut bijgedragen aan deze manier van visualisatie. Kunstenaars schilderden steeds
meer schilderijen als waren het foto’s van het dagelijkse leven.

Figuur 4: Vermeer. Woman in blue reading a letter (1663-1664)
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In het schilderij gepresenteerd hierboven (fig. 4), wordt er een mysterie gepresenteerd. Wat staat er
geschreven in die brief. Een aantal aanwijzingen worden gegeven. De wereldkaart op de achtergrond
op de muur kan suggereren dat de vrouw een brief aan het lezen is van haar man die over de oceanen
zeilt. Een andere vraag kan worden gesteld: Is de vrouw zwanger? Wanneer dat het geval is, en haar
man ver weg is, zal ze vast een gemixt gevoel hebben. Blij omdat ze een brief krijgt van haar geliefde
en bedroefd omdat hij zo ver weg is tijdens een dergelijke belangrijke tijd. Deze staat van gemixte
gevoelens van de vrouw in dit schilderij roept een emotionele reactie op bij de kijker. Men kan zich
verplaatsen in en meevoelen met de vrouw. Dit statement wordt ondersteund door de volgende
uitspraak van Wheelock:

“Vermeer conceived many of his paintings around letters, capturing the sense of expectancy elicited
by these intimate communications. Here (fig.4), Vermeer conveyed the depth of the young woman's
feelings through her tender expression. She, with lowered eyes and half-opened mouth, firmly holds
the unfolded letter in both her hands while tightly clasping her arms to her side. Immersed in her
private world, she is unaware of the presence of the viewer, who, as though coming unexpectedly upon
an intimate scene, instinctively holds back, reluctant to intrude.” 31

In de schilderijen van Vermeer worden veel subtiele hints gegeven om het gegeven mysterie op te
kunnen lossen. Zoals hierboven geschreven, geven de verschillende voorwerpen in het schilderij
hinten maar zij lossen het mysterie zelf niet op, ze duwen de kijker enkel zachtjes in de gewenste
richting zodat de sfeer en het gevoel van het schilderij in tact blijven, omdat het mysterie gedeeltelijk
onopgelost blijft. Het is de fantasie van de kijker die uiteindelijk het mysterie op een persoonlijke
manier oplost. .

Omgevingsfactoren, esthetiek, alledaagse mensen en een bepaald mysterie blijken een belangrijke rol
te spelen in het creëren van een sfeer, een gevoel. Het echte verhaal is niet langer de belangrijkste
factor. Het verhaal moet genoeg elementen van de karakters tonen, genoeg om ze “rond” en echt te
maken, de manier waarop het verhaal verteld wordt is veel belangrijker.

In een gesprek met Ferri Matheeuwsen vertelt zij dat een verhaal uit de emoties van iemand voorkomt.
Een verhaal moet tot je verbeelding kunnen spreken en je moet kunnen denken “wat gebeurt er
daarna”, “ waarom zit die man daar” en “waar denkt hij aan”. Er moet een stukje herkenbaarheid in
zitten en dat doe je door middel van het neerzetten van emoties. Zij vindt een verhaal een goed verhaal
wanneer het aanspreekt tot emoties, als ze wordt geraakt. “Dit kan verdriet of blijdschap zijn maar
zelfs walging of irritatie want ook dat geeft een gemoedsbeweging en dan heeft het impact.”

                                                          
31 Wheelock, A. K. Jr. Vermeer, The Complete Works. Abrams, 1997
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§4.6 Authenticiteit

§4.6.1 Inleiding
Het etymologisch woordenboek verwijst naar het Griekse woord ‘authentikos’. Dat betekent: ‘uit
eerste hand of prioriteit’. Hier gaat het dus om onze begrippen ‘oorspronkelijk’ of  ‘authentiek’. De
eerste is echt, iedere navolger is na-aper. Echtheid krijgt misschien scherpere contouren door te
vertellen welke begrippen er tegenover staan: imiteren, kopiëren, liegen, plagiëren, nagemaakt,
artificieel, onnatuurlijk, niet spontaan, niet onschuldig en niet waarheidsgetrouw.

§4.6.2 Wat is authenticiteit?
In het boek De emotiemarkt, de toekomst van de beleveniseconomie beschrijft Susanne Piët, in het
hoofdstuk Onvervalst echt, de wereld als een groot vraagstuk over authenticiteit. Wat is nog echt in de
huidige maatschappij? Is zelfs de mens wel echt? Of de ongerepte natuur, wordt deze als echt
beschouwd? Het verlangen naar echtheid is massaal genoeg om een serieuze markt te bestrijken. En
daar biedt de beleveniseconomie zich aan. Haar nieuwe goudstaven zijn te herkennen aan de volgende
prikkelwoorden: ‘echt’, ‘natuurlijk’, ‘oorspronkelijk’, ‘authentiek’, ‘spontaan’. Veel is maakbaar
gebleken. Inclusief het leven.

Allerlei ontwikkelingen wekken steeds grotere verdenking over de ‘echtheid’ van alles. Het probleem
is dat maakbaar ook betekent: namaakbaar. De waardering van echt en natuurlijk heeft een enorme
vlucht genomen. Marketeers wringen zich in allerlei bochten om de suggestie van natuur en
authenticiteit op te roepen. Een van de grootste bepalende factoren in het authenticiteitprincipe is dat
de echtheidsbeleving niet door de prikkel zelf bepaald wordt, maar door de gewaarwording van de
ontvanger beauty is in the eye of the beholder. Echtheid van de natuur is niet zomaar een
natuurgetrouw beeld, maar een geromantiseerde interpretatie daarvan.

Er worden eisen gesteld aan de echtheid: zware en soms onmogelijke eisen, bijvoorbeeld van comfort
en zeker van beheersbaarheid. Het gaat meer om de echtheid van gevoelens dan om de echtheid van de
prikkel, die deze emoties oproept. Vaak blijkt de echte echtheid niet echt genoeg te zijn en stelt de
mens eerder prijs op de illusie van echtheid. Deze illusie is voor hen meer herkenbaar. De consument
wil met andere woorden bedrogen worden. In feite investeren de belevenisconsumenten in het geloof
dat authenticiteit, dat wil zeggen originaliteit en echtheid, maakbaar is. Dat is nogal een paradox. De
behoefte aan magie is groot, verschillende films en reclamecampagnes richten zich geheel op mythen
en sprookjes, en heel wat beheerders van amusement - en themaparken moeten zich opnieuw
oriënteren op hun kernactiviteit. Was aanvankelijk het bieden van een prikkel genoeg, nu wordt de
vraag naar de illusie, de magie, de betovering groter. En dat betekent op zijn minst aandacht voor het
verhaal eromheen.

Een ander kernmerk van authenticiteit, volgens de belevingsconsument, zit in de herkenbaarheid.
Herkenbaarheid geeft aanleiding tot identificatie. Er bestaat een oud Chinees spreekwoord dat erop
aandringt dat we juist moeten twijfelen aan de echtheid van de dingen kunnen zien. We zouden ze
namelijk niet zien zoals ze werkelijk zijn, maar zoals wijzelf zijn. We kunnen met andere woorden,
niet iets waarnemen wat buiten onszelf ligt zonder er een waardeoordeel aan te koppelen, een
interpretatie die vervolgens aan de zuiverheid afbreuk doet.32

                                                          
32 De emotiemarkt, de toekomst van de beleveniseconomie. Susanne Piët,
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§4.6.3 Authenticiteit dimensies

“Bedachte” concepten werken niet: zij spreken niet tot de verbeelding van de consument en zijn
daarom niet memorabel. Belevenissen dienen “echt” te zijn. Volgens Ex en Lengkeek bestaan er
binnen één object meerdere lagen van echtheid. Zij onderscheiden daarom een viertal soorten
authenticiteit, te weten:

1. Materiële authenticiteit;
2. Conceptuele authenticiteit;
3. Contextuele authenticiteit;
4. Functionele authenticiteit.

Deze authenticiteitdimensies kunnen elkaar versterken maar ook met elkaar in tegenspraak zijn.
Daarnaast is het volgens deze auteurs mogelijk dwars door deze indeling heen een onderscheid te
maken tussen historische en a-historische authenticiteit.

“ Binnen het gebied van de kunst hebben a-historische en historische authenticiteit betrekking op de
vraag of het object in oude glorie wordt hersteld of juist niet. Wie oog heeft voor de historische
authenticiteit laat zien dat het kunstwerk een geschiedenis van veranderingen heeft. Leeftijd en
levensloop mogen worden gezien. Overschilderingen van genitaliën met vijgenbladeren, kogelgaten en
eerdere restauraties blijven rustig zitten; het kunstwerk wordt geconserveerd in de conditie waarin het
is aangetroffen. Zo niet bij de a-historische authenticiteit. Wie die verkiest, verwijdert de zichtbare
levensgeschiedenis. Het object moet worden teruggebracht in de staat waarin het in aanvang
verkeerde.” Ex en Lenkeek33

Vanuit dit oogpunt ligt de kracht van verhalen in de historische authenticiteit. Verhalen veranderen in
de tijdsgeest, dit is oorzaak van de orale traditie. Dit is juist de kracht van het verhaal, want bij de
overlevering van verhalen kunnen ze je het gevoel geven dat ze nu kunnen gebeuren. Dit is belangrijk
om het verhaal begrijpelijk te houden zodat het doel hetzelfde blijft.
Wat er weg wordt genomen wanneer een verhaal op wordt geschreven, is de verandering die een
verhaal kan ondergaan. Een verhaal is een levend ding. In vroegere tijden was het dan ook in sommige
culturen verboden om verhalen op te schrijven, omdat ze zo niet mee konden veranderen met de tijd en
men was bang dat er tijdens het schrijfproces essentiële elementen verloren zouden gaan. Zij
vertrouwden liever op het geheugen. Een verhaal werd van generatie op generatie doorgegeven en
veranderde daardoor mee in de tijd en met maatschappelijke veranderingen.

Er zijn verschillende soorten verhalen. Sagen en legenden zijn een goed voorbeeld van verhalen waar
wellicht ooit een kern van waarheid in zat. In de loop der tijd is er echter zoveel van verminkt en
bijbedacht, dat de werkelijkheid niet meer te achterhalen is. Overigens worden zulke verhalen niet
altijd verteld om de objectieve waarheid (zo die bestaat) weer te geven, maar om bijvoorbeeld de eigen
groep moed in te spreken of een voorbeeld te stellen.

Een voorbeeld van a-historische authenticiteit is terug te vinden in inwijdingsverhalen.
Dat is een ander soort verhalen, die juist heel exact worden overgedragen. Vroeger mocht men deze
verhalen alleen vertellen als men was ingewijd door een ‘meesterverteller’ die precies wist wat de
voorouders van generatie op generatie hadden doorverteld. Aan zulke verhalen werd nooit iets
veranderd uit respect voor het verhaal en de oorspronkelijke verteller. We noemen ze ‘oral history’
verhalen.34

                                                          
33 Imagineering, Het creëren van belevingswerelden. Diane Nijs en Frank Peters,2002, 2003
34 De kunst van het vertellen Praktische handleiding voor het vertellen van verhalen. Jan Swagerman.
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Hier worden de verschillende authenticiteitdimensies toegelicht.

1. Materiële authenticiteit
Volgens deze definitie is als “echt” te definiëren, datgene wat gemaakt is uit het originele materiaal en
bovendien gemaakt door degene die het gesigneerd heeft. Dit is de meest eenvoudige en voor de hand
liggende definitie van authenticiteit.

Het voordragen van het verhaal door de oorspronkelijke bedenker en/of schrijver kan een extra
dimensie geven aan de beleving van de luisteraar. Een verhaal kan echter nog steeds veel impact
hebben wanneer het wordt verteld door een ander. Het is dan echter wel van belang dat de nieuwe
verteller in de huid kruipt van de oorspronkelijke verteller om zo het verhaal te doorleven en het op
deze manier “authentiek” te maken. Een voorwaarde voor een goed verhaal is onder andere dat het
wordt doorverteld. Het wordt dan dus automatisch niet meer door de oorspronkelijke maker gedaan en
op het moment dat een nieuwe verteller zich het verhaal eigen maakt, betekent dit dat deze verteller
medeontwikkelaar is van het verhaal (product).

2. Conceptuele authenticiteit
Onder conceptuele authenticiteit verstaan we “gemaakt volgens het idee van de oorspronkelijke
maker”.

Waarschijnlijk is elke verhalenverteller bewust of onbewust bekend met de term conceptuele
authenticiteit. De basis van elk verhaal is namelijk de boodschap. Elke verhalenmaker heeft een
bedoeling met zijn verhaal en dit is vaak een combinatie tussen vermaak en lering. Het eerste waar de
verhalenverteller dan ook naar op zoek gaat binnen het verhaal is de boodschap en hij zal vanuit deze
boodschap zijn verhaal verder vormgeven. Daardoor ontkom je bijna niet aan conceptuele
authenticiteit. Er wordt binnen de filmindustrie nog wel eens de discussie gevoerd dat de verfilming
van een bepaald verhaal is mislukt, omdat het oorspronkelijke idee van de maker verkeerd is
geïnterpreteerd en verbeeld. Dit geeft dan ook meteen het belang van conceptuele authenticiteit weer.

3. Contextuele authenticiteit
Onder contextuele authenticiteit verstaan we het “in zijn originele omgeving bevinden”.

Een verhaal kan sterker worden doordat het wordt verteld in zijn originele omgeving of door de
omgeving zo te decoreren alsof het de originele omgeving is. Om deze reden wordt er binnen films
ook zoveel aandacht besteed aan de vormgeving van de set en het decor. Deze moeten authentiek
(herkenbaar) overkomen voor de consument anders is het verhaal niet geloofwaardig. Rondom de
kerstdagen worden er vaak veel kerstfilms uitgebracht waar een groot publiek in geïnteresseerd is. Het
zou vreemd zijn een kerstfilm op een midzomerdag te bekijken omdat de context dan niet klopt.
Boeken waarbinnen het verhaal zich afspeelt in warme exotische gebieden krijgen ook meer voeling
wanneer deze tijdens de vakantie, hangend in een hangmat, in de zinderende zon met swingende salsa
muziek op de achtergrond, worden gelezen. Verhalenverteller Nico Prins gebruikt om deze reden voor
zijn indianenverhalen ook een echte Tipi (indianen tent).

4. Functionele authenticiteit
Indien instandhouden van functionele authenticiteit het doel is, dan wordt ernaar gestreefd een product
zijn oorspronkelijke gebruiksfunctie te laten behouden. 35

Verhalen zijn in oorsprong een instrument ter vermaak en lering. Er zijn specifieke verhalen die
specifieke problematiek belichten over het leven en de lessen, die daarin geleerd moeten worden. Naar
deze verhalen wordt dan ook vaak gegrepen binnen opvoeding en opleiding. Zij behouden op deze
manier hun oorspronkelijke gebruiksfunctie.

                                                          
35 Imagineering, Het creëren van belevingswerelden. Diane Nijs en Frank Peters,2002, 2003
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§4.6.4 Authenticiteit in de verhaalpraktijk

In eerste instantie vertelde De Donderelf alleen zijn eigen geschreven verhalen vanuit het idee dat een
kunstenaar zijn uniciteit moet uitdrukken. Dat deed hij ook in zijn schilderijen en gedichten. Dat
absoluut uniek was en zoveel mogelijk eigen. Op een gegeven moment vroeg hij zich echter af wat nu
eigenlijk echt “eigen” is want iedereen wordt altijd door van alles beïnvloed en op een gegeven
moment heeft hij besloten om te putten uit de grote bron van verhalen die er al bestaan. Nu bewerkt hij
veel bestaande verhalen, maar laat een aantal verhalen wel zo authentiek mogelijk.
“Het eigen maken van andermans dingen en een combinatie daarvan maken dat is ook iets nieuws,
unieks en een kunst. Maar op zekere hoogte is natuurlijk alles gekunsteld, het gevoel en de passie is er
maar er worden altijd elementen kunstmatig aan toegevoegd om het voor het publiek interessanter en
boeiender te maken, dus dat is heel moeilijk.”36

Nico de Verhalenman is een echte verhalenjager zoals hij dat zelf noemt. Hij is van mening dat hij de
dingen eerst gezien moet hebben om er over te kunnen vertellen. Hij vindt dat je alle details en
achtergronden uit het verhaal zelf goed moet kennen om het geloofwaardig over te kunnen brengen, zo
dicht mogelijk bij de authenticiteit. Hij weet precies waarom bijvoorbeeld een auto op die plaats in de
straat staat en waarom niet twee meter verderop in de straat. Hij weet welke familie en vrienden
banden zijn personages hebben, welke schoenmaat, kleur haar, ogen etc. etc. Dit zijn details die hij
niet aan zijn publiek vertelt maar die wel de emoties en diepgang geven aan zijn karakters. Zelfs
wanneer 60% van de details en achtergrond niet wordt verteld aan het publiek moet de verteller dat
allemaal wel weten om het verhaal echt te kunnen doorleven en daarmee geloofwaardig over te
brengen.

“Ik wilde het verhaal van Billy the Kid gaan vertellen omdat ik dat zo’n prachtig verhaal vind. Maar
ik wilde daar eerst geweest zijn voordat ik dat ging vertellen. Dan ga ik dus zo ver om aan het graf
van Billy the Kid te gaan staan met een vriend van de zoon van Pat Gareth uit het verhaal van Billy
the Kid. Dat komt heel dicht bij je gevoel. Aan die man kun je alles vragen en toen wist ik alles en had
ik alles uit het verhaal gezien, alle plekken. Dat is mijn manier van verhalen jagen”37

                                                          
36 Bijlagen: Interview met de Donderelf
37 Bijlagen: Interview met Nico de Verhalenman
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§4.7 Gelaagdheid
Sterke verhalen hebben vaak meerdere lagen. Volwassenen lachen vaak op andere momenten dan
kinderen tijdens een verhaal en bovendien heeft een verhaal vaak ook nog een duidelijke
kernboodschap die overtuigend gebaseerd is op levensprincipes, waarden. Op een verhaal kun je jaren
studeren en daarin telkens nieuwe dingen in ontdekken.

Meerdere lagen in een verhaal kunnen het sterker of interessanter maken. Ze bepalen de
“eeuwigheidswaarde” van sprookjes en mythen. Hoewel men zich niet altijd bewust is van die lagen,
voelt men ze vaal intuïtief aan.

Geursen onderscheidt drie mogelijke lagen in communicatie concepten die tevens toepasbaar zijn
binnen verhalen:

• De primaire interpretatie (wat we zien gebeuren, waar de kinderen om lachen, er valt iemand)
• De secundaire interpretatie (wat het verhaal tussen de regels nog meer vertelt, de dubbele

bodem waar de ouders om lachen, wat ze herkennen uit hun eigen volwassen leven)
• De kerninterpretatie (wat de essentie is van het verhaal)

Een volgend aspect van een sterk verhaal, namelijk dat van de begrijpelijkheid, speelt hierin een grote
rol. Een sterk verhaal is begrijpelijk voor de beoogde doelgroep. Sommige boodschappen hoef je niet
te verbergen onder lagen en soms kan die tweede laag erg wenselijk zijn vanuit het standpunt van
verfijning. Het is uiterst belangrijk te blijven beseffen wat de doelgroep nodig heeft (hoeveel intrige en
opvallendheid), maar ook wat de doelgroep aankan. We praten dan over het verschil tussen de markt
voor de afbeelding versus de markt van de verbeelding. Daarenboven is vorm concreet en verbeelding
abstract. Volgens van Raaij verschillen mensen in hun geneigdheid om over dingen na te denken.
“Open minded” personen streven naar helderheid in onzekere situaties. Het nieuwe en onzekere vormt
een uitdaging waartoe men zich aangetrokken voelt. “Closed minded” mensen daarentegen zouden
eerder streven naar het behoud en de status quo.

Vanuit de begrijpelijkheid en de diepgang is het omgaan met informatie van groot belang bij het
vormgeven van verhaallijnen. Wel dient bewust te worden vastgesteld wie welke informatie, wanneer
krijgt en hoeveel informatie er verstrekt gaat worden.

Wie krijgt er welke informatie op welk moment?
Bij het vormgeven van de verhaallijn kan het in de tijd doseren van informatie de beleving
intensiveren door de verrassing die hierdoor ontstaat. In de externe communicatie dient voldoende
informatie verstrekt te worden om de nieuwsgierigheid van het publiek op te wekken, maar niet alle
informatie dient prijsgegeven te worden.

Hoeveel informatie wordt er verstrekt?
Verhalen die niets te raden overlaten, zijn meestal minder sterk dan verhalen die ruimte laten voor
verbeelding. Een tekort aan informatie kan de boodschap echter onbegrijpelijk maken. Tevens is dit
grotendeels afhankelijk van de ontvanger en de behoefte aan duidelijkheid en zekerheid of juist het
abstracte dat ze vrijlaat om zelf vorm te geven.38

                                                          
38 Imagineering, Het creëren van belevingswerelden. Diane Nijs en Frank Peters,2002, 2003
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Verhalenverteller Nico de Verhalenman zegt over verstrekken van informatie: “Je spoort kinderen en
volwassenen aan om vragen te gaan stellen met verhalen en dat is erg goed. In je verhaal moet je zo
min mogelijk beschrijven, je moet de mensen de ruimte geven om te fantaseren en de eigen omgeving
te omschrijven en vaak omschrijven ze het later precies zoals ik bedoeld had”.

Over de rol van verschillende lagen zegt hij:
“Wat ik het liefste doe zijn familievoorstellingen. Oma’s met kleinkinderen zijn het leukste publiek dat
je kunt hebben. Je moet je verhaalkeuze dan ook zodanig opstellen dat het voor beide kanten
interessant is. Ik vertel dan eigenlijk een beetje simpele verhalen maar heel pakkend en doeltreffend.
De boodschap dringt helemaal door tot die kids en opa’s en oma’s zijn helemaal ontroerd omdat je zo
mooi die boodschap weet te verpakken”.

Volgens Nico ligt de kracht van verhalen in de herhaling, gewoon steeds hetzelfde verhaal. Dan
ontdek je de verschillende lagen. Ouders staan verbaasd omdat hun kinderen steeds voor het slapen
gaan, keer op keer hetzelfde verhaal willen horen. En maak dan maar geen fout, want dat weten ze
meteen. Want binnen de veiligheid van hetzelfde verhaal kunnen ze met hun duim in de mond op
ontdekkingsreis gaan in hun fantasie. “Zelfs als verteller ontdek je ook telkens weer andere lagen
terwijl je het verhaal vertelt.” Herhaling binnen verhalen is tevens erg belangrijk. Uitstel speelt daarin
een grote rol, je krijgt niet meteen de beloning maar je moet er eerst iets voor doen en dan nog iets
doen en pas dan zal je de beloning krijgen. Herhaalde ritmiek is erg belangrijk, een hele rits
herhalingen, steeds weer, dat is voor kleine kinderen ontzettend belangrijk.

Nico de Verhalenman is van mening dat het doel van het verhaal ook een rol speelt in de verschaffing
van informatie. Hij legt aan de hand van de theorie over manieren van vertellen uit welk doel tot welke
informatieverschaffing leidt.
“Verhalen uit de Noord Amerikaanse wereld houd ik zo authentiek mogelijk. Die verhalen lees ik,
hoor ik en vind ik. Je haalt stukken uit boeken. Wat je dan heel bewust doet is achter het verhaal gaan
staan en je laat het verhaal het verhaal doen. Je duwt er zelfs geen spreekwoorden en gezegdes in om
te laten merken wat je wilt vertellen. Een aantal jaren geleden heb ik een verhaal geschreven over
wonen op het water voor een grote aannemer in Nederland. Toen heb ik een presentatie voor ze
gedaan op de Floriade en wat ik daar als publiek kreeg waren mensen van Rijkswaterstaat
professoren, doctorandussen. En ze moesten allemaal een andere klik krijgen over wonen op het
water. Nu kreeg ik dus een opdracht om over een specifiek onderwerp een verhaal te gaan verzinnen
en schrijven. Nu moest ik dus echt gaan nadenken. Want de feiten moesten wel kloppen anders slaat
het nergens op. En dan ga je voor je verhaal staan want dan ben je heel duidelijk bezig om jouw
verhaal te vertellen en om alles daarin duidelijk te maken. Daar moeten ze goed van doordrongen zijn
dus dan gooi je flink je eigen mening naar voren. En dat heet voor je verhaal staan. En in je verhaal
staan betekent dat je er van tijd tot tijd een spreekwoord of gezegde er doorheen gooit zodat het goed
duidelijk is wat je wilt vertellen en wat de boodschap is. Dan laat ik het niet aan de mensen zelf over
om de boodschap eruit te pikken maar dan kauw ik ze het echt voor. En achter je verhaal gaan staan
dan zeg je hier heb je het verhaal, ik geef jou het verhaal en doe er maar mee wat je wilt.” 39

Ook de Donderelf maakt gebruik van verschillende lagen in zijn verhalen. Hij zegt hierover het
volgende:“Het is inderdaad zo dat ik gebruik maak van verschillende lagen. Zelfs de meeste
volwassenen zullen in sommige verhalen de meest diepe lagen niet begrijpen of voelen. Misschien wel
voelen maar niet zien of herkennen. Ze volgen dan wel de lijn van het verhaal.“40

                                                          
39 Bijlagen: Interview met Nico de verhalenman.
40 Bijlagen: Interview met de Donderelf
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§4.8 Identificatie

Met identificatie wordt bedoeld: het overnemen en zich eigen maken van ideeën, gedragingen en
gevoelens van anderen. Het is meer dan imiteren van louter uitwendige gedragingen: het is een streven
naar vereenzelviging met een innerlijke houding. Het kind wil zijn zoals de anderen, zoals ouders,
broers en zusters. Niet alleen kinderen hebben behoefte aan identificatiefiguren, maar ook de meeste
ouderen. Vrijwel iedereen kent mensen in zijn omgeving die hem als voorbeeld dienen. Zij richten
zich op deze personen, zij vormen een hulp bij hun ontplooiing en zij tonen hun ideaalbeeld. De stap
naar het verhaal is maar klein. In boeken en verhalen moeten figuren voorkomen waarmee het
luisterende publiek zich kan identificeren. Pas dan kan het echt meeleven en meevoelen met wat het
hoort of leest. Er zijn verschillende manieren waarop men zich met de verhaalfiguren kan
identificeren:

• Genieten van de prestaties van de verhaalfiguren, terwijl je weet dat je dat zelf niet kunt, niet
durft of niet mag.

• Zich superieur voelen aan de personen uit het verhaal, of zich de meerdere voelen in situaties
waarin de verhaalfiguren zich onzeker voelen, maar waarbij de luisteraar op veilige afstand
toekijkt.

• Ervaren dat de verhaalfiguren ongeveer dezelfde gevoelens en ervaringen hebben als de
luisteraars, zowel in positieve als negatieve zin. Daarbij wordt dan tevens ervaren dat ook deze
personen zelf de gevolgen van hun daden moeten dragen.

• Meedenken en mee zoeken naar de oplossing van een probleem.
• Geboeid worden door het onbekende41

Verhalenverteller de Donderelf gaf onder andere zijn mening over de rol van identificatie binnen het
verhaal:
“Alle figuren in mijn verhalen zijn natuurlijk op een bepaalde manier een weerspiegeling van wie ik
zelf ben en ook een reactie op de wereld. Vaak lopen kinderen wel heel enthousiast weg van een
verhaal waarna ze bepaalde stukken van de held naspelen en dat is heel mooi. Ik probeer ook altijd
wel een beetje de spot te drijven met de sterke macho man en daar kunnen vrouwen dan wel weer erg
om lachen omdat ze dan iets herkennen. Ik merk ook wel eens dat de reacties op een voorstelling
negatief zijn en dat komt dan vaak omdat (en dit zijn eigenlijk altijd volwassenen) zij zich niet konden
identificeren met de hoofdfiguur en zijn of haar mening. Ik vind dit dan vreemd omdat het niet mijn
mening is maar gewoon een beeld dat ik schep om juist het belang van een bepaald onderwerp te
belichten maar dan ligt het blijkbaar toch te ver weg van die persoon.”42

Theatermaakster, regisseuse en toneelspeelster Ferri Matheeuwsen van Theater Turbulent gebruikt
vaak humor als instrument voor identificatie. Ze probeert van de typetjes echte mensen te maken die
heel herkenbaar zijn met hun overdreven dingen, zodat de mensen bij zichzelf denken, ja zo eentje ken
ik ook wel. Zij is van mening dat humor de beste manier is om mensen iets duidelijk te maken, dingen
te leren en om moeilijke problemen te bespreken. Vaak ook wel scherpe humor of net zwartgallige
humor zodat dat mensen ook kunnen en leren lachen om zichzelf. Zij vindt het erg belangrijk om te
kunnen lachen om jezelf. “Lachen om jezelf en relativeren is ontzettend belangrijk en je eigen sterktes
en zwaktes kennen en daarmee om kunnen gaan is erg belangrijk.” 43

                                                          
41 Vertel eens… een verhaal, Rimke Rohaan- Mul
42 Bijlagen: Interview met de Donderelf
43 Bijlagen: Interview met Ferri Matheeuwsen
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Identificatie binnen verhalen kan dus leiden tot intense beleving doordat het publiek zich kan inleven
en zich betrokken kan voelen bij het verhaal en de figuren. Bovendien kan het een transformerende
beleving zijn doordat het publiek zich aangesproken voelt tot de boodschap in het verhaal, door middel
van identificatie. Mensen kunnen over de aangesproken problematiek gaan nadenken, over zichzelf en
de wereld, zich bewust worden van eigen gedrag en besluiten daar verandering in aan te brengen.

Een goed voorbeeld over een verhaal dat inspeelt op een transformerende beleving is de PandaDroom,
een gedeeld project van de Efteling en het Wereld Natuur Fonds.
In PandaDroom maak je samen met de panda een wereldreis door de indrukwekkende natuur van
Moeder Aarde. Je ervaart hoe belangrijk en kwetsbaar de natuur eigenlijk is door middel van het
Wandelwoud, de Wondergrot en de Wereldreis. Vervolgens kun je in de Dierenwereld spelenderwijs
in contact komen met allerlei dieren uit de film. PandaDroom is een attractie die de bezoeker
onderdompelt in de natuur en die mensen en dieren heel dicht bij elkaar brengt.44

De PandaDroom speelt in op de bezoeker en haar bewustzijn. Het verhaal probeert een identificatie te
bewerkstelligen tussen mens en dier en op die manier op het gevoel en het bewustzijn in te spelen
waardoor er een transformatie kan plaatsvinden. Dit verhaal probeert te bewerkstelligen dat mensen
bewust met de natuur en al haar bewoners om zullen gaan door (bijvoorbeeld) lid te worden van het
Wereld Natuur Fonds. Dit blijkt een goede manier om identificatie en bewustzijn te bewerkstelligen.

                                                          
44 Pers informatiefolder van de Efteling. Pandadroom: Humor, ontroering en spektakel met een moraal.
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 §4.9 Interactie

Waar mensen een gemeenschap vormen, worden verhalen verteld. En waar mensen verhalen vertellen,
groeit de gemeenschapzin. De optimisten zien in de opleving van de vertelkunst het einde aan het
extreme individualisme dat kenmerkend was voor de achter ons liggende periode. Er is kennelijk weer
tijd en aandacht voor elkaar en voor wat we elkaar hebben te zeggen. Men deelt weer verhalen, men
neemt weer de tijd om zich te uiten. Met een boekje in een hoekje gaan zitten, voor de tv zitten en
achter de computer kruipen werkt isolerend. Vertellen vindt plaats tussen levende mensen.

Zonder het oogcontact, het gebaar, de reactie en al die andere dingen die horen bij een levende
uitwisseling, is de ‘informatie’ niet compleet. De fysieke nabijheid van de informatiedrager werkt
verrijkend. Vertellen schept verbinding en heelheid. Die heelheid komt voort uit het feit dat ook die
delen van het bewustzijn die in de digitale wereld niet functioneel heten te zijn, een woordje
meespreken: de stiltes, de onuitgesproken gedachten, de herinneringen, de eigen angsten en
verwachtingen. Dat maakt nu juist de eigenheid van de vertelling uit. Als twee vertellers hetzelfde
verhaal vertellen in dezelfde bewoording, krijg je toch twee totaal verschillende weergaven. Het is
juist de verteller die samenhang brengt in de complexiteit van de menselijke communicatie.45

Interactie kan ook in stilte plaatsvinden. Mensen betrokken en actief maken in het vormen van een
eigen verhaal kan worden gestimuleerd door het gebruik van spanning. Spanning maakt de luisteraar
alert. Het is een manier om mensen te betrekken bij het verhaal. Men vraagt zich af wat er ‘daarna’
gaat gebeuren of wat nou eigenlijk de bedoeling is. Spanning lokt mensen uit om bezig te gaan met het
scheppen van mogelijke oplossingen. Het zet dus aan tot creativiteit. Het gebruik van paradoxen in een
tekst levert bijvoorbeeld een bepaalde soort spanning op: zij zijn bevorderlijk en hinderlijk tegelijk.
Ook veelheid van woorden of juist leegte kan spanning opleveren. Stilte is ook spannend. Stil zijn
voordat je met je verhaal begint verhoogt de spanning.

Nico de Verhalenman geeft zijn mening over interactie met zijn publiek door middel van orale
overdracht versus het geschreven verhaal of het verhaal op band.
“Een verhaal is een levend ding. Wanneer je dat zou opschrijven of op band zou zetten gaat het dood.
En dan zal iemand het weer op moeten pakken om het weer levend te maken. Wanneer je een verhaal
op band zou zetten mis je 80 procent van het verhaal doordat je de blikken, de beweging etc mist. Je
bent ook de hele interactie met het publiek kwijt. Je hebt twee dingen nodig als verteller. Een verhaal
en een feeling met het publiek.”46

Tevens vertelt hij in het gesprek over zijn opvatting over de essentie van verhalen vertellen.
“Het mooie van verhalen vertellen is dat mensen de tijd nemen voor elkaar. De een gaat bewust zitten
om te luisteren en de ander vertelt zijn verhaal aan de luisteraar. Ze geven elkaar de tijd, de ruimte en
de interesse. Samen maken ze het verhaal. Een verhaal kun je nooit alleen maken. Er moet een
wisselwerking bestaan tussen zender en ontvanger.”47

                                                          
45 Het verhaal gaat verder, de kunst van het vertellen Jan Swagerman
46 Bijlagen: Interview met Nico de verhalenman.
47 Bijlagen: Interview met Nico de verhalenman.
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De Donderelf vertelt over zijn ervaring met het verschil in vertellen tegen volwassenen en kinderen.
“Volwassenen zijn ook altijd erg geboeid door verhalen. We willen vaak als volwassenen ook niet
altijd na te hoeven denken. Soms wil je ook de eenvoud van de kinderwereld voelen. Het is ook een
beetje een droomwereld omdat het dan een beeld van hun kindertijd is en dat ze even kunnen
ontsnappen uit de dagelijkse realiteit. Als ik voor volwassenen vertel laat ik een heleboel dingen
achterwege dus minder beeldend. Voor de kinderen beschrijf ik de wereld er omheen veel meer. Met
de kinderen maak ik het veel meer langdradig en zorg ik dat de kinderen meedoen en mee verzinnen in
het verhaal, de kinderen krijg je mee in het participeren maar met volwassenen, die gaan in gevoel en
gedachte wel mee maar die zullen in spraak niet zo snel meegaan. Er zijn ook verschillen in
luisteraars. De een vormt heel beeldend het verhaal in zichzelf en anderen zijn veel meer mentaal
ingesteld en willen gewoon weten hoe het verhaal verder gaat in woord. Voor volwassenen vertel ik
een verhaal ook gewoon veel sneller, met meer energie en meer actie opvolgend.” 48

Interactie verhoogt de betrokkenheid van het individu met het verhaal en daarmee de beleving. Het
individu kan expliciet en impliciet in interactie zijn met het verhaal (product). Interactie kan in de
gedachten plaatsvinden door mee te denken aan de oplossing en het kan zich ook actief inzetten en het
verhaal vormgeven door opmerkingen te plaatsen of mee te spelen in het verhaal. Mensen hebben vaak
de natuurlijke drang om te reageren op datgene wat ze zien en horen, de een doet dat in stilte en de
ander doet dat luidkeels. Verhalenvertellers moeten dan ook altijd alert zijn op deze reacties. Het is
verder de keus van de verteller wat deze met de reactie doet. Dit blijkt uit gesprekken met
verschillende verhalenvertellers ook te verschillen per verhaal en verteller. Voor de bezoeker is het
echter prettig wanneer men de ruimte krijgt om te kunnen reageren zodat ze de ervaring een plaats
kunnen geven en actief met de beleving aan de gang kunnen gaan.

§4.10 Ter afsluiting
Zoals u in dit hoofdstuk heeft kunnen lezen, bestaan er nogal wat inhoudelijke elementen die een
verhaal kunnen sterken. Vanuit de verschillende motieven zijn er verschillende bouwstenen die de
betrokkenheid van het publiek met het verhaal kunnen vergroten. Deze betrokkenheid kan een meer
intense beleving bewerkstelligen. Een van de belangrijkste bouwstenen is het toevoegen van “echte”
emotie. Emotie is een belangrijke en bepalende factor voor de huidige consument in het beleven van
een product. Daarnaast speelt authenticiteit een belangrijke rol binnen de beleving van de consument.
Dit komt voort uit de huidige drang naar echtheid.
Verhalen zijn een belangrijk hulpmiddel voor de overdracht van waarden. Menig verhaal is dan ook
doordrenkt van normen en waarden. Zij geven wijze levenslessen voor de mens.
Om met één product voor verscheidene doelgroepen interessant te zijn, kan er gebruik gemaakt
worden van gelaagdheid in een verhaal. Gelaagdheid zorgt tevens voor meer diepgang in een verhaal.
Andere elementen die kunnen zorgen voor meer betrokkenheid met een verhaal, zijn identificatie en
interactie. Zij betrekken de consument bij het verhaal op een persoonlijke manier, waarmee zij de
consument de mogelijkheid bieden tot het creëren van een eigen verhaal.
In de voorgaande twee hoofdstukken is er gekeken naar de verschillende bouwstenen die
oorspronkelijke storytelling van zowel structuur en opbouw als inhoud voorzien. Deze bouwstenen
van de oorspronkelijke storytelling vormen de basis voor de toepassing van storytelling binnen
organisaties. In de volgende hoofdstukken zal storytelling binnen organisaties nader bekeken worden.

                                                          
48 Bijlagen: Interview met de Donderelf
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Hoofdstuk 5 Storytelling in organisaties

§5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden mogelijke toepassingen van storytelling binnen bedrijven nader toegelicht.
Allereerst zal er in §5.2 in worden gegaan op storytelling als management instrument. Verschillende
kenmerken, functies en motieven worden besproken. In §5.2.2 wordt beschreven hoe storytelling een
rol kan spelen binnen organisatieveranderingen, in §5.2.3 wordt de werking van storytelling binnen de
bedrijfscultuur besproken. Vervolgens vindt u storytelling als manier van coaching terug in §5.2.4. In
§5.2.5 wordt storymaking nader toegelicht en in §5.2.6 wordt er aandacht geschonken aan metaforen.
Daarna wordt uitvoerig de rol van leiders in bedrijven ten aanzien van het gebruik van storytelling
besproken. Afsluitend vindt u in §5.2.8 de slotparagraaf van §5.2.

In §5.3 Wordt de sustainable corporate story nader toegelicht. Allereerst wordt begonnen met een
inleiding in §5.3.1 gevolgd door een begripafbakening in §5.3.2. In §5.3.3 wordt de werking van een
goed verhaal besproken gevolgd door de werking van storytelling in de begrippen imago en identiteit
in §5.3.4. In §5.3.5 wordt het begrip storytelling binnen een businessstrategie bekeken en vervolgens
wordt het begrip storytelling verbonden aan merken in §5.3.6. Daarna wordt het belang van de dialoog
binnen het formuleren van een corporate story besproken in §5.3.7. De bouwstenen waarmee een
corporate story kan worden opgebouwd vindt u terug in §5.3.8 en in §5.3.9 wordt de zeggingskracht
van een sustainable corporate story beschreven gevolgd door het belang van vertrouwen in §5.3.10.
Deze paragraaf wordt met §5.3.11 afgesloten met een slotparagraaf.

§5.2 Storytelling als management instrument

§5.2.1 Inleiding
Storytelling gaat over het vertellen van dagelijkse of fictieve verhalen. Vertellen is een bruikbaar
instrument, ook in zakelijke omgevingen, omdat het een algemeen menselijke eigenschap is. Mensen
op de werkvloer kunnen er baat bij hebben om bewuster met het vertellen van verhalen om te gaan. De
competentie van het vertellen is te ontwikkelen door aandacht te besteden aan hoe je verhalen
vormgeeft, hoe en wanneer je ze vertelt en wat je ermee kunt bereiken. Daarnaast kun je iets leren over
de betekenis van je eigen verhaal, van andermans verhalen, van nieuwe of al bestaande verhalen. Maar
wat kan het bedrijfsleven nu precies met storytelling? Veel. Een verhaal kan mensen sturen en
coachen. Een verhaal kan veranderingen in organisaties opstarten of reeds genomen beslissingen
uitleggen. Het kan de bedrijfscultuur onderzoeken en producten of zelfs het gehele imago van het
bedrijf extern verkopen.

Eenvoudig beschouwd is een verhaal een opeenvolging van gebeurtenissen die samenhang vertonen.
In een verhaal worden meestal drie vragen besproken: Hoe is het begonnen? Wat gebeurde er toen?
Hoe liep het af? De volgorde van deze vragen staat niet vast: sommige verhalen beginnen met de
afloop en gaan terug naar het begin. Andere verhalen beginnen met een actuele gebeurtenis en hebben
(nog) geen afloop maar wel een verklaring over hoe het zo gekomen is. Iedere vorm van berichtgeving
valt onder het verhalende genre: een sprookje, een krantenbericht, een dagboek, jouw verklaring
waarom je jouw werk niet af hebt en het verhaal over waarom ‘ons’ product zo succesvol is geworden.

Verhalen zijn, in de economie zoals die zich nu ontwikkelt, essentieel voor de onderbouwing van de
rationele feiten. Aandelenkoersen hebben tegenwoordig niets meer te maken met de werkelijke
financiële waarden van een bedrijf, maar meer met sentiment en verhalen eromheen. Niet alles is te
rationaliseren, te bewijzen en te weten. Zeker in een tijd als deze waarin veel onvoorspelbaar is,
grijpen mensen terug op verhalen, omdat ze daarmee een duidelijk beeld kunnen creëren van waar ze
naar toe willen. 49

                                                          
49 Vertellen werkt, mogelijkheden van storytelling in organisaties. J. Bijl, P.Baars, A. van der Schueren.
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§5.2.2 Organisatieverandering
Uit het interview met Marvin Egberts in het boek Vertellen Werkt blijkt dat storytellling ook bij
organisatieveranderingen kan worden ingezet. In een van zijn artikelen zegt hij hierover: “het moet
eerst duidelijk worden welke verhalen de huidige organisatie leiden en welke door de manager zelf
gekoesterd worden. Vervolgens moet er, met gebruikmaking van andere verhalen, beelden en
metaforen een duidelijker inzicht ontstaan in het functioneren van de organisatie in relatie tot haar
omgeving. Ten slotte ontwikkelt de organisatie gezamenlijk nieuwe verhalen en beelden die leiden tot
een gedeelde visie, een effectievere organisatie en meer betrokkenheid.” Wanneer storytelling op deze
manier gebruikt wordt, gaat het niet om de kwaliteit van het verhaal maar om het zinvol vormgeven
van een veranderingsproces. Ook Ashraf Ramzy gaat in gesprek met managers om het heersende
verhaal in een bedrijf te achterhalen. Daarna wordt er een nieuw verhaal gemaakt waarin helden de
hoofdrol spelen en wordt dit tot onderdeel gemaakt van de bedrijfscultuur. Fred de Meij helpt
managementteams met het maken van strategie door samen te bouwen aan een verhaal. Dit
bewerkstelligt echte samenwerking. Uit ervaring weet hij dat ook managers elkaar met verhalen diep
kunnen raken.50

§5.2.3 Bedrijfscultuur
Zonder een goede structuur van de interne communicatie en een professionele informatieverstrekking
en –uitwisseling, gebaseerd op de heersende bedrijfscultuur van een organisatie, is de interne en
externe communicatie gedoemd te mislukken. Vooral de bedrijfscultuur is de bron en het uitgangspunt
van het communicatiegedrag van een organisatie.

Bedrijfs- of organisatiecultuur kan worden omschreven als: ‘de onderliggende waarden, gezamenlijke
normen, zienswijzen, het gedrag en de gevoelens die door de leden van een organisatie worden
gedeeld’ (shared values). De cultuur bepaalt het communicatieve gedrag van de organisatie, en
beïnvloedt de beeldvorming. Bedrijfscultuur zit in de hoofden van de leden van een organisatie en is
dus niet direct zichtbaar. Maar die cultuur wordt wel zichtbaar in het gehele communicatieve gedrag
van een organisatie. 51

Bedrijfswaarden en bedrijfsnormen die in een organisatie worden gehanteerd, zijn in de praktijk vaak
voorgeschreven en eventueel op schrift gesteld in een mission statement. Behalve op handelingen van
mensen binnen een organisatie heeft bedrijfsethiek ook betrekking op handelingen van organisaties in
relatie met de omgeving (expliciet in geschreven regels en impliciet in houding en gedrag) De cultuur
kan inspirerend zijn als zij de organisatieleden en de organisatie zelf stimuleert tot verantwoord gedrag
en daarbij de morele en individuele verantwoordelijkheden van de leden respecteert. In dit opzicht kan
de keuze van een bepaalde organisatie-ethiek een aansturende rol vervullen in de communicatie van de
organisatie. Verhalen kunnen hierin in vele opzichten een elementaire rol vervullen door de waarden
en normen van de organisatie te vertalen, toe te passen en te stimuleren.

Verhalen kunnen de cultuur van een organisatie blootleggen. Wanneer men de verhalen verzamelt die
leven onder het personeel van een organisatie, blijkt dat iedereen over bijvoorbeeld dezelfde
gebeurtenis en eigen versie maakt die gedeeltelijk gebaseerd is op fantasie. “Vaak identificeren
mensen zich met een bepaalde rol zoals die van held, heldhaftige overlevende, slachtoffer of geliefde.
De waarheid van een verhaal ligt daarom niet in de correctheid van een verhaal maar in haar
betekenis: een leugen kan de juiste weg zijn naar een diepere inhoud.”52 De interpretaties van
medewerkers bepalen dus de organisatiecultuur.

                                                          
50 Vertellen werkt, mogelijkheden van storytelling in organisaties. J. Bijl, P.Baars, A. van der Schueren.
51 Elementaire communicatie. Dr. A.C.J.M. Olsthoorn en Drs. J.H. van der Velden
52 Yiannis Gabriel, Het niet gemanagede gebied” verhalen, fantasieën en subjectiviteit’ (artikel), 1995
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§5.2.4 Coaching
Het vertellen van verhalen kan ook gebruikt worden om persoonlijke patronen bloot te leggen. Bij
managementcoaching wordt storytelling soms met dit doel gebruikt. Het is dan een middel om mensen
bewust te maken van hun zelfbeeld en hun functioneren. Joep Schrijvers zegt er in een van zijn
artikelen het volgende over:
“ Mensen willen hun ‘persoonlijke’ verhalen die zij herhaaldelijk aan zichzelf en aan anderen
vertellen niet snel opgeven. Zij zijn als het ware verstard in die verhalen. Persoonlijke verhalen zijn
echter geen weerspiegeling van de feitelijke werkelijkheid, maar constructies van betrokkenen. Een
verhaal is een persoonlijke interpretatie van een gebeurtenis. De taak van coaches en managers is te
proberen de mensen nieuwe verhalen over zichzelf en de organisatie te laten vertellen die leiden tot
inspiratie en nieuwe werkwijzen. Om de schepping van nieuwe verhalen te bevorderen moeten
ingesleten patronen van de vertellers eerst ontregeld worden. Een van de ontregeltechnieken is
provocerend optreden, waarbij met humor en respect het gedrag van de ander uitvergroot wordt. Het
bevorderen van nieuwe verhalen kan door ervaringen op een nieuwe manier te ordenen met behulp
van metaforen. Mensen worden dan uitgenodigd hun probleem vanuit verschillende metaforen te
vertellen, zoals de machinemetafoor of de groeimetafoor. Dit leidt tot zelfbegrip en het zien van
nieuwe mogelijkheden.”53

Een andere toepassing binnen coaching is te concentreren op een persoonlijk verhaal en bewust na te
denken over alle aspecten ervan. Zo wordt men zich steeds bewuster van eigen gedrag en leert in te
grijpen op het moment dat dit gedrag wordt vertoond. Op die manier kan men het eigen
gedragsrepertoire vergroten. Naast persoonlijke verhalen kunnen ook al bestaande verhalen gebruikt
worden om toehoorders ertoe te bewegen anders te handelen of tot ‘nieuwe’ inzichten te komen.54

§5.2.5 Storymaking
De storyteller kan naast de rol van de verteller ook de rol van aangever aannemen, bijvoorbeeld in
coaching situaties. De storyteller laat de ander het verhaal vertellen, hij is interviewer binnen de door
hem gecreëerde narratieve ruimte.

Storymaking is een speelse methode om teams in organisaties te helpen bij het oplossen van
problemen, bijvoorbeeld wanneer de samenwerking niet goed verloopt. Met behulp van metaforen en
beelden maakt een team een organisatieverhaal. In het vervaardigen daarvan lossen de problemen
binnen het team zichzelf bijna automatisch op. Belangrijk in het proces van storymaking is dat het
verhaal echt uit de mensen zelf komt.

Het bijzondere aan het proces van storymaking is dat het op een ander niveau werkt dan waarop we
ons gewoonlijk bevinden. Vooral op het werk lossen we zaken doorgaans rationeel op. Aan intuïtie,
fantasie en gevoelens geven we niet veel ruimte. Toch zijn dat belangrijke bronnen van kennis en
manieren om veranderingen in gang te zetten. Door gebruik te maken van metaforen, beelden en
verhalen kunnen deze bronnen aangeboord worden. Een voorwaarde is wel dat mensen open en eerlijk
zijn en bereid zijn zichzelf te verbeteren. Wanneer dit niet tot stand komt heeft het geen zin de
methode toe te passen.

Er gebeuren drie zaken wanneer deze methode wordt toegepast:
1. Er komt een objectieve en meervoudige beschrijving van de realiteit die professioneel en

zakelijk is.
2. Er vindt al een mentale verandering plaats wanneer men de organisatie samen beschrijft naar

aanleiding van metaforen. Dit heeft een enorme impact omdat men zich bewust wordt van de
eigen aannames en omdat er een gemeenschappelijke visie gevormd wordt.

3. In de fantasie van de beeldspraak ontstaat al de kiem voor de aanpak zonder dat de mensen dit
beseffen.55

                                                          
53 Joep Schrijvers, Narrenkap en toverstaf: of hoe je kennisproductiviteit narratief benadert’ (artikel), 2000
54 Vertellen werkt, mogelijkheden van storytelling in organisaties. J. Bijl, P.Baars, A. van der Schueren.
55 Ibid.
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§5.2.6 Metaforen
Sommige verhalen zijn opgebouwd rond een metafoor. Metaforen hebben het vermogen om veel
dingen tegelijkertijd te zeggen. Iedereen kan er het zijne uithalen. Metaforen zijn geschikt om
abstracte begrippen duidelijk te maken of om ervaringen op een nieuwe manier te ordenen. Ze worden
ook gebruikt om onderwerpen aan te snijden die niet op een gewone manier aan de orde kunnen
worden gesteld. De ‘verpakking’ in een metafoor biedt de nodige relativering en veiligheid om
moeilijk bespreekbare zaken toch bespreekbaar te maken, problemen te analyseren en zaken te
verduidelijken.

Ieder beeld kan in principe dienen als metafoor, maar er moet altijd een betekenisoverlap zijn tussen
het beeld dat je gebruikt en de zaken die je ermee wilt vergelijken; anders is inleving of identificatie
niet mogelijk. Verder moet je ervoor oppassen om uitgesleten beelden te gebruiken, want dat ontkracht
de werking van een metafoor.

Door het gebruik van een metafoor heeft de verteller weinig woorden nodig om een abstract
organisatieprincipe te verduidelijken. Het bewuste gebruik van beelden maakt de analyse van abstracte
zaken zoals organisaties gemakkelijker.56

§5.2.7 De rol van de leiders in storytelling binnen bedrijven
Wanneer er wordt gepraat over storytelling in een groep hardnekkig uitvoerende directeuren zal er
veel met de ogen worden gerold. De reden daarvoor is dat ze opereren met een analytische blik.
Analyse drijft het zakelijk denken. Het leidt tot waar observaties en conclusies hen brengen. Analyses
werken op de hersenen en niet op het hart terwijl dit juist nodig is, niet alleen om mensen te motiveren
om actie te ondernemen maar om dit ook met enthousiasme te doen. Op het moment dat de overleving
van een bedrijf een drastische verandering vereist, omvat leiderschap het inspireren van mensen om te
handelen in onbekende, en vaak onwelkome, manieren. Geestdodende presentaties van cijfers of
PowerPoint dia’s zullen dit doel niet bereiken. Effectieve storytelling doet dit vaak wel. Hoewel goede
zakelijke argumenten ontwikkeld worden door het gebruik van cijfers, worden zij ondersteund en
daardoor aangenomen op basis van een verhaal. Storytelling kan deze droge en abstracte cijfers
verpakken in een pakkend verhaal over het doel van de leider.

Storytelling in bedrijven behoudt echter een niet vaststaand principe. Het verschil in uitvoering wordt
bepaald door het soort bedrijf, de boodschap en het doel achter het verhaal. Het doel van het verhaal
bepaalt de vorm. In de werkplaats hebben mensen noch de tijd noch het geduld om een rijkelijk
gedetailleerd verhaal te absorberen. Het doel van het verhaal moet duidelijk worden in seconden en
niet in minuten. Daarnaast zou, zelfs wanneer het publiek de tijd zou nemen om het verhaal aan te
horen, het verhaal wanneer verteld in de oorspronkelijke narratieve techniek geen plaats vrij laten om
de luisteraars een eigen verhaal te laten maken en zich te relateren aan het verhaal. Storytelling is een
groeiende geaccepteerde manier om management doelen te bereiken. Leiders moeten echter
verschillende narratieve patronen gebruiken voor diverse doelen.

                                                          
56 Vertellen werkt, mogelijkheden van storytelling in organisaties. J. Bijl, P.Baars, A. van der Schueren.
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Tot actie aanzetten:
Leiderschap bestaat boven alles uit het veranderen van mensen. Om dat doel te bereiken is het nodig
de soms complexe natuur van benodigde veranderingen te communiceren en een organisatie te
overtuigen om deze veranderingen met enthousiasme uit te voeren.
Dit noemen we het springplank verhaal, een verhaal dat het mogelijk maakt voor de luisteraars om de
benodigde transformatie in deze omstandigheden te visualiseren en te handelen naar de realisatie.
Een verhaal als dit is gebaseerd op een feitelijke gebeurtenis, bij voorkeur recent genoeg om relevant
te blijken. Het heeft een enkele held met wie de leden van de doelgroep zich kunnen identificeren.
Bovendien heeft het een authentiek goed einde waarin een verandering in ieder geval grotendeels
succesvol is geïmplementeerd. Er is ook een impliciet alternatief einde, een ongelukkig einde dat het
gevolg zou zijn geweest wanneer de veranderingen niet waren doorgevoerd. Het verhaal heeft
voldoende detail om begrijpelijk en geloofwaardig te zijn maar niet zoveel ingrediënten, dat het
publiek helemaal wordt ingepakt en zich verliest in het verhaal. Wanneer dat gebeurt, heeft het publiek
niet genoeg vrije ruimte om een scenario te ontwikkelen voor veranderingen in de eigen organisatie.

Communiceren wie je bent
Het is niet denkbaar dat een leider mensen door een dringende verandering kan leiden wanneer
mensen hem niet vertrouwen. Om er voor te zorgen dat de mensen de leider vertrouwen is het nodig
dat ze hem kennen. Wie hij is, waar hij vandaan komt en waarom hij gelooft in de dingen waarin hij
gelooft. In de ideale situatie zullen de mensen hem en kennen en empathie voor hem hebben. Verhalen
voor dit doel zijn over het algemeen gebaseerd op een echte gebeurtenis die kracht of zwakte laat zien
en wat de spreker van deze gebeurtenis heeft geleerd en meegenomen. In tegenstelling tot een verhaal
om tot actie aan te zetten, is dit verhaal erg goed verteld met kleurrijke details en context. De spreker
zal er in deze situatie op toe moeten zien dat het publiek voldoende tijd en interesse heeft om het
verhaal te horen.

Waarden overbrengen
Verhalen kunnen een effectief instrument zijn om waarden te integreren in een organisatie, vooral
degenen die problemen kunnen voorkomen door heldere limieten te stellen bij destructief gedrag. Dit
soort verhaal draagt er zorg voor dat het publiek begrijpt “hoe het werkt in deze organisatie”. Deze
verhalen nemen vaak de vorm aan van een parabool. Religieuze leiders gebruiken deze al duizenden
jaren om waarden te communiceren. De verhalen zijn vaak geplaatst in een algemeen verleden en
hebben weinig context details, de context moet echter wel relevant lijken voor de luisteraar. De
“feiten” van zulke verhalen kunnen hypothetisch zijn maar ze moeten wel geloofwaardig zijn.
Natuurlijk kan niet enkel een verhaal waarden in een organisatie tot stand brengen en houden. Leiders
moeten volgens deze waarden leven op een dagelijkse basis.

Samenwerking koesteren
Een belangrijke waarde binnen een organisatie is het aanzetten tot samenwerking. Een aanpak is om
een gemeenschappelijk verhaal rondom de belangen en doelen van een groep te genereren, te beginnen
met een verhaal dat wordt verteld door een lid van de groep. In een ideale situatie leidt dat ene verhaal
tot een ander verhaal wat weer zal leiden tot een volgend verhaal. Wanneer het proces verder gaat,
ontwikkelen de groepsleden een gedeeld perspectief, een perspectief dat een gevoel van saamhorigheid
creëert. Om een proces als dit te kunnen laten plaatsvinden is een open agenda het beste om verhalen
natuurlijk naar boven te laten komen. Het is tevens wenselijk om een vastliggend plan klaar te hebben
zodat de door de positieve ervaring gegenereerde energie meteen in actie kan worden omgezet.57

                                                          
57 Telling Tales, Stephen Dennig. Artikel in Harvard Business Review
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Roddels intomen
Roddels en geruchten verspreiden zich continue door elke organisatie. Dit is een erg moeilijke situatie
voor elke manager. Roddels over de toekomst van de organisatie, overnames of reorganisaties kunnen
leiden tot afleiding of zorgen onder werknemers. De manager kan gebruik maken van de kracht van de
roddel en deze benutten om de roddel stop te zetten door een verhaal dat de luisteraars ervan zal
overtuigen dat de roddel onwaar is of onrealistisch. Er kan tevens gebruik gemaakt worden van satire
om de roddel belachelijk te maken, of de verspreider van de roddel of zelfs jezelf, in een poging om de
roddel kracht te ontnemen. De truc is om samen te werken met en niet tegen de informele
communicatiestroom die bestaat in elke organisatie.

Kennis delen
Veel van het intellectueel kapitaal van een organisatie wordt nergens neergeschreven maar blijft in de
hoofden van de mensen. Het communiceren van deze kennis door een organisatie of erbuiten gebeurt
vaak informeel, via het vertellen van verhalen. Deze verhalen gaan over problemen en over hoe ze
wel, en vaker niet, worden opgelost. Ze bevatten een beschrijving van het probleem, de
omstandigheden en de oplossing. Een groot probleem in deze is echter dat het verhalen zijn die in een
bedrijfsomgeving slecht doorgegeven worden, niet alleen omdat mensen bang zijn om fouten toe te
geven maar ook omdat mensen met succes vaak vergeten wat ze hebben geleerd op de weg ernaar toe.
Kennis delen is vaak niet iets wat automatisch gebeurt, maar moet worden opgeroepen. Een discussie
over succes kan helpen zodat de mensen gaan praten over wat er fout is gegaan en hoe het kan worden
opgelost.

Mensen naar de toekomst leiden
Een belangrijke taak voor een leider is het voorbereiden van anderen op wat er in de toekomst voor ze
ligt. Dit kan gebeuren in concrete termen over een echt scenario of in meer conceptuele termen zoals
een visie. Een verhaal kan erbij helpen om mensen mee te nemen van waar ze nu zijn tot waar ze
zouden moeten zijn, door ze vertrouwen te geven met een beeld van de toekomst. Het probleem ligt
natuurlijk in het vormen van een geloofwaardig verhaal over de toekomst, wanneer de toekomst nog
onbekend is. Dus wanneer een verhaal als deze zijn doel wil bereiken, zal deze de denkbeeldige
honger naar de toekomst moeten oproepen zonder al te veel gedetailleerde informatie te geven over
iets dat waarschijnlijk anders zal uitpakken. Het moet mogelijk worden gemaakt om luisteraars hun
eigen verhaal te laten maken in hun hoofd terwijl de toekomst zich vormt met al zijn onverwachte
wendingen. Natuurlijk moet het verhaal deze situatie in een positief daglicht stellen. Mensen zullen
eerder onzekerheden over veranderingen overwinnen, wanneer hen wordt getoond wat hun doelen zijn
in de plaats van wat ze moeten vermijden. 58

Een schematisch overzicht van storytelling in management context is terug te vinden in de bijlage van
dit onderzoeksrapport.

§5.2.8 Ter afsluiting
Verhalen openen letterlijk vele perspectieven in organisaties. Verhalen verbinden ons met de ander, ze
verschaffen de mogelijkheid voor organisatievernieuwing, ze brengen organisatieculturen aan het
licht. Hoe meer informatie er op ons afkomt, hoe groter het belang van verhalen. Een verhaal is
namelijk meer dan een rijtje onveranderlijke feiten. Het presenteert de feiten als een ervaring of
beleving. Een verhaal spreekt niet alleen de ratio aan, maar doet ook een beroep op andere menselijke
facetten, zoals creativiteit, verbeelding en gevoel. In een verhaal worden ratio en emoties op een
natuurlijke wijze met elkaar verweven. Een verhaal adresseert diepgaande menselijke vermogens om
het leven (en werken maakt daarvan voor velen een onafscheidbaar deel uit) betekenis te geven.
Verhalen nodigen mensen uit om door middel van eigen associaties, beelden en gevoelens een nieuwe
werkelijkheid te creëren. Ze scheppen nieuwe verbindingen tussen bewuste en onbewuste
betekenissen. Luisteraars worden actief betrokken en maken voor een deel het verhaal. Wat er nu en in
de toekomst ook verandert in bedrijfsleven en maatschappij, verhalen zullen daar altijd deel van
uitmaken.

                                                          
58 Telling Tales, Stephen Dennig. Artikel in Harvard Business Review
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§5.3 De sustainable corporate story

§5.3.1 Inleiding
Een beetje onderneming heeft tegenwoordig een corporate story. Communicatiedeskundigen
propageren het bedrijfsverhaal als middel om klanten, werknemers, investeerders en andere relaties te
binden. Kenmerk van een goed bedrijfsverhaal is dat het de activiteiten in een breder kader plaatst. Het
maakt dat de organisatie zich, voor iedereen herkenbaar, onderscheidt in de markt.

Het bedrijfsverhaal speelt een belangrijke rol in het boek Ondernemingssucces van Andy Mosmans.
Het hebben van een corporate story kan, volgens Mosmans, een belangrijke bijdrage leveren. “Het
succes van de organisatie,” licht Mosmans toe, “wordt in belangrijke mate bepaald door de mate
waarin ze tot de verbeelding spreekt bij al haar stakeholders. Mensen zijn op zoek naar iets dat
betekenis voor ze heeft. Een betekenisvol bedrijf is aantrekkelijk voor zowel investeerders als
werknemers. Die betekenis kun je geven met communicatie.” Waarbij communicatie volgens
Mosmans in zeer brede zin moet worden opgevat. “Alles wat het bedrijf doet is een vorm van
communicatie. Dus het gaat niet alleen om reclame maar ook om de manier waarop je met de klanten
en andere relaties omgaat. Als het goed is vormt dat een logisch geheel.” Corporate storytelling,
bedrijfs(identiteit)verhalen versterken het imago van de organisatie en maakt alle stakeholders
duidelijk waar het bedrijf voor staat. Het is een inspiratiebron die kan bijdragen aan de bezieling van
de onderneming.
Bedrijfsverhalen zijn volgens Guido Rijnja een antwoord op de fundamentele onzekerheid waar
organisaties mee kampen. Rijnja is medeauteur van een recent boek over dit onderwerp, Storytelling.
”Vanzelfsprekendheden vallen voor organisaties weg,” zegt Rijnja. “De markten bewegen steeds
sneller. Merkentrouw heeft een steeds kortere houdbaarheidsdatum.” Het beeld dat het bedrijf met
reclame van zichzelf kan opbouwen, vervluchtigt weer snel. De corporate story moet een steviger
basis bieden. Of zoals co-auteur Ron van de Jagt het in Storytelling omschrijft: ‘weten wie je bent en
waar je voor staat’, zowel als ‘weten wat je bent en waar je voor gaat’. Het belangrijkste kenmerk dat
een goed verhaal van een slecht verhaal onderscheidt is dat het wordt doorverteld. Krachtige leiders,
die de hoofdrolspelers zijn van goede verhalen, hebben altijd eerst met een tegenslag te maken gehad.
De wijze waarop ze hun dip hebben overwonnen, maakt hun verhaal alleen maar beter.
Volgens de propagandisten van de corporate story zoals Mosmans en Rijnja moet het bedrijf zijn
verhaal continu, in dialoog met zijn klanten en andere stakeholders, blijven ontwikkelen. Mosmans:
“Een organisatie schrijft geen verhaal, een organisatie is een verhaal.” De woorden zijn kenmerkend
voor de huidige theorieën rond corporate storytelling. In beginsel is het een boeiend idee maar de
praktische uitwerking blijft vaag. Veel geslaagde voorbeelden van corporate storytelling zijn er dus
ook nog niet. Toch staan veel mensen in de communicatiebranche er positief tegenover. “Het
‘verhaalconcept’ draagt bij aan het historisch besef ” zegt Giep Franzen, nestor van de Nederlandse
reclame, “wat de consistentie en continuïteit in het beleid ten goede komt. En een goed verhaal kan
beter inspireren dan een aantal abstracte termen. Mensen denken in termen van verhalen; verhalen
slaan een brug tussen de complexe werkelijkheid en abstracte strategieformuleringen.”59

§5.3.2 Het begrip sustainable corporate story
De sustainable corporate story is de beschrijving van kernpunten van een onderneming in een beknopt
verhaal. Het is opgesteld om de identificatie van de eigen medewerkers met de organisatie te
vergroten. En om het bedrijf succesvol te kunnen positioneren ten opzicht van andere organisaties. Het
verhaal kan als inhoudelijk vertrekpunt fungeren voor concrete uitingen. De corporate story verklaart
kernwaarden, kernopdracht, positionering en toekomstperspectief. Het verhaal van de onderneming
verbindt bovendien op systematische wijze verleden, heden en toekomst. Essentieel is dat een
organisatieverhaal de interne en externe percepties verbindt.60

                                                          
59 Zoek jezelf, Peter van Lonkhuyzen, Artikel in Management Team, 18-08-2004
60 Storytelling, de kracht van verhalen in communicatie. G.Rijna en R.van der Jagt
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§5.3.3 Een goed verhaal
Goede verhalen brengen verteller en toehoorder in een gemeenschappelijke wereld bijeen. Een wereld
die ruimte biedt voor verschillende interpretaties. Zo zorgen verhalen voor contact en verbinding
omdat mensen elkaar met verhalen diep kunnen raken. Verhalen doen een beroep op andere facetten
van mensen dan de puur rationele laag.
De verteller moet niet gericht zijn op zenden maar op het delen van een droom of kennis. Luisteraars
moeten kunnen reageren. Een geslaagd verhaal is zelden door één persoon uitgewerkt. Wel bedacht,
maar het verhaal ontleent pas echt kracht aan het gemeenschappelijk maken ervan, het effect van
doorvertellen, aanbouwen en uitdragen.61

Een verhaal kan mensen vertrouwd maken met een bedrijf en een verhaal is bij uitstek geschikt als
drager van emotie. Een goed verhaal spreekt tot de verbeelding en wordt veel gemakkelijker
onthouden dan droge feiten. Een verhaal is bovendien voor andere ondernemingen veel lastiger te
kopiëren: het draagt bij aan onderscheidend vermogen. Een verhaal is ook een krachtig middel in het
werken aan de identificatie, cohesie en gemeenschapszin in een organisatie. Mensen die met hart en
ziel achter het verhaal staan, laten zich er ook door leiden. Een verhaal is door de medewerkers van
een onderneming bovendien gemakkelijk na te vertellen, waardoor zij hun ambassadeursrol kunnen
vervullen. 62

§5.3.4 Identiteit en imago
Identiteit en imago zijn sleutelbegrippen in de interne en externe communicatie. Over deze begrippen
zijn dan ook vele definities in omloop.

Over het algemeen kan men identiteit (corporate identity) omschrijven als het beeld dat een organisatie
wenst te vestigen of te behouden. De zender bepaalt zelf zijn identiteit (persoonlijkheid, specifieke
karakter, ziel). 63

Imago (corporate image) is het beeld dat van de organisatie bestaat bij haar doelgroepen. Het imago
wordt dus bepaald door de ontvanger en ontstaat uit eigen of indirecte ervaringen met de organisatie.
Bijvoorbeeld het in contact komen met reclame uitingen van de organisatie via contacten met anderen,
zoals geruchten en berichtgeving in de media. Op grond van deze ingrediënten construeert de
ontvanger een ‘eigen’ totaalbeeld. Dit beeld is een subjectief beeld dat is gevormd in de geest (mental
of cognitieve map) van de ontvanger. 64

Een veel gehoorde uitspraak binnen de marketingwereld is dat de consument van tegenwoordig geen
product meer koopt, maar een ervaring. Verhalen zijn uitgesproken voertuigen om ervaringen over te
brengen. Bedrijven proberen dan ook een sterke merkidentiteit of een sterk bedrijfsimago neer te
zetten door er een verhaal omheen te maken. Om hun imago op te vijzelen investeren sommige
bedrijven in het vertellen van het verhaal over bijvoorbeeld hun milieuvriendelijke activiteiten. Een
sterk bedrijfsimago kan ook binnen de organisatie voordelen opleveren: het kan werknemers aan het
bedrijf binden en motiveren tot betere prestaties.65

Naar buiten vormt ‘het verhaal’ de inhoudelijke rode draad, letterlijk de ‘verhaallijn’, voor alle
communicatie. Een corporate story is dé manier om consistent en eenduidig sturing te geven aan het
‘totaalbeeld’ over een onderneming. Een reputatie is immers de totaalindruk, het verkregen beeld over
een onderneming bij alle doelgroepen. ‘Het verhaal’ blijkt bij uitstek geschikt als expressieve brug
tussen identiteit en reputatie.66

                                                          
61 Rob van der Spek in Vertellen Werkt, mogelijkheden van storytelling in organisaties. J. Bijl, P.Baars, A.
     van der Schueren.
62 Vertellen Werkt, mogelijkheden van storytelling in organisaties. J. Bijl, P.Baars, A. van der Schueren.
63 Elementaire communicatie, Olsthoorn en van der Velden, 2000
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Storytelling, de kracht van verhalen in communicatie. G.Rijna en R.van der Jagt
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§5.3.5 Business strategie
Narratieve principes zijn ook heel goed bruikbaar bij de vormgeving van de businessstrategie.
Strategie is fictie, het is een verhaal, want het beschrijft een wereld die zou kunnen zijn. Door gebruik
te maken van verhalende logica, transformeer je een onsamenhangend lijstje van doelstellingen in een
motiverend en kloppend geheel dat door die verhaalstructuur ook makkelijker te onthouden is. Onze
hersenen werken narratief en zo ook ons geheugen. Dat is wat een verhaal uiteindelijk doet; het
transformeert de feiten tot betekenissen. Een feit op zich is nietszeggend, het gaat om de relatie tot
andere feiten.

“Laat het verhaal zien in je reclame en marketing, in je personeelsadvertenties, in speeches van het
management en in het jaarverslag.We zeggen tegen de mensen: praat niet over het verhaal en de
boodschap, maar ga het doen. Incorporeer het verhaal in al je acties. Laat het de mensen binnen en
buiten organisatie ervaren.”67

“Als de organisatie, en dus ook de top, voor ogen heeft waar ze naartoe wil en dat laat zien, zal
iedereen meebewegen. Hier bedoel ik meer op besefniveau, het geloof in het verhaal. Het verhaal komt
bij de werknemers terecht omdat het onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. Beklijven zit in herhaling
van het verhaal en herhaling van de ervaring, van het doen.”68

§5.3.6 Merken
People don’t buy products, the buy stories. Er bestaat zoiets als productgelijkheid: alle producten zijn
goed en gelijk. De koper kiest voor het verhaal dat hem aanspreekt. Hij maakt geen rationele keus,
gebaseerd op argumenten, maar op zijn gevoel, aangesproken door het verhaal. Buying myths; het gaat
dus helemaal niet om de feiten, maar om de betekenis van die feiten. En die betekenis is te vinden in
het verhaal. Waarin we konden hopen op reclame en communicatie, is afgelopen. Het gaat niet meer
om reclamecreativiteit, maar om businesscreativiteit, dat schemergebied tussen reclame en
managementconsultancy in. En dat is narrativiteit. Je hebt het vermogen nodig om een verhaal te
kunnen vertellen.69

“Heeft jouw merk een mooi verhaal te vertellen? Vertel het dan! Het is de ultieme manier om op een
geloofwaardige wijze het merk tot leven te brengen. Hoe meer men weet van het merk en het verhaal
erachter, des te meer gevoel men bij dit merk zal krijgen. Het merk komt tot leven.”70

§5.3.7 Dialoog
Een sustainable corporate story is bij voorkeur het resultaat van een intensieve dialoog met zowel de
medewerker alsook de externe belanghebbenden van de onderneming. Het vormgeven van het verhaal
is bij voorkeur op zichzelf al een belangrijk intern en extern communicatie proces. Een beleving van
het verhaal, doordat medewerkers en belanghebbenden meeschrijven aan het verhaal. Want juist door
het verhaal samen te schrijven wordt het bovendien een levend en dynamisch verhaal, dat voortdurend
aan actualisatie waarde wint. De elementen van het verhaal zijn vanzelfsprekend per onderneming
verschillend. Het aardige van het werken met verhalen is dat er talloze verhaalvormen denkbaar zijn.
Ook met de keuze van de verhaalvorm en de toonzetting kan een onderneming zich onderscheiden.71

                                                          
67 Drs. Ashraf Ramzy in Vertellen werkt, mogelijkheden van storytelling in organisaties. J. Bijl, P.Baars, A. van
der Schueren.
68 Ibid.
69 Vertellen werkt, mogelijkheden van storytelling in organisaties. J. Bijl, P.Baars, A. van der Schueren.
70 Echte emoties vervullen de behoefte aan betekenis. Artikel Eye zicht op trends, augustus/september 2004
71 Storytelling, de kracht van verhalen in communicatie. G.Rijna en R.van der Jagt
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§5.3.8 Bouwstenen
Het verhaal van de onderneming moet de kern van de organisatie tot uitdrukking brengen. Dat vereist
twee stappen voor er aan het verhaal geschreven kan gaan worden:
1. Weten wie je bent en waar je voor staat
    Het bouwen van een authentieke identiteit en persoonlijkheid, door het cultiveren van de
    kernopdracht en kernwaarden van de onderneming.
 2. Weten wat je bent en waar je voor gaat
     Het helder en kernachtig definiëren van het ondernemingsconcept, de positionering en een
     aansprekend toekomstperspectief.

Het ligt dan ook voor de hand om het verhaal te ontwikkelen langs de tijdslijn:
• Het verleden (inclusief de authentieke drijfveer en de kernwaarden de mensen en momenten

die daarbij een sleutelrol hebben gespeeld).
• Het heden (inclusief het ondernemingsconcept, kernactiviteiten, karakteristieken, bijzondere

competenties, prestaties, positionering en maatschappelijke legitimatie)
• De toekomst (het perspectief, op basis van visie, ambities en toekomstgerichtheid, strategie,

kansen en mogelijkheden, en de betekenis en kernbelofte voor stakeholders).

Met andere woorden: Wie zijn wij?, Waar komen we vandaan?, Wat is onze reden van bestaan? , Wat
zijn we precies en voor wie?, Waar staan we?, en Waar gaan we naartoe? 72

§5.3.9 Zeggingskracht
Het zijn juist de kleine bijzonderheden en belevenissen van een onderneming die doorgaans de beste
illustratie en bewijsvoering vormen bij de kernbeloftes die we in het verhaal willen accentueren.
Belangrijk, want bij uitstek bij een sustainable corporate story gaat het om de perfecte balans in de
BBT-formule: beloftes, ondersteund door aansprekende bewijsvoering en de juiste toonzetting. De
ontwikkeling van een verhaal vraagt dus op de eerste plaats om een grondige analyse, voor de juiste
bouwstenen en bewijsvoering. Vervolgens is verbeeldingskracht en zeggingskracht nodig, voor een tot
de verbeelding sprekend en met gevoel geladen verhaal. Een verhaal met dromen, daden, symbolen,
metaforen, mensen, mijlpalen, emoties, anekdotes, drama, successen en overwonnen crises. Een
verhaal dat mensen gemeenschapszin, inspiratie en een referentiekader biedt en de onderneming
identiteit, verbinding met de omgeving en betekenis geeft.73

§5.3.10 Vertrouwen
De reputatie van een onderneming staat of valt met vertrouwen. In het transparantietijdperk is
vertrouwen gemakkelijker verkwanseld dan opgebouwd. De sustainable corporate story moet voor
alles authentiek zijn en moet het gedrag van de onderneming kunnen voorspellen. Alleen dan dient het
verhaal, niet alleen als inhoudelijke basis voor consistentie in alle corporate communicatie, maar kan
het ook de geloofwaardigheid van het bedrijf versterken. Het verhaal van de onderneming moet vooral
echt zijn. De sustainable corporate story is dus alles behalve een sprookje.74

§5.3.11 Ter afsluiting
Het verhaal van de onderneming, de sustainable corporate story, is een realistische, relevante,
typerende, onderscheidende, duurzame en tot de verbeelding sprekende beschrijving van het bedrijf.
Duurzaam, in de tijd gezien (dus geen momentopname) en in de zin van ‘in balans met de omgeving’.
Realistisch, om herkenbaar en zowel intern als extern geloofwaardig te zijn. Relevant, om stakeholders
duidelijk te maken wat de onderneming hen te bieden heeft. Daarom is het proces om tot ‘het verhaal’
te komen net zo belangrijk als het uiteindelijke verhaal zelf.

                                                          
72Storytelling, de kracht van verhalen in communicatie. G.Rijna en R.van der Jagt
73 Ibid.
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Hoofdstuk 6 Storytelling in drie case situaties

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal op basis van de theorie van oorspronkelijke storytelling en storytelling binnen
organisaties worden gekeken naar drie case bedrijven. Als eerste is er in §6.2 gekeken naar Interpolis.
De paragraaf over Interpolis is tot stand gekomen op basis van een rondleiding door het Interpolis
gebouw en een gesprek met H. Meijs, coördinator kunstzaken, concern communicatie. Daarnaast is er
gebruik gemaakt van het verhaal van Interpolis volgens C. van Wees (directeur communicatie
Interpolis Concern) en T. Dorresteijn (adviseur merk, design, communicatie) in het boek Storytelling,
De kracht van verhalen in communicatie van Rijnja en van der Jagt. Vervolgens is er op basis van een
diepte interview met twee projectmedewerkers van Mundial Productions (K. Marwan en N. van den
Heuvel) een beeld geschetst van het verhaal van Mundial Productions in §6.3. Afsluitend leest u in
§6.4 het belang van een goed verhaal voor de Efteling, op basis van een diepte interview met P.
Cornelis, leidinggevende in een onderzoek naar het merkenbeleid van de Efteling.

6.2 Interpolis

§6.2.1 Achtergrond
Interpolis heeft een rijke historie, gegrondvest op de solidariteit van boeren en tuinders. In de 19e
eeuw oefenden deze mensen onder vaak armoedige omstandigheden hun beroep uit. Tegen het einde
van de eeuw groeide het besef dat samenwerking hen vooruit zou kunnen helpen. Saamhorigheid werd
de drijfveer van veel activiteiten, maar ook het fundament onder diverse organisaties. Die
saamhorigheid was bij boeren en tuinders diep geworteld en gaf de stoot tot de oprichting van
boerenstandsorganisaties
In het katholieke deel van de agrarische bevolking ontstonden vier van deze organisaties, in elk
bisdom één. Gevoed door de coöperatieve gedachte gingen ze samen inkopen, samen verkopen, samen
veilen. Ze stichtten hun eigen banken, de Boerenleenbanken, en hun eigen
verzekeringsmaatschappijen, de Onderlinge Waarborgmaatschappijen. Voor hun oude dag richtten ze
een eigen pensioenfonds op. De vier waarborgmaatschappijen ontwikkelden zich tot volwaardige
schadeverzekeringsmaatschappijen; het pensioenfonds werd een levensverzekeringsmaatschappij.
In de jaren zestig maakten veel tradities plaats voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën.
Marktconcentraties en fusies kenmerkten de industrie en dienstverlening. In de bank- en
verzekeringswereld ontstonden grote ondernemingen. Ook de vier waarborgmaatschappijen en het
levensverzekeringsbedrijf van de katholieke standsorganisaties besloten in 1969 te fuseren. Zo groeide
Interpolis tot een krachtig concern met een bijzonder karakter.
Sinds 1990 maakt Interpolis deel uit van de Rabobank - organisatie. In de tweede helft van de jaren
negentig heeft Interpolis zich, naast verzekeringen, toegelegd op toekomstvoorzieningen en
werknemersinzetbaarheid.75

Het Interpolis-concern is één van Nederlands grootste en meest vooruitstrevende aanbieders van
verzekeringen, toekomstvoorzieningen en werknemersinzetbaarheid.
Zij bieden particulieren en bedrijven passende oplossingen voor de meest uiteenlopende vraagstukken
of risico’s. Daarbij gaat het niet alleen om producten, maar ook om persoonlijke adviezen en
ondersteuning.

De oplossingen die het Interpolis-concern biedt op het terrein van schade- en levensverzekeringen,
pensioenen, inkomensvoorzieningen en werknemersinzetbaarheid, zijn gemakkelijk toegankelijk via
een groot aantal zelfstandige tussenpersonen, de vestigingen van de Rabobank en rechtstreeks bij
Interpolis. Behalve op de Nederlandse markt is Interpolis actief in Ierland, Luxemburg en Portugal.
Het hoofdkantoor staat in Tilburg.76

                                                          
75 www.interpolis.nl
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Interpolis biedt een breed assortiment schade- en levensverzekeringen voor zowel particulieren als
bedrijven. Met meer dan één miljoen particulieren en enkele honderdduizenden bedrijven als klant is
Interpolis één van de belangrijkste aanbieders in de Nederlandse verzekeringsmarkt. In de agrarische
sector is Interpolis marktleider

Het werkklimaat voor de medewerkers is modern. De bijzondere kijk op werken, die ze ‘Helder
Werken’ noemen, trekt internationaal de aandacht. Onderdeel van deze filosofie zijn onder meer hun
kantoren met flexibele werkplekken en telewerken. 77

Visie: Interpolis. Glashelder. Wij maken verzekeren, bedrijfszorg en pensioenen extreem helder. Dat
zit in onze cultuur. 

Interpolis is ontstaan vanuit het idee dat je sterker staat als je krachten bundelt en open kaart speelt.
Alleen dan kun je zelfstandig beslissen over risico’s. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn nog steeds
de basis voor de manier van werken.
Zij vinden het belangrijk dat klanten altijd exact weten waar ze aan toe zijn. Vooraf en niet achteraf.
Verzekeren, bedrijfszorg en pensioenen zijn in hun ogen onnodig ingewikkeld gemaakt. Zij willen
bewijzen dat het ook anders kan door duidelijk te zijn en inzicht te geven. 

Commercials
Interpolis maakt verzekeringen helder. Glashelder. Zij willen dat u weet waar u aan toe bent, als het
om verzekeren gaat.    
In de nieuwe reclamecampagne “Glashelder” van Interpolis laten ze concrete oplossingen zien waar
klanten écht mee geholpen zijn. Op een eerlijke en realistische manier. Geen woord of beeld teveel.
Variatie staat in deze nieuwe campagne centraal. In veel, korte commercials laten ze, op zowel
televisie als radio, de breedte van hun dienstverlening zien.78

§6.2.2 De Interpolis- Kijk op werken
Interpolis heeft een bijzondere kijk op werken.
Het bedrijf biedt werknemers het vertrouwen, de vrijheid en de verantwoordelijkheid om hun werk zo
in te richten dat het past bij hun persoonlijke wensen. De vrijheid om op deze manier te werken in een
inspirerende werkomgeving zorgt voor betrokken en verantwoordelijke medewerkers. Medewerkers
van Interpolis voelen zich verbonden met het werk dat ze doen en verantwoordelijk voor de klanten
voor wie ze werken. Tevreden medewerkers zijn bereid een stap extra te doen. Dat merken de klanten
van Interpolis. 

Technische ontwikkelingen maken het mogelijk om anders te werken. Interpolis vindt dat als er geen
technische belemmeringen meer zijn, de organisatie zo moet worden aangepast dat anders werken ook
echt mogelijk wordt. Het bieden van een werkomgeving waarin medewerkers zich optimaal kunnen
ontplooien hoort daar bij. Drie pijlers vormen de basis onder ‘Helder werken’: 
Mens en organisatie 
Informatiebeheer en ICT 
Gebouw en werkomgeving    

Interpolis was in 1996 pionier op het gebied van flexibel werken. De invoering van het flexibele
kantoorconcept heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de verandering van Interpolis van een
naar binnen gekeerde organisatie naar een vooruitstrevend bedrijf met een eigen kijk op verzekeren.
Interpolis stelt de klant voorop en maakt verzekeren helder. Dat betekent: 
helderheid in de manier van omgaan met klanten en medewerkers;   
heldere producten en heldere voorwaarden;   
heldere dienstverlening.        
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§6.2.3 De uitvoering van Helder Werken
Interpolis heeft verschillende ontwerpers gevraagd om ruimten te ontwerpen die gebruikt kunnen
worden om te werken, te overleggen, elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te eten. Op die manier zijn
verschillende ruimten (clubhuizen) ontstaan met elk een heel eigen sfeer. Zo kunnen Interpolis-
medewerkers niet alleen kiezen voor de werkplek die het best bij hen past of bij het werk dat ze doen,
maar ook voor een inspirerende omgeving die qua sfeer het best bij hen past. Ook elders in het land
werken collega’s in andere vestigingen volgens de Interpolis-kijk op werken.

“We zijn helder in onze producten en voorwaarden. Dat wil zeggen we doen wat we beloven, we
lossen problemen concreet op en we helpen als het er echt op aankomt. Wij gaan met onze
medewerkers om zoals wij willen dat zij met onze klanten omgaan. Daarom vertrouwen we ze. Ze
krijgen vrijheid en verantwoordelijkheid om hun werk optimaal in te richten. Tevreden en betrokken
medewerkers zoeken naar de beste oplossingen voor onze klanten. Zetten graag die extra stap.”79

De organisatie werkt met vijf pijlers die elkaar aanvullen, versterken en de rode draad vormen door de
gehele organisatie:

1) Flexibel
2) Vrij
3) Digitaal
4) Persoonlijk
5) Open

Dat uit zich in:
1) het flexibele kantoorconcept;
2) de mogelijkheid van telewerken;
3) de digitale systemen die overal toegankelijk zijn;
4) de kansen die zij hun medewerkers bieden;
5) een open manier van communiceren.

Flexibel:
Vaak kiezen welke omgeving het beste ‘werkt’. Vandaag alleen…morgen samen

Niemand heeft een vaste werkplek. Soms is een afgezonderde plek nodig om geconcentreerd te
kunnen werken. Soms zijn collega’s in de buurt nodig, als klankbord of voor informeel contact tussen
het werken door. Soms is een grote tafel nodig, voor intensief groepsoverleg. Zulke plekken en nog
meer, zijn in het Interpolis-kantoor aanwezig. Zodat iedereen elke dag, elk uur, optimaal kan werken.

Het flexibele kantoorconcept is erg efficiënt. Voor elke tien medewerkers zijn er zeven werkplekken
ingericht. Minstens dertig procent van de mensen is in overleg, werkt thuis, heeft een afspraak buiten
de deur of is vrij. Een ander mooi voorbeeld is het bedrijfsrestaurant. Dat bestaat niet meer. Tegen
lunchtijd kunnen mensen terecht in de clubhuizen. De plek waar mensen dan even lunchen, wordt
daarna gewoon weer werkplek. Voorheen stond het bedrijfsrestaurant met meer dan 1.500 zitplaatsen
het overgrote deel van de dag leeg.80
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Vrij:
Elke dag optimaal benutten, persoonlijk en zakelijk. Thuis en aan het werk. Ontspannen en toegewijd

Je hebt de vrijheid om te kiezen waar je werkt. Inmiddels hebben duizend collega’s een werkplek
thuis. Ze werken een paar dagen per week thuis. Voor de rest zijn ze op kantoor. De band met het
bedrijf moet wel in stand blijven. Ook het informele contact met collega’s is belangrijk. Ze zien
telewerken niet als alternatieve oplossing voor kinderopvang. Maar het geeft wel de mogelijkheid om
werk en privé met elkaar in balans te brengen. Geen keurslijf van werktijden en lunchtijden. Maar
vertrouwen en vrijheid. Dat maakt de medewerkers betrokken en ontspannen.

Medewerkers die telewerken beschikken thuis over een werkplek die aan dezelfde eisen voldoet als de
werkplekken op kantoor. En met dezelfde ICT-mogelijkheden. De klant merkt niet dat de medewerker
van Interpolis zijn thuiswerkplek heeft.

‘Twee dagen per week werk ik thuis. Ik doe dan het werk waar concentratie voor nodig is. Ik schrijf
notities, werk heel veel e-mails weg en voer telefoongesprekken met sollicitanten. Tussendoor hang ik
de was op, doe ik boodschappen en ga soms joggen. ’s Avonds log ik weer in om mijn werk af te
maken.’ Frauke Pauw HRM-adviseur81

Digitaal
Ruimte en vrijheid creëren door perfecte automatisering

Het draait bij Interpolis niet om de techniek zelf, maar om wat die techniek je oplevert. Neem de
geavanceerde telefoons. Nuttige instrumenten om overal bereikbaar te zijn en iedereen te kunnen
bereiken. En de laptops waarmee je overal kunt werken. Die geven medewerkers de vrijheid om te
werken waar ze willen.

Bovendien streven zij naar een papierloos kantoor. Want veel papier maakt het werk plaatsgebonden.
Bovendien zijn papieren archieven duur en omslachtig. Met een passend automatiseringssysteem heeft
iedereen overal toegang tot het netwerk. Ook thuis. Zodat elk document op elke plaats kan worden
geraadpleegd, bewerkt en geproduceerd.

‘Ik moet tijdens een overleg snel een document kunnen raadplegen. En overal waar ik zit toegang
hebben tot ons netwerk. Goede techniek is een basisvoorwaarde voor mijn werk.’ Maurice
Beerthuyzen. Adviseur interactieve media.82

                                                          
81 Helder werken. De Interpolis-kijk op werken. Folder Interpolis
82 Ibid.
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Persoonlijk
Kansen creëren door oprecht vertrouwen.
Geen gebakken lucht. Geen lege hulzen.

Persoonlijke kwaliteiten zijn net zo belangrijk als ervaring of opleiding. Daarom selecteert Interpolis
nieuwe medewerkers op persoonlijkheid, talenten en wensen. Wie hecht aan status of aan een
indrukwekkende kamer past niet in deze organisatie. Wie zich wil blijven ontwikkelen en kansen wil
benutten, wel.

Speciale medewerkers vragen een speciaal soort leiderschap. ‘Open leiderschap’ noemen zij dat. De
managers creëren een klimaat waarin mensen initiatieven ontplooien en graag hun mening geven. Ze
luisteren en weten wat er leeft. Dat kan natuurlijk alleen omdat de oude hiërarchische structuur plaats
heeft gemaakt voor een open en platte organisatiestructuur.
Maar deze kijk op werken vraagt ook om leiders die mensen kunnen aansturen op afstand. Managers
weten niet altijd waar hun mensen zijn. Daarom maken ze goede afspraken met elkaar en werken ze
resultaatgericht.

‘Toen ik hier net werkte, moest ik toch wennen. Dat ik zelf overal kon gaan zitten weken, was direct
duidelijk. Maar toen ik het eerste gesprek met mijn baas had, ging ik ervan uit dat hij wel een eigen
kamer had. Ik had duidelijk nog last van een traditionele kijk op werken.’ Loes de Vlaam. Hoofd
productmanagement MKB83

Open
Samen prestaties leveren door open communicatie
Blootgeven en leren. Voor wie durft.

Interpolis heeft zich duidelijk uitgesproken voor open interne communicatie. Ze zijn niet alleen
bereikbaar voor hun klanten, maar ook voor elkaar. “Niet alleen een telefoontje van onze klant nemen
we op voordat de telefoon voor de vierde keer overgaat, maar ook die van onze collega”. Ze zijn
onderling helder en direct naar elkaar toe. Zeggen waar het op staat. Ook betrekken ze elkaar
vroegtijdig bij de besluitvorming. Bovendien gaan ze zelf actief op zoek naar informatie. Niemand
wacht af, ze zoeken zelf naar die informatie die nodig is voor werk en ontwikkeling. Mensen nemen
dus zelf de verantwoordelijkheid om elkaar op te zoeken.

Er wordt voor gezorgd dat de faciliteiten er zijn om elkaar te ontmoeten. Het Tivoli-gebied (het
Interpolis kantoor in Tilburg) speelt daarop in. De fauteuils met grote oren om een persoonlijk gesprek
te voeren. Het biljart om te ontspannen en voor het sociale contact. Maar ook het intranet ondersteunt
het contact tussen collega’s onderling.

‘Helder werken vraagt om medewerkers die zelf actief de dialoog opzoeken. Ik doe dat via ons
intranet, via gesprekken tijdens de lunch of ik praat een collega bij in de fauteuils met de grote oren in
De Huyskamer.’ Saskia Schijvens.Accountmanager communicatie84

                                                          
83 Helder werken. De Interpolis-kijk op werken. Folder Interpolis
84 Ibid.
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§6.2.4 Sommige verhalen vertellen zichzelf

In het boek Storytelling, De kracht van verhalen in communicatie gaan de schrijvers Rijnja en van der
Jagt in gesprek met Cornelie van Wees (directeur communicatie Interpolis Concern) en
Tom Dorresteijn (adviseur merk, design, communicatie). Hieronder vertellen zij het verhaal van
Interpolis.

Juist Interpolis, een bedrijf dat in zekerheden handelt, breekt met traditionele wetten en patronen in de
bedrijfsorganisatie. Het is het voorbeeld van een bedrijf dat uit de polonaise stapt waarin iedereen
elkaar volgt, dat zichzelf vanuit een andere kijk op de omgang met mensen organiseert, en dat gedurfd
heeft – in steeds vollere omvang – voor een ander, een nieuw sturingsmodel te kiezen.

Interpolis heeft nadrukkelijk een ‘story to tell’. Sinds 1996, toen Interpolis een nieuw hoofdkantoor
opende en als eerste in Nederland de vaste werkplek afschafte, is er onophoudelijk geschreven over
het bedrijf. Honderden artikelen zijn verschenen, tot en met internationale bladen. Variërend van
verbaast, ongelovig tot bewonderend, maar eigenlijk altijd positief. De waarde van al die publiciteit,
kwantitatief en kwalitatief, laat zich niet in geld uitdrukken.

In tegenstelling tot wat bijna iedereen verwacht: het verhaal gaat niet over een visionaire leider, die
tegenstand overwint met zijn afwijkende ideeën en uiteindelijk zijn volgelingen tot nieuwe inzichten
inspireert. Het resultaat mag absoluut visionair worden genoemd. Maar de achterliggende corporate
story is er eerder één van Hollandse nuchterheid, durf en handelsgeest.

Het begon allemaal met een dreigend ruimtegebrek in het nieuwe hoofdkantoor dat in Tilburg werd
gebouwd. Dat was de ‘trigger’ die uiteindelijk leidde tot een totaal nieuwe filosofie over de manier
waarop mensen hun werk doen in een kantooromgeving. Voormalig voorzitter van de hoofddirectie en
initiator achter het Interpolisverhaal Piet van Schijndel:
‘Toen wij over de realisatie van dit project nadachten hingen de plafonds al in het nieuwe kantoor en
was er rekening gehouden met ongeveer 1.000 werkplekken. Uiteindelijk bood het kantoor plaats aan
1.500 mensen. Ik had een artikel gelezen over het virtuele kantoor en ben gaan praten met onze
architect en Veldhoen + Company. Essentieel voor de uiteindelijke keuzes waren de culturele
kernbegrippen uit onze mission statement: open, inspirerend en betrokken. Toen we met het project
begonnen werd ons gevraagd of we niet eerst met een kleine afdeling wilden experimenteren. Nee dus,
daar waren we resoluut in. Bovendien, experimenteren waarmee? Er was geen referentiekader of een
voorbeeld waar we op konden terugvallen. En dus werd het nieuwe kantoor met het nieuwe concept
stapsgewijs in gebruik genomen.’ 85

Het loslaten van de vaste werkplek, bij zo’n grote organisatie, was een revolutie. De reacties
varieerden van ‘bevrijdend’ tot ‘beangstigend’. De grote gok was dat het nieuwe kantoorconcept zich
kenmerkt door dynamiek, keuzevrijheid, variatie, mobiliteit. Het klinkt even wenselijk als
aanlokkelijk, het idee dat niet iedereen elke dag achter hetzelfde bureau tegenover dezelfde collega zit
die aan het eind van elke dag ‘tot morgen’ wordt gegroet. Je verwacht dat het bijdraagt aan een meer
geïnspireerde en verantwoordelijke manier van (samen)werken. Maar wat gebeurt er nu werkelijk als
je ruimte, zuurstof, energie in het kantoorleven blaast? Zitten mensen daar op te wachten? Gaat dat
wel functioneren? Dat gevaar was verre van denkbeeldig. Want tegenover de drang naar vrijheid
hebben mensen de ingeboren behoefte aan zekerheid, vastigheid, voorspelbaarheid. Zekerheid en
vrijheid zijn yin en yang van het menselijke karakter. Wie de balans daarin gaat veranderen, neemt een
risico. 86

                                                          
85 Sommige verhalen vertellen zichzelf. Het verhaal van Interpolis. Tom Dorrestijn en Cornelie van Wees
    in Storytelling. De kracht van verhalen in Communicatie. G. Rijnja en R. van der Jagt.
86 Ibid.
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Het nieuwe kantoorconcept was niet op slag een totale overwinning. De start was, vanzelfsprekend,
onwennig. Medewerkers moesten mentaal schakelen: eind van de dag al je papieren en fotolijstjes
opbergen in een trolley; de volgende dag merken dat een ander op ‘jouw’ plek zit; vaste collega’s
minder zien; gewoon kunnen zitten waar je wilt. En managers moesten dubbel schakelen. Want
afgezien van hun eigen werkplek, waren ze ook het overzicht over hun afdeling even kwijt, gewend als
ze waren aan visuele controle, aan weten wie waar zit en waar mee bezig is.

Het was snel duidelijk dat het nieuwe concept een succes was. Het creëerde een attitudeverandering bij
medewerkers, bij managers, in de cultuur, in samenwerkingspatronen. De bedrijfsvoering op andere
fronten moest in de pas lopen met de kwaliteiten van het kantoorconcept.

Ingrijpende vernieuwingen volgden dan ook, aangestuurd door de nieuwe directievoorzitter Kick van
der Pol, die het concept onvermoeibaar uitbreidt. In een stapsgewijs proces ondergingen cruciale
pijlers in de bedrijfsvoering als HRM, ICT en communicatie een gedaanteverandering.

Internal branding
Met dit nieuwe concept voor de bedrijfsvoering bracht Interpolis de interne en externe communicatie;
imago en identiteit volledig op één lijn. Het maakt van Interpolis misschien wel het eerste bedrijf dat
de term ‘Internal Branding’ werkelijk en met resultaat gestalte heeft gegeven. Want dat Interpolis een
Glashelder verzekeringsbedrijf is, dat was al bekend door de marketingcommunicatiecampagnes.
Glashelder betekent dat klanten op een volwassen manier worden benaderd, op basis van
gelijkwaardigheid en vertrouwen (geen onnodige bureaucratie met bonnetjes). Als je die externe claim
wil waarmaken, zul je als bedrijf moeten zorgen dat de interne omgangsvormen ook zijn gebaseerd op
volwassenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Het betekent dat medewerkers meer
beslissingsbevoegdheid krijgen, over hun eigen werkindeling en over de beoordelingen die ze in hun
werk maken. Het geeft medewerkers meer vrijheid en voldoening, maar stelt ook hogere kwalitatieve
eisen.
Het leidt op den duur tot medewerkers die in houding en optreden kwalitatief een tandje hoger zitten.
En in een verdringingsmarkt waar producten weinig onderscheidende waarde voor de klant hebben, is
dat van groot belang.

Storytelling: nuchterheid broodnodig
De Interpolis case leert dat een corporate story veel impact kan hebben. De vraag die zich daarbij
opdringt, is hoe maakbaar een corporate story is. Kan ieder bedrijf een corporate story schrijven? Leidt
het bij ieder bedrijf tot een verhaal dat aantrekkingskracht heeft en dat bijdraagt aan de
ondernemingsdoelstellingen? Interpolis heeft het onmiskenbare voordeel van een story die alleen maar
opgeschreven hoeft te worden; het verhaal is er al en het is een goed verhaal, een succesverhaal. 87

                                                          
87 Sommige verhalen vertellen zichzelf. Het verhaal van Interpolis. Tom Dorrestijn en Cornelie van Wees
    in Storytelling. De kracht van verhalen in Communicatie. G. Rijnja en R. van der Jagt.
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§6.3 Mundial Productions

§6.3.1 Achtergrond
De eerste initiatieven voor Festival Mundial werden genomen in het najaar van 1987. In die tijd werd
er nog geen aandacht besteed aan de culturele aspecten van de ontwikkelingsproblematiek. In oktober
1987 presenteerde het Centrum voor Internationale Samenwerking (COS) de eerste plannen voor het
interculturele festival, ‘ het Derde Wereld Festival’. Vanaf toen zijn de plannen verder uitgewerkt en
deze resulteerden in een actieweek met als afsluiting het Derde Wereld Festival in het Leijpark te
Tilburg. Een nieuwe traditie is geboren…
De naam ‘Het Derde Wereld Festival’ dekte na vijf jaar de lading van het festival niet meer, deze is in
1993 veranderd in Festival Mundial.
In 1996 heeft Festival Mundial een financiële tegenvaller gekend waardoor een faillissement dreigde,
voor zowel Festival Mundial als voor het COS. De schuldeisers hadden besloten om uitstel van
betaling te geven mits er een nieuwe organisatie voor Festival Mundial opgericht zou worden. Zo is
het bedrijf Mundial Productions B.V. in maart 1997 in Tilburg opgericht. Mundial Productions is
voortgekomen uit de landelijke ontwikkelingsorganisatie Bilance, het COS West en Midden Brabant
(Centrum voor Internationale Samenwerking) en stichting DOEN.88

Mundial Productions B.V. is een onderneming die gericht is op het organiseren van evenementen.
‘Voor Mundial Productions staat wederzijds respect hoog in het vaandel. Respect voor anderen en
voor de verschillende culturen in Nederland en uit verre landen. Uitgangspunten voor het welslagen
van een samenleving. Mundial Productions steekt daarom veel tijd en energie in het thema ‘cultuur en
ontwikkeling’. Cultuur is meer dan een kunstje: het benadrukt de kracht die uitgaat van mensen.
Zowel hier als aan de andere kant van de wereld. Daarom laten we daadwerkelijk kennismaken,
beleven en genieten van de kracht en schoonheid van andere culturen.’ (website Mundial Productions)

Missie: cultureel ondernemen
Het op ondernemende wijze in contact brengen van verschillende culturen zodat deze van elkaar
kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Dit vanuit een lokaal perspectief om een bijdrage te leveren
aan een grotere mondiale bewustwording.89

Doelstellingen
De hoofddoelstelling van Festival Mundial is:
Het publiek laten kennis maken, beleven, waarderen en respecteren van andere culturen in relatie tot
onze eigen toenemende multiculturele samenleving, als mede het verbreden, verdiepen en in stand
houden van het draagvlak en steun voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling
gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.
De slogan van Festival Mundial is:
Eén wereld………één toekomst.90

                                                          
88 Onderzoeksverslag Mundial Productions. Een kwantitatief onderzoek naar Festival Mundial en zijn merk
onder bezoekers van Festival Mundial Slotweekend. Evie Schurmann. Maart 2004
89 www.festivalmundial.nl
90 Onderzoeksverslag Mundial Productions. Een kwantitatief onderzoek naar Festival Mundial en zijn merk
onder bezoekers van Festival Mundial Slotweekend. Evie Schurmann. Maart 2004
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Verder richt Festival Mundial zich op een aantal specifieke doelstellingen. Deze zijn onderverdeeld in
Noord en Zuid. De doelstellingen in het Noorden zijn gericht op ‘onze eigen toenemende
multiculturele samenleving’. De doelstellingen in het Zuiden zijn gericht op de ‘ontwikkelingslanden’.
Specifieke doelstellingen in het Noorden:
• Het leveren van een bijdrage aan kunst- en cultuurparticipatie om zoveel mogelijk mensen te laten

deelnemen aan en kennismaken met een zo gevarieerd mogelijk niet westers cultuuraanbod.
• Stimuleren en bevorderen van een meer dan waarheidsgetrouw beeld van de Derde Wereld en de

eigen multi-etnische samenleving.
• Vervullen van een intermediaire rol door het bieden van een landelijk platform  en mogelijkheden

voor lokale, regionale en landelijke organisaties op het terrein van internationale samenwerking en
duurzame ontwikkeling om zich op een attractieve manier te presenteren.

• Het publiek laten kennis nemen, beleven, waarderen en respecteren van andere culturen in relatie
tot onze eigen toenemende veelkleurige multiculturele samenleving.

• Verbreden, verdiepen, vernieuwen en in stand houden van het draagvlak en steun voor
internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.

• Op een creatieve wijze meningsvorming stimuleren over internationale samenwerking en
duurzame ontwikkeling alsmede het bieden van concrete handelingsperspectieven.

• Bevorderen en stimuleren van meer aandacht voor wereldmuziek als podiumvorm/kunstuiting.

Specifieke doelstellingen in het Zuiden:
• Leveren van een bijdrage aan kunst- en cultuurparticipatie om artiesten/ kunstenaars uit

ontwikkelingslanden te laten deelnemen aan en kennismaken met een breed en gevarieerd westers
publiek.

• Stimuleren en bevorderen van een meer waarheidsgetrouw beeld van de artistieke kwaliteit,
diversiteit en talenten van niet westerse artiesten/kunstenaars.

• Vergroten van de eigen culturele diversiteit en artistiek zelfrespect en fungeren als een werkplaats
voor talentvolle kunstenaars uit ontwikkelingslanden.

• Kunstenaars gelegenheid bieden kunstuitingen in een westers land te tonen, internationale
netwerken te verbreden en de economische positie te verbeteren.

• Artiesten, kunstenaars en publiek in de gelegenheid stellen ervaringen uit te wisselen en elkaar te
stimuleren in hun creatieve expressie.91

De doelgroepen
Direct:
Festival Mundial richt zich op een breed publiek (jong en oud, informatie zoekers, algemeen
geïnteresseerden, muziekliefhebbers en liefhebbers van sociale gezelligheid) van lokale, regionale,
landelijke en internationale herkomst. De artistieke programmering op zaterdag is nadrukkelijk op de
doelgroep jongeren afgestemd. Op zondag is de programmering meer gericht op gezinnen en
wereldmuziekliefhebbers.In totaal verwacht Festival Mundial 180.000 bezoekers/deelnemers verspreid
over de totale festivalperiode (exclusief mediagebruik). Daarbij worden 60.000 bezoekers geschat
tijdens het Slotweekend.

Indirect:
Er nemen ongeveer 150 organisaties deel aan Festival Mundial en zij verzorgen eigen creatieve
presentaties. Zij richten zich op mondiale vraagstukken zoals vrede, mensenrechten, milieu, duurzame
ontwikkeling en eerlijke handel. Festival Mundial biedt de gelegenheid om op een zeer laagdrempelige
manier een breed en nieuw publiek te bereiken. Daarnaast is het een uitstekende mogelijkheid om de
eigen achterban (leden) te ontmoeten.92

                                                          
91 Onderzoeksverslag Mundial Productions. Een kwantitatief onderzoek naar Festival Mundial en zijn merk
onder bezoekers van Festival Mundial Slotweekend. Evie Schurmann. Maart 2004
92 Ibid.
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Festival Mundial
Festival Mundial is het muziek-, informatie- en cultuurevenement van wereldformaat. Mundial
Productions organiseert dit twee weken durende festijn jaarlijks in Tilburg. Het hoogtepunt van
Festival Mundial is het Slotweekend. Het Tilburgse Leijpark staat bol van de muziekvoorstellingen,
exotische eettentjes, mondiale informatie, prachtige dans- en theatervoorstellingen en kleurrijke
wereldmarkten. Ruim zeventig bands uit alle windstreken laten van zich horen middels allerhande
muziekstromingen.
Naast deze betekenis levert Festival Mundial ook landelijk een inhoudelijke bijdrage aan de
verspreiding van informatie en meningsvorming in Nederland over internationale samenwerking en
duurzame ontwikkeling gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden en onze
multiculturele samenleving.
Festival Mundial streeft ernaar een essentiële bijdrage aan het kunst-en cultuurbeleid te leveren en stelt
zich ten doel om een breed publiek te laten genieten van een gevarieerd en veelkleurig niet westers
cultuuraanbod. Festival Mundial richt zich op wereldcultuur, waarbij een diversiteit aan disciplines
aan bod komen. Festival Mundial verbindt aan dit culturele aanbod een inhoudelijk en educatief
programma.
Festival Mundial wil zich presenteren als de jaarlijkse manifestatie voor organisaties actief op het
gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.
Naast het slotweekend van Festival Mundial organiseert Mundial Productions ook andere activiteiten
gedurende het jaar.93

§6.3.2 Het verhaal van Mundial

Het basisverhaal
Het basisverhaal van Mundial is gestoeld op de visie en missie.
Missie: het bevorderen van een draagvlak voor internationale samenwerking op cultureel gebied en
concreet ondersteuning geven aan artiesten uit ontwikkelingslanden. Mundial Productions is een
organisatie die met passie en creativiteit werkt vanuit een sterke mondiale betrokkenheid.
Met als visie: cultuur draagt bij aan ontwikkeling. Zowel hier als aan de andere kant van de wereld.
Samen met andere organisaties die deze filosofie delen, geven zij invulling aan deze visie in al hun
bedrijvigheden. Al deze activiteiten tonen dat cultuur de kracht benadrukt die uitgaat van mensen.
Alles wat Mundial Productions doet, is direct of indirect verbonden aan de Millenniumverklaring van
de Verenigde Naties. Hierin staan de zogenaamde Millenniumdoelstellingen die betrekking hebben op
het wereldwijde armoedevraagstuk. Als mondiale organisatie betrekt Mundial Productions het
Nederlandse publiek hier bij. In alle projecten die Mundial Productions uitvoert, wordt gewerkt vanuit
de visie en de missie. In ieder geval één van de doelstellingen is per project terug te vinden.
Gebundeld vormen alle projecten het hele verhaal van Mundial met al haar disciplines en elementen.

                                                          
93 Onderzoeksverslag Mundial Productions. Een kwantitatief onderzoek naar Festival Mundial en zijn merk
onder bezoekers van Festival Mundial Slotweekend. Evie Schurmann. Maart 2004
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Een uniek verhaal
Volgens de twee sleutelinformanten is het verhaal van Mundial Productions uniek. Mevr. Marwan
zegt dit in de volgende woorden: “Wij zijn vooral uniek in onze slogan en visie dat cultuur bijdraagt
aan ontwikkeling. Ik denk wel dat veel bedrijven wel doen aan de multiculturele samenleving, diverse
culturen en alles wat daar mee samenhangt maar niet inhoudelijk daar mee bezig zijn. Wij zijn heel
erg bezig met uitwisseling van elkaar, niet alleen van hun cultuur leren maar ook een gedeelte van ons
overdragen. Ik denk dat wij daar heel erg uniek in zijn. Het is ook heel divers, het is niet alleen gericht
op een cultuur, het is heel erg breed.” 94

Mevr. van den Heuvel heeft hier een aanvulling op: “Ook dat je die groepen naar Nederland laat
komen. Wanneer zij terug naar huis gaan krijgen zij een projectsteun voor die organisatie van waaruit
zij gekomen zijn dus dat ken ik verder ook niet in Nederland. Dat is wel uniek. Daarom draagt het ook
echt bij aan ontwikkeling. Die groepen komen daar eigenlijk echt heel goed uit en daar profiteren wij
dan weer van omdat dan onze doelstellingen zijn bereikt, hulp bij ontwikkeling.”95

Betekenis voor de werknemers
De personeelsleden die werkzaam zijn bij Mundial Productions zijn stuk voor stuk betrokken bij het
verhaal van de organisatie. Zij kwamen in eerste instantie af op de organisatie door het verhaal en niet
zozeer in eerste instantie om de verschillende functies. Vaak voelen zij zich aangetrokken door
verschillende culturen en ontwikkelingswerk. Het unieke product dat de organisatie aanbiedt zorgt
ervoor dat zij zich betrokken en speciaal voelen. Zij vinden het prettig om belangrijk werk te doen dat
een steentje bijdraagt aan wereldontwikkeling. De sleutelinformanten geven aan dat zij denken dat
deze betrokkenheid vooral sterk zal zijn bij ideële instellingen. Bij commerciële instellingen met een
minder sterk verhaal zullen zij zich niet zo verantwoordelijk en betekenisvol voelen.
Tevens geven zij aan dat mensen die zich niet aangetrokken voelen tot het verhaal naar alle
waarschijnlijkheid niet zo goed zouden kunnen functioneren binnen een organisatie als deze en
daarom niet snel zouden solliciteren naar een functie bij Mundial Productions of in ieder geval niet
lang werkzaam zullen zijn binnen de organisatie omdat het hart dan niet op zijn plaats is voor de
organisatie. Die betrokkenheid blijkt dus van essentieel belang voor ideëel werk en het uitdragen van
het verhaal in hun werkzaamheden.
Het verhaal van Mundial Productions bepaalt de bedrijfscultuur en daar moet men zich in thuis voelen
om het verhaal mede vorm te kunnen geven en uit te dragen.

Leiderschap
Een verhaal als dat van Mundial verlangt sterk leiderschap om sterk, krachtig en geloofwaardig
uitgedragen te worden. Een ideëel verhaal verlangt leiders die met hun hart en ziel betrokken zijn bij
hun organisatie met hun visie en missie en dit met passie en daadkracht uit kunnen dragen intern naar
hun medewerkers om hen te betrekken, binden en te motiveren. Daarnaast hebben zij deze passie
nodig om het verhaal extern uit te kunnen dragen om betrokkenheid, sympathie, identificatie,
authenticiteit en geloofwaardigheid te creëren bij de consument. De oprichters van Mundial hadden
het verhaal in hun hart en dit droegen zij dan ook overal in uit.
De sleutelinformanten gaven dan ook aan dat zij dit ontzettend belangrijk vonden voor hun vorming
en betrokkenheid binnen de organisatie. Zij spraken over de verhalen die door de oprichters werden
verteld. Vaak waren dit reisverhalen en achtergrondverhalen van de diverse projecten. Dit waren vaak
emotionele verhalen, verhalen over mensen en gebeurtenissen die het belang van hun werk
benadrukten. Deze verhalen werden verteld tijdens de lunch of zittend op een bureau, in ieder geval
over het algemeen in een informele situatie. Deze verhalen werkten voor hen inspirerend. Ze gaven
inhoud aan hun werkzaamheden, gaven het belang aan en maakten hen daardoor betrokken bij de
organisatie wat leidde tot motivatie en inzicht.

                                                          
94 Bijlagen, Interview Mundial Productions
95 Ibid.



Een Verhaal Apart, een onderzoek naar storytelling, 2004

68

Veranderingen
Festival Mundial en later Mundial Productions hebben sinds de oprichting ontzettend veel
veranderingen meegemaakt. Tijdens het interview is gesproken over de rol van het verhaal tijdens deze
veranderingen. Tijdens verandering van directie of personeel speelt het verhaal steeds een belangrijke
rol. Het verhaal blijft steeds hetzelfde maar het wordt steeds scherper gesteld. Het is echter niet alleen
bij veranderingen van directie dat het verhaal onder de loep wordt genomen. Je moet ook met de tijd
meegaan en dan dus telkens je verhaal kritisch blijven bekijken. Niet veranderen maar misschien wel
nuanceren. Het is heel erg belangrijk om steeds je doelstellingen naar voren te halen en dan te kijken
of het nog wel allemaal klopt met waar het bedrijf mee bezig is. Mevr. Van den Heuvel zegt hierover
“Ik denk ook wel dat wanneer er iets verandert zoals een directie wisseling dan wordt je ook
gedwongen om weer eens naar je verhaal te kijken. In andere situaties is het denk ik gemakkelijker om
door te blijven kwakkelen. Ik denk dat die veranderingen je juist scherp houden. Ik denk dat het erg
belangrijk is om je te blijven ontwikkelen. Ik denk dat daarvoor verandering in directie niet hoeft maar
alleen al verandering in personeel, iemand die een frisse kijk op zaken heeft.”96 Bij elke verandering
wordt het verhaal weer onder de loep genomen doordat nieuwe personen in de organisatie het verhaal
nieuw bekijken en daar hun eigen interpretaties van hebben en dus ook misschien een andere kijk op
zaken hebben. Het verhaal wordt op een dergelijk moment niet aangepast maar aangescherpt. Het
wordt dan anders of duidelijker gecommuniceerd, anders weggezet. Ondanks alle veranderingen is het
verhaal hetzelfde gebleven en dat is belangrijk voor het vertrouwen in het verhaal en de organisatie
zowel intern als extern.
Een ander voorbeeld waarin het verhaal een belangrijke rol speelt zijn de veranderingen betreffende
het slotweekend van Festival Mundial. Bijvoorbeeld het stijgen van de entreeprijzen. De bezoeker
heeft natuurlijk opgemerkt dat de prijzen omhoog zijn gegaan en zij associëren dit met
commercialiteit. Een deel van het publiek vertelt dan ook dat Mundial Productions commercieel is
geworden en daarmee haar afkomst verloochent. Het verhaal heeft een belangrijke rol gespeeld in het
neerzetten van het imago van Festival Mundial en zorgt dan ook voor een verantwoording voor deze
veranderingen. Ze hebben geprobeerd het verhaal sterker naar voren te brengen en weer onder de
aandacht te brengen. Het verhaal wordt dan ingezet als instrument om normen en waarden van de
organisatie over te brengen en hun keuzes te verantwoorden en uit te leggen.
Mevr. Marwan zegt hierover: “Natuurlijk hebben we inkomsten nodig om te kunnen blijven bestaan.
Helaas moeten we de entreeprijzen verhogen om door te kunnen gaan met wat wij belangrijk vinden
voor de maatschappij. Voor sommige mensen is dat moeilijk te begrijpen en denken dan dat we puur
winst willen behalen. Maar het publiek dat daar op tegen is proberen we toch nog te trekken door het
verhaal duidelijker te positioneren en toch ook kortingen te geven bijvoorbeeld voor het Tilburgse
publiek. Zodat ze toch komen en dan weer het verhaal mee krijgen en snappen waarom wij bepaalde
beslissingen moeten nemen.”97

Externe betrokkenheid en binding
Dat het verhaal van Mundial Productions interne betrokkenheid en binding creëert is hierboven al
besproken. Het verhaal creëert echter ook externe betrokkenheid en binding. Mundial Productions
probeert alle stakeholders te betrekken bij haar verhaal en haar werkzaamheden. Zij doet dit door
middel van het op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en projecten. Doormiddel van het
toesturen van folders, projectinformatie en jaarverslagen. Zo proberen zij de stakeholders bekend en
betrokken te maken met het verhaal van de organisatie. Een voorbeeld waarvan de sleutelinformanten
spreken is dat men merkt aan bepaalde leveranciers dat zij betrokken zijn bij het verhaal. Natuurlijk
vinden leveranciers het niet van belang om telkens over de inhoud van het verhaal te praten maar de
organisatie krijgt bijvoorbeeld wel korting van leveranciers omdat zij belangrijk vinden waar Mundial
Productions mee bezig is. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het verhaal van de
organisatie ideëel van aard is. Deze houding van leveranciers zal niet snel hetzelfde zijn bij een
festival als bijvoorbeeld Lowlands. Zij wijzen deze relatie toe aan het feit dat zij proberen
betrokkenheid te creëren door middel van het bewust en regelmatig inzetten en communiceren van het
verhaal.

                                                          
96 Bijlagen, Interview Mundial Productions
97 Ibid.
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Normen en waarden
In het gesprek kwam naar voren dat normen en waarden in een ideële organisatie als deze een
belangrijke rol spelen in de bedrijfscultuur en in de werkwijzen. Deze normen en waarden zijn vanuit
twee kanten opgebouwd. Het personeel komt binnen bij de organisatie met bepaalde normen en
waarden. Met eigen ideeën en inzichten, maar doordat zij in contact komen met andere mensen en
ideeën binnen de organisatie worden zij wel aangestoken en geïnspireerd om mee te gaan in andere
normen en waarden. In ieder geval worden normen en waarden wat genuanceerd. Een complete
omslag zal er niet zijn, omdat de organisatie toch mensen aanspreekt die een bepaalde visie hebben. Er
wordt vanuit de directie en het management wel een bepaalde gedachte opgelegd zoals de slogan
“Cultuur draagt bij aan ontwikkeling”. De directie en het management zorgen er voor dat men achter
die slogan komt te staan. Het management draagt er zorg voor dat men zich in het idee van de slogan
verdiept zodat men zichzelf hierin kan vinden en vanuit dat idee gaat werken.
Mevr. van den Heuvel zegt hierover: “Je denkt hier je eigen dingen maar je wordt hier ook wel
gevormd om volgens een bepaalde doelstelling te gaan leven. Bijvoorbeeld door een gesprek met
iemand of door verhalen over interpretaties van doelstellingen en het verhaal achter die
doelstellingen. Of reisverhalen van medewerkers.Ik denk dat je daardoor wel een buiging in je mening
kan krijgen of er op een andere manier tegenaan kan kijken.”98

Het is niet zo dat nieuwe medewerkers zich in moeten lezen en het bedrijfsverhaal geïmplementeerd
krijgen. Volgens de informanten is dat ook geen goede manier omdat deze visie en instelling ook al
wel in de persoon moeten zitten. Vandaar dat normen en waarden vanuit twee kanten zijn opgebouwd.
Deze moeten al in de persoon aanwezig zijn en worden vervolgens gevormd door de organisatie en
haar medewerkers door middel van het verhaal.

Doorvoering in projecten
In bijna alle projecten van Mundial Productions gaat men uit van het verhaal en dit wordt dan ook
altijd erg duidelijk naar voren gebracht en gecommuniceerd. Echter komt het vanuit Mundial Projects
ook wel eens voor, dat er een project wordt aangenomen dat wat verder weg staat van het verhaal.
Mundial Projects is een “gewoon” organisatiebureau, het heeft echter wel een cultureel en kleurrijk
tintje. Zij werken wel met bepaalde doelstellingen zoals vanuit Mundial Poroductions is bepaald
echter, wijken zij hier ook wel eens vanaf. De organisatie is zich ervan bewust, dat ze binnen dit
verband wel eens een beetje af kunnen wijken van hun doelstellingen om het bedrijf gezond te houden,
omdat zij ook middelen nodig heeft om te kunnen blijven bestaan. Al heeft zo’n project dan niet direct
een link met hun verhaal, de medewerking valt meestal wel te verantwoorden. Deze organisaties
kiezen natuurlijk wel juist Mundial Productions als organisatiebureau in de plaats van een doorsnee
organisatiebureau. Vaak vinden zij het culturele aspect wel interessant al heeft de uitvoering daar soms
niet zoveel mee te maken. Mevr. Van den Heuvel zegt hierover: “Je hebt dat helaas niet altijd voor het
kiezen, wanneer een organisatie naar je toe komt puur voor het organisatiebureau en zij willen dan dit
en dat dan kun je wel proberen daar iets van Mundial in te stoppen maar dat kan gewoon niet altijd
omdat zij bepaalde eisen hebben. Wanneer je dat allemaal zelf in de hand zou hebben, zoals alle
producten van Mundial Productions eigenlijk zijn, dan heb je dat helemaal zelf in de hand en dan kun
je het helemaal zo vormen zoals je dat zelf wil maar dat ene onderdeel project is gewoon afhankelijk
van externe bedrijven. Daar probeer je dan altijd wel de link in te leggen maar als zij dat gewoon niet
willen dan gedraag je je gewoon puur als organisatie bureau.”99

Mevr. Marwan heeft hier een aanvulling op: “Het is aan ons de keuze om zo’n opdracht aan te nemen
of niet. Wij bieden dan ondersteuning op allerlei onderdelen zoals advies, organisatie,
programmering, productie. Maar we proberen er wel altijd, we doen er in ieder geval ons best voor,
om je verhaal in elke opdracht naar voren te brengen. Daar sta je voor en daarom kiezen bedrijven
ook voor ons. Anders kunnen ze ook gewoon bij het eerste de beste andere organisatiebureau
aankloppen.”100

                                                          
98 Bijlagen, Interview Mundial Productions
99 Ibid.
100 Ibid.
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Via Mundial Projects wordt de organisatie gevraagd om projecten voor andere organisaties te
ondersteunen in advies, organisatie, programmering of productie. Het instrument dat voor Mundial
Productions het meest voor de hand ligt om cultuur en ontwikkeling, de doelstelling, te verwerken in
projecten is de programmering. Via programmering kunnen zij aan projecten van buitenaf heel snel
een cultureel tintje geven. Ze geven er dan niet alleen een kleurtje aan maar de doelstellingen van de
organisatie worden dan ook bereikt omdat de geprogrammeerde groep een belangrijke drager van het
verhaal van de organisatie is.
De groepen waar zij mee samenwerken zijn daarin getraind. Zij hebben allemaal een speciale
uitstraling en boodschap en zij zullen daardoor altijd het verhaal met zich meebrengen en
communiceren. De groepen zijn altijd aanspreekbaar voor het publiek, tijdens en na de voorstelling.
Tevens ligt hier een rol voor de presentator van de voorstelling. Deze vertelt voorafgaand aan de
voorstelling het verhaal van Mundial Productions en het verhaal van de optredende groep. Natuurlijk
is er altijd gelegenheid om na het optreden foldermateriaal mee te nemen waarin het verhaal wordt
gecommuniceerd. Daardoor is het nooit gedwongen, maar wie er open voor staat, zal het verhaal zeker
bewust of onbewust meenemen.

Interactie en identificatie
Interactie en identificatie spelen voor Mundial Productions een belangrijke rol binnen al haar projecten
om het verhaal goed over te kunnen brengen en daardoor bij het publiek betrokkenheid en binding te
creëren. Interactie en identificatie gaan hand in hand doordat er met behulp van interactie identificatie
ontstaat. Doordat de organisatie in een aantal projecten de mensen betrekt om mee te doen, te denken
en te praten, kan het publiek zich meer inleven en daardoor zich identificeren met het verhaal.
Interactie vindt bij de projecten op veel verschillende niveaus plaats. Ter voorbeeld worden de
activiteiten binnen Festival Mundial slotweekend gebruikt.
Workshops: Op het festival zijn er verschillende workshops aanwezig waaraan iedereen die wil aan
mee kan doen. Dit zijn workshops in dans, toneel, acrobatiek, muziek en knutselen. Zo raakt het
publiek bekend met verschillende culturen en gebruiken. Tevens komen zij zo in contact met de
mensen uit andere culturen die de workshops geven. Hierdoor ontstaat er op een persoonlijke manier
contact waarin meningen, ideeën en opvattingen kunnen worden uitgewisseld.
Informatiemarkt: Festival Mundial creëert een platform voor andere organisatie die dezelfde filosofie
delen als Mundial Productions. Onder andere doen zij dit door plaats te bieden aan informatiestands op
het festival. Hierdoor krijgen deze organisaties de kans om informatie te delen met het publiek. Het
publiek kan altijd vragen stellen, discussies aanboren, in gesprek gaan met deze organisaties waardoor
zij door middel van interactie bewust worden van het totaal verhaal van Mundial Productions en
soortgelijke organisaties. Dit verbreedt de horizon en maakt mensen meer betrokken bij het verhaal.
Wereldvenster: Binnen dit plein op het festival wordt er plaats geboden voor discussies en debatten. Er
zijn altijd spraakmakende personen aanwezig waarmee het publiek in gesprek kan gaan. Deze
gesprekken vormen zich rondom mondiale vraagstukken. Het publiek kan hier zijn of haar mening
geven en de aanwezige sprekers naar hun mening vragen. Hierdoor ontstaat er persoonlijke
betrokkenheid en diepgang.
Kinderplein: Voor kinderen blijkt interactie van groot belang. Kinderen willen graag iets doen en daar
houden ze op Festival Mundial veel rekening mee. Zo zijn er op het Kinderplein veel activiteiten
aanwezig waar kinderen kunnen meedoen. Zo zijn er verschillende spelletjes uit andere culturen die ze
kunnen spelen en ook kunnen ze knutselen met handvaardigheid uit andere culturen. Op deze manier
leren zij andere culturen kennen en respecteren. Zij vergroten zo hun wereld en er wordt interesse en
respect gewonnen voor andere culturen.
Dit zijn de meest uitsprekende voorbeelden van interactie op het festival. Ze gebruiken allemaal een
vorm van edutainment. Leren doormiddel van entertainment, vermaak. Dit is volgens Mundial
Productions een goede en toegankelijke manier van leren, vooral over andere culturen. Dat is hun
instrument om het verhaal te implementeren en communiceren.
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Omgang met verschillende doelgroepen
Mundial Productions probeert een grote groep mensen aan te spreken. Dit doet zij door middel van
verschillende projecten, op verschillende niveaus en met verschil in inhoud. Zij proberen verschillende
leeftijdsgroepen aan te spreken en tevens verschillende groepen met verschillende interessen. Een
belangrijke factor hierbinnen is het verschil in het aanleveren van informatie en tevens de verpakking
van deze informatie. Binnen de verschillende bezoekers is er rekening gehouden met
informatiezoekers, amusementzoekers, kenniszoekers en algemeen geïnteresseerde bezoekers.
Mundial Productions houdt zich veel bezig met kinderen en jeugd omdat dit de toekomst betekent
voor de organisatie. Vanwege de dreigende vergrijzing proberen zij vooral ook jongeren naar het
festival te brengen. Er bestaat natuurlijk een groep jongeren die vanuit de opvoeding of vanuit eigen
mening een interesse heeft in ontwikkelingszaken en verschillende culturen. Er bestaat echter ook een
grote groep jongeren die zich niet bezig houdt met culturele zaken. Dit is een doelgroep die voor
Mundial Productions erg interessant is. Binnen Festival Mundial slotweekend probeert men op deze
doelgroep in te spelen door in de programmering grote publiekstrekkers neer te zetten. Natuurlijk
houden zij binnen deze keuze ook enigszins rekening met hun verhaal. De band “Di-rect” was
bijvoorbeeld ooit ambassadeur van Mensen in Nood. Tevens is het een band die een bepaalde grote
groep jeugd aantrekt. Deze jongeren komen dan voor deze band maar zijn de rest van de dag of het
weekend wel aanwezig op Festival Mundial. Zij krijgen hierdoor bewust of onbewust informatie over
het verhaal van Mundial Productions en worden daar dan ook op een bepaalde wijze door gevormd.
Di-rect is dan gewoon een middel om je doelgroep te trekken zodat je daarvoor en daarna je
boodschap over kunt brengen. Het gaat voor Mundial Productions om de doelstellingen en het
overbrengen van het verhaal, de middelen die daarvoor worden gebruikt staan nooit vast.

Het verhaal van Mundial Productions speelt dus een belangrijke rol in al haar uitvoeringen,
werkzaamheden en projecten zoals u hierboven kunt lezen. Vanuit de verschillende voorbeelden ziet u
het belang van de doorvoering van het verhaal voor het creëren van betrokkenheid en binding met de
organisatie zowel intern voor alle medewerkers als extern voor publieksgroepen en stakeholders.
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6.4 De Efteling

§6.4.1 Achtergrond
In het jaar 1933 pakken Kapelaan Rietra en Pastoor De Klijn het plan op een sportpark aan te leggen
ten zuiden van Kaatsheuvel. Op 19 mei 1935 wordt R.K. Sport- en Wandelpark officieel geopend. Dit
park bestaat dan uit een hoofdvoetbalveld, twee oefenvelden en een speelweide.
Naast het sportpark verrijst in 1936 een speeltuin met onder andere een draaimolen, een hoge glijbaan,
een kabelbaan en een echte ponybaan. De stichtingsakte van stichting “Sportpark” wordt in 1937
opgemaakt. Het sportpark beslaat dan 12 ha.Tentoonstelling De Schoen ’49 is de aanzet tot de
uitbreiding van het sportpark. De poort die voor deze tentoonstelling wordt gebouwd zal jarenlang
dienst doen als toegang tot het sportpark en de latere Efteling. Voor de uitbreidingsplannen wordt veel
grond aangekocht in 1949.
De stichting Natuurpark de Efteling wordt opgericht in 1950. De stichting heeft als doel: “De
lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van de inwoners der gemeente Loon op Zand en de
bevordering van het toerisme naar en binnen de gemeente, een en ander in katholieke geest”.
Op 25 augustus gaat de eerste spade de grond in voor een grote vijver. Verder worden er in dit jaar
paden, parkeervelden, tennisbanen en sportvelden aangelegd. De eerste directeur, drs. H. Peeters
Weem, komt op 1 november 1950 in dienst. Op 11 mei 1951 is de officiële opening van het Theehuis
en van de vernieuwde speeltuin met zo’n 16 verschillende soorten speeltoestellen. Er passeren zo’n
50.000 bezoekers de poort.
Op 31 mei 1952 wordt het Sprookjesbos geopend. Op de 65 ha. natuur die de Efteling dan omvat zijn
waterpartijen, een speeltuin, tennis- en voetbalvelden en tien sprookjes gerealiseerd. De sprookjes van
het eerste uur zijn onder andere: het Kasteel van Doornroosje, Sneeuwwitje en de zeven Dwergen, de
Kikkerkoning en Langnek. Anton Pieck tekent de ontwerpen en laat deze door Peter Reijnders
technisch tot leven brengen. Er komen dan 222.941 bezoekers en een toegangskaartje kost dan 80 cent
(� 0,36).Vanaf 1953 worden er vervolgens elk jaar nieuwe attracties aangebouwd en wordt het park
verder uitgebreid tot het park dat het nu is.101

De Wereld vol Wonderen
De Efteling neemt al meer dan vijftig jaar een wonderlijke positie in op de nationale en internationale
markt van dag- en verblijfsrecreatie. Die bijzondere plaats creëert de Efteling door een veelvormige
interpretatie en presentatie van een sprookjesachtige thematiek. Het unieke product zorgt voor een
onderscheidende en ijzersterke marktpositie, die jaarlijks meer dan drie miljoen bezoekers trekt. Voor
de Efteling staan die bezoekers en een betoverende, verbazingwekkende invulling van hun korte
vakanties helemaal centraal. Naast professionaliteit, innovatiedrang, creativiteit en efficiënte
bedrijfsvoering, zijn klantgerichtheid en -vriendelijkheid de dragers waarop de Efteling haar Wereld
vol Wonderen grondvest. 102

Een wonderlijke organisatie
De Efteling is een B.V met als grootaandeelhouder Stichting Natuurpark ‘de Efteling’. De statutaire
Directie van de Efteling bestaat uit twee directeuren, die geadviseerd worden door een Raad van
Commissarissen. De Directie geeft richting en leiding aan vier verschillende bedrijfsonderdelen. Die
onderdelen zijn het Efteling Attractiepark, het Efteling Hotel, het Efteling Golfpark en het Efteling
Theater..103

Bewaker van cultuurgoed
Het bewaken van het cultuurgoed sprookjes in al haar facetten, is één van de onderliggende drijfveren
van de Efteling. Zij vervult een actieve voortrekkersrol in het uitdragen van dat cultuurgoed en doet
dat met succes. Heel veel Nederlanders geven aan dat zij sprookjes kennen, waarderen en levendig
houden dankzij de Efteling.

                                                          
101 www.efteling.nl
102 Ibid.
103 Ibid.
De Efteling. Kroniek van een sprookje
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§6.4.2 De rol van het verhaal binnen de Efteling

Op aanvraag van de Efteling zijn enkele onderwerpen die binnen het diepte interview zijn besproken
niet opgenomen in dit onderzoeksrapport.

Beschrijving achtergrond
In de Efteling speelt het verhaal in de vorm van sprookjes een expliciete en nadrukkelijke rol in de
uitvoering van het product. Het attractiepark is op dit moment hard aan het werk om het verhaal van de
organisatie expliciet in kaart te brengen. Door onderzoek te verrichten naar het merkenbeleid komt de
essentiële hoofdvraag van het onderzoek naar voren: Wat is het verhaal van de organisatie en welk
verhaal wil men uitdragen zowel intern als extern? Veel buitenstaanders hebben wellicht een duidelijk
beeld van het verhaal van de Efteling. Dit externe beeld van het verhaal kan enorme verschillen in
inhoud vertonen. Niet alleen verschillen deze gedachten hierover onder de vele bezoekers maar ook
onder de diverse stakeholders en de interne organisatie. Hoe komt het dat dit verhaal niet eenduidig is
en niet expliciet te verwoorden valt? Het antwoord hierop is te vinden bij de oprichters van de
Efteling.
De oorspronkelijke leiders Peter Reijnders en Anton Pieck hebben altijd gewerkt vanuit een bepaalde
visie en een bepaald gevoel. Het verhaal was bij hen altijd impliciet aanwezig in al hun gedachten,
keuzen en werkwijzen. De voormalig creatief directeur Ton van de Ven werkte hieraan verder met het
impliciete verhaal als leidraad.
Ontwikkelingen in de technologie en maatschappij brachten noodzakelijke aanpassingen,
toevoegingen en belangrijke keuzemogelijkheden met zich mee. Keuzen zijn gemaakt op basis van een
impliciet aanwezig verhaal wat leidde tot een enigszins diffuus beeld van het verhaal van de Efteling.
Wat past er wel en wat past er eigenlijk niet bij de Efteling? Is een gevoel genoeg om verschillende
keuzen te verantwoorden? Het impliciete verhaal en daarmee ook het gevoel moet een belangrijke rol
blijven spelen bij het ontwikkelen van een organisatie als deze, maar een expliciet verhaal is tevens
van groot belang. Het kan de organisatie helpen een eenduidig en betrouwbaar verhaal te creëren en uit
te dragen. Het kan een handvat zijn voor het maken en onderbouwen van keuzes op diverse gebieden
zoals marketing en communicatie, management en beleid.
Dhr. P. Cornelis houdt zich bezig met het merkenbeleid van de Efteling en daarmee met het verhaal
van de Efteling. Het onderzoek binnen het merkenbeleid omvat alle facetten waaruit de organisatie, de
Efteling is opgebouwd en is daarom uitgebreid en diepgaand van aard. Vanuit het merkenbeleid
worden de verschillende aspecten van het verhaal nader onder de loep genomen. Dhr. Cornelis leidt dit
onderzoek naar merkenbeleid en is vanuit dit oogpunt een ideale gesprekspartner binnen dit
onderzoek. Hij verwoordt het lopende onderzoek en de noodzaak van het vaststellen van een expliciet
verhaal.
 “Weten wie je bent en dat uitdragen, dat vinden mensen geweldig. Op het moment dat een persoon als
Ton van de Ven weggaat vervalt dus die kennis en dan is men nogal sterk geneigd om naar buiten te
kijken en alles om te draaien. Laten we dan maar kijken wat de behoefte is en laten we dat naar ons
merk trekken. Dat gaat dan ook verkeerd en dat zwalkt ook alle kanten op. De Efteling zit denk ik in de
fase waarin de afgelopen paar jaar ook een behoorlijke omslag heeft plaatsgevonden. Dus het is in
ieder geval heel erg belangrijk dat dit verhaal heel helder wordt vastgesteld.”104

                                                          
104 Bijlagen, Interview de Efteling met Dhr. P. Cornelis
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“We zitten nu in die zoektocht naar het verhaal en haar ingrediënten.”105

Het concept Efteling
Wanneer men uitgaat van de definiëring van concept als basisopvatting, grondgedachte van waaruit
men kan werken, kan dat op verschillende niveaus worden ingevuld. Namelijk in een
ondernemingsconcept, dan spreekt men eigenlijk meer over merkconcept, een marketing concept, een
bepaald productconcept of reclameconcept. Wanneer men spreekt over wat het concept van de
Efteling is, dan kan daar geen eenduidig antwoord op gegeven worden. Het reclameconcept is op dit
moment het maken van een rolwisseling tussen kinderen en ouders door middel van de commercial;
neem je grootouders en ouders ook eens mee, dat vergeten ze hun hele leven niet. Het merkconcept
van de Efteling, welke op een hoger niveau ligt, is een stuk lastiger te definiëren.

Onderzoek binnen het merkbeleid
De Efteling is op dit moment bezig met een onderzoek naar, uiteindelijk, de identiteit van de Efteling
waarbij een aantal velden worden onderscheiden. Er kan worden gekeken vanuit de interne kant, de
interne representatie en de externe representatie. Intern kan er tevens nog onderscheid gemaakt worden
tussen de gewenste en feitelijke situatie. Men zou kunnen zeggen dat de gewenste interne kant het
merkideaal is, dus hoe vindt de organisatie dat het eigenlijk zou moeten zijn, en de feitelijke situatie
dat is het zelfbeeld, dat is hoe de medewerkers het beeld van de Efteling voor zich zien. Dit beslaat
allemaal de interne kant. Daarnaast is er de externe kant die over percepties en verwachtingen gaat,
verwachting is gewenst en perceptie is feitelijk. Dit traject brengt de Efteling op dit moment in kaart.

Het onderzoek is begonnen bij het merkideaal omdat de organisatie gelooft in inside out denken.
Intern vaststellen wie ze zijn en wat ze willen zijn om dit vervolgens uit te dragen en daarmee een
publiek aan te spreken dat zich daar prettig bij voelt. Niet heel sterk marktgericht kijken naar welke
segmenten er te onderscheiden zijn en daar op inspelen om die segmenten te kunnen behagen. Dit
geeft een meer gedragen verhaal, een authentiek verhaal. Daar staat als kanttekening bij dat daar een
sterke organisatie voor nodig is. Dhr Cornelis is van mening dat er op dit moment, vooral sterk
zichtbaar in de vrijetijdssector, teveel naar buiten wordt gekeken naar de behoefte aan beleving van de
consument. Men speelt daar dan op in zonder al te veel naar de interne organisatie en het ideaal te
kijken.
 “Men gooit er al snel een sausje van beleving overheen en over vijf jaar is dat misschien niet meer zo
en dan passen ze het weer aan, dan doen we het weer anders. Daarmee verloochen je de eigen
identiteit een beetje.” 106

Het merkideaal is binnen het onderzoek opgesplitst, op basis van de theorie van Kapferer, naar drie
niveaus. Deze theorie is geïllustreerd aan de hand van een piramide. In de top zit de merkessentie, het
DNA, datgene wat heel dicht tegen het verhaal aan komt. Datgene dat echt onveranderlijk is, de
wortels van de organisatie en wat dus ook de toekomst bepaalt.
De laag daaronder is de merkstijl en daaronder liggen de merkthema’s. Bij merkstijl moet er gedacht
worden aan stijl, codes, toon etc.
Merkthema’s zijn segmenten die worden benaderd, argumenten die ze erbij gaan gebruiken en alle
producten die ze gaan aanbieden. Het is belangrijk dat er van boven naar beneden wordt gewerkt.
Vaststellen wat die merkessentie is en later doorvertalen naar uiteindelijk de merkthema’s.
Merkthema’s kunnen bijvoorbeeld gaan over het hotel, of golfpark of verblijfsaccommodatie. Er kan
ontzettend veel worden verzonnen maar uiteindelijk is dat allemaal op het onderste niveau en op dit
moment is het binnen het onderzoek van belang dat er wordt vastgehouden aan wat er op het hoogste
niveau, de merkessentie gebeurt. Wat is nu die merkessentie?
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Een reden dat er is gekozen voor de theorie van Kapferer is vanwege het feit dat deze aangeeft wat
onveranderlijk is en wat mag meer veranderlijk zijn. Deze twee worden nog wel eens door elkaar
gehaald. “Mensen beschouwen iets als onveranderlijk wat helemaal niet zo onveranderlijk hoeft te zijn
en dingen die wel mogen veranderen, daar wordt heel angstvallig mee omgaan en men is bang de
authenticiteit van het park aan te tasten, of het verhaal of het concept van de Efteling. Sommige
dingen gaan daar niet over, die zitten op het niveau van marketingtechnische ingrepen. Van mij mag
dit dan redelijk makkelijk veranderen als het verhaal dat erin zit als dat maar hetzelfde is.” 107

Het eerste deel van het onderzoek is op basis van conjoint analysis gedaan. Dertig beleidsbepalende
mensen in de Efteling, vormgeving, directie, vormgevers, marketing, communicatiemensen zijn
plaatjes voorgelegd en zij moesten deze vervolgens ranken van het meest ideale Efteling plaatje naar
het minste. De plaatjes zijn niet willekeurig gekozen maar op basis van de driedeling van Kapferer. Er
zijn steeds duo’s, paren genomen, bijvoorbeeld Holle Bolle Gijs en Pardoes. Er zijn uiteindelijk 32
plaatjes gekomen en deze zijn teruggebracht naar acht velden, vellen met vijf plaatjes. Vervolgens is er
via analyse teruggebracht wat blijkbaar de belangrijkste aspecten zijn. Daarna is er vastgesteld waar de
discussiepunten lagen. Deze discussiepunten bleken zich sterk op merkstijl voor te doen terwijl er juist
naar de essentie gekeken moet worden. Later zijn er op basis van die rankings diepte interviews
gehouden om de keuzes toegelicht te krijgen. Daar is een eerste rapportage uit voortgekomen over de
merkessentie.

Het vervolgonderzoek bestaat uit een tweede analyse waarbij getracht wordt meer het onderbewuste
naar boven te halen om het merkverhaal meer helder te krijgen en meer af te bakenen. Zo kan men een
idee krijgen in welke richting het verhaal zich vormt. “Het probleem is dat hetgeen we meten vaak op
een manifest niveau is, dus waar we cognitief van bewust zijn terwijl waarschijnlijk 95% van de
processen zich voordoet op een laag of zelfs wel onbewust niveau. Het probleem is dus dat het idee dat
je krijgt van het verhaal, datgene wat boven tafel komt, dat je jezelf daarvan kunt afvragen of dat het
nu is. Waarschijnlijk speelt er veel meer dat meer bepalend is dan datgene wat we nu verwoorden.
Daarom is er nu ook gekozen voor die plaatjes, dus eigenlijk een metafoor zodat je beter in staat
brengt om te verwoorden wat je nu eigenlijk vindt.”108

Merkstijl versus merkessentie
Dan komt de vraag wat is nou dat achterliggende verhaal? Het zit volgens Dhr Cornelis niet in die
conflicten van stijlen want misschien dat een Python en een Langnek nog meer met elkaar te maken
hebben als we zouden denken. “Qua stijl zijn  beide attracties compleet anders maar ook qua
merkessentie, er zit een duidelijk verschil in hetgeen dat het gemeenschappelijk zou moeten hebben.
Met Pardoes en Langnek zou dat wel eens in mindere mate kunnen zijn. Qua stijl is het sterk
conflicterend maar qua merkessentie zou het wel eens iets overkoepelend kunnen hebben.” 109

Op dit moment is er geconstateerd dat de dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn omdat er een
bepaalde groep mensen werkten die wisten hoe ze zich moesten gedragen en hoe ze moesten handelen
en daar is de afgelopen jaren een verandering in gekomen. De organisatiestructuur is behoorlijk
veranderd. “Er is nu besloten dat er een aantal dingen wat strakker en consistenter op elkaar
aangesloten moeten worden. Op dit moment is het misschien nog wel redelijk in orde maar we moeten
ervoor waken dat wanneer we dat verhaal niet expliciet maken dat we straks een probleem gaan
krijgen omdat het belangrijkste aspect van een sterk merk toch wel het onderscheidend vermogen is.
En er moet voor worden gewaakt dat dit niet gaat verwateren. Dat zie je niet in een jaar maar in de
loop de jaren zie je dat dit afneemt. Dus daar moeten we iets aan doen, dus we moeten vaststellen wat
is dan dat onderscheidend vermogen of wat is die merkessentie of dus het verhaal?”

                                                          
107Bijlagen, Interview de Efteling met Dhr. P. Cornelis
108 Ibid.
109 Ibid.



Een Verhaal Apart, een onderzoek naar storytelling, 2004

76

De functie van een verhaal
In de basis stond er het sprookjesbos.Vervolgens zijn daar uitbreidingen op gekomen zoals Ruigrijk en
dergelijke. Dat strookt op het eerste gezicht niet direct met het oorspronkelijke verhaal. Hoe tast dat
het verhaal aan?
“De verandering wordt door de buitenwereld gezien als vloek in de kerk. Zo heeft onder andere Pieck
het ook gezien. En als het dan toch gebeurt dan ver weg in het Ruigrijk ver weg van het sprookjesbos.
Zo schijnt ook het verhaal te gaan dat Pardoes niet in het Marerijk zou komen. Hij mag overal komen
maar hij blijft weg uit het hart van de Efteling. Het lijkt erop dat de buitenwereld aangeeft dat dit
soort dingen niet kunnen. Een Ruigrijk past niet bij de Efteling. Zelfs nog op dit moment. Ik hoor heel
vaak dat wanneer mensen over de Efteling beginnen en het merk de Efteling dan past de Python niet
bij waar het vandaan komt, de sprookjes. En daar kun je gelijk in hebben, maar dan kun je je wel
afvragen wat dan de functie van een verhaal is. Wat is dan werkelijk de kracht van een merk, ik geloof
wel in consistentie en op zoek gaan naar the real thing, zo van waar draait het nou om maar misschien
kun je daar ook te ver in gaan.
Op het moment dat de Efteling twintig jaar geleden niet had gezegd dat we ons gingen richten op de
jeugd, dus zonder de Python en de Bob, dan had het park er compleet anders uit gezien. Dan had je
dat hele cohort gemist. Nu houd je die link met de Efteling, van jong naar jeugd, tot half twintig en
later met je relaties en kinderen. Dan wordt die relatie in de loop der jaren in stand gehouden. Dat
heeft de Efteling dan wel gedaan en daar zit dan toch wel een heel belangrijke marketingoverweging.
Die vanuit het verhaal/ merk redenatie misschien absoluut niet kloppend is.”

Het verhaal als uitgangspunt
Dhr. Cornelis geeft aan dat er op dit moment natuurlijk wel via een bepaalde werkwijze, visie en
strategie wordt gewerkt. Wanneer dit onderzoek is afgerond zal niet ineens alles heel anders worden.
Het is enkel een aanscherping om zaken wat meer expliciet te maken die nu nog impliciet zijn. De
organisatie zit nu in een fase waarin ze wat explicieter moeten worden omdat die impliciete kennis
begint te verdwijnen. Nu wordt er nog meer op gevoel gewerkt, straks zal dat nog steeds op dat
impliciete, op dat gevoel gaan. Alleen ligt er dan een soort toetssteen om te kijken of dat gevoel juist
is. Weten wie je bent, wat je wilt uitdragen en hoe je dat wilt uitdragen. Daar komt het allemaal op
neer. Daar wordt een verhaal mee geschetst wat wordt doorgevoerd in beleid, management, marketing
en communicatie zowel intern als extern. Dit verhaal wordt gebruikt als onderbouwing van keuzes die
gemaakt worden en dienen tevens als uitgangspunt.

“Het is een lastig verhaal. Je probeert het terug te brengen naar iets heel concreets in hap klare
brokken maar dat kan niet. Volgens mij moet je dat ook niet proberen. Ik denk dat, ook volgens
Geursen, visie hetgeen is dat alles aanstuurt. Het is lastig omdat het soort onderzoek dat wij beiden
doen vanuit deze invalshoek een vrij korte wetenschappelijke ontwikkeling kent. Beleving en die hoek
is nog niet een volwassen wetenschappelijke tak. Alle begrippen die je in je vraagstelling meeneemt
zijn ook nog allemaal twijfelachtig omdat die ook nog niet goed geoperationaliseerd en gedefinieerd
zijn. Pas sinds kort begint dat zo her en der een beetje gestalte te krijgen. Je hebt op dit moment een
ontzettende wildgroei van concepten en begrippen en dat gaat nog een jaar of tien zo door. Dan pas
gaan dingen een plaats krijgen.” 110
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen
§7.1 Inleiding
Zoals u in voorgaande hoofdstukken heeft kunnen lezen kent het begrip storytelling zeer uiteenlopende
toepassingen. Er is dan sprake van verschillende doelstellingen mede afhankelijk van wat de gebruiker
ermee beoogt. In dit hoofdstuk is getracht het begrip storytelling, voor zover onderzocht, in kaart te
brengen. Tevens worden er aanbevelingen gedaan voor het succesvol toepassen van storytelling
binnen (vt) organisaties om de beleving zowel intern als extern te optimaliseren.

Binnen dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de doelstelling:
Inzicht verkrijgen in de verschillende opbouwende elementen, de doelstellingen en toepassingen van
storytelling teneinde aanbevelingen te doen voor de toepassing van storytelling binnen de
optimalisering van de beleving, zowel intern als extern binnen (vt) organisaties.

De externe factor binnen deze doelstelling heeft met name betrekking op het resultaat dat de interne
optimalisering van beleving bewerkstelligd voor de externe representatie. Storytelling kan voor
organisaties extern op meerdere gebieden worden toegepast. Binnen dit onderzoek is geen plaats
geweest voor een belichting op al deze gebieden. Dit externe gebied ligt nog open voor nader
onderzoek.

§7.2 Het begrip storytelling in het algemeen

Storytelling is in de meest essentiële basis te definiëren als simpelweg het brengen van een verhaal.
Het verhaal vormt de basis en wordt toegepast binnen verscheidene doelstellingen. De vorm waarin dit
verhaal verschijnt, is afhankelijk van deze doelstellingen.

Het begrip verhaal is vanuit diverse invalshoeken te definiëren, zoals de invalshoek van de
literatuurwetenschapper, de organisatiedeskundige en communicatiedeskundige. Binnen organisaties
is de benadering die het meest wezenlijk is voor storytelling:

Verhalen hebben tot doel een gemeenschappelijk inzicht te verwerven over een organisatie, of
beleidsvraagstuk. Kenmerkend is een proces waarin complexe informatie op creatieve wijze
vereenvoudigd wordt tot een logische serie handelingen van personages. Het verhaal raakt naast de
rationele zijde op een dieper niveau de emotionele zijde. Door het bereiken van deze emotionele zijde
spreekt het verhaal tot de verbeelding wat leidt tot betrokkenheid en inzicht en daarmee aanzet tot
actie. 111

§7.2.1 Het verhaal als middel

Er is allereerst gekeken naar de meest basale verschijningsvorm van storytelling. Storytelling in de
vorm van het verhalen vertellen is van oudsher een vorm van vermaak en lering. Wanneer het gaat om
het vermaken van anderen door middel van het verhaal, dan vormt het verhaal het doel Mensen komen
bij elkaar om naar elkaar te luisteren en om aan elkaar te vertellen. Het is van oudsher een belangrijke
vrijetijdsbesteding.

Storytelling komt tegenwoordig nog steeds in deze vorm voor. Er bestaan nog steeds professionele en
gelegenheidsvertellers. Deze vertellers vertellen verhalen in theaters, scholen, evenementen,
organisaties en in de huiskamer. Het doel is over het algemeen vermaak.. Maar er is ook vaak sprake
van een educatieve factor. Er is binnen elk verhaal namelijk altijd sprake van een boodschap. Deze
boodschap kan duidelijk aan de oppervlakte liggen maar ook dieper verstopt zijn.
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Deze boodschap brengt ons naar andere toepassingen van storytelling. Een verhaal kan namelijk ook
ingezet worden als middel. Het verhaal heeft sinds het begin der tijden vaak een tweedelige
doelstelling gehad namelijk een vermakende en een lerende. Het verhaal wordt dan ingezet om
verschillende doelstellingen te bereiken. Op deze manier wordt storytelling toegepast binnen
organisaties.

§7.3 Storytelling in organisaties

Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van een onderscheid tussen de corporate story en de
inzet van storytelling als management instrument.

Corporate storytelling
De sustainable corporate story is de beschrijving van kernpunten van een onderneming in een beknopt
verhaal. Het is opgesteld om de identificatie van de eigen medewerkers met de organisatie te
vergroten. Daarnaast dient het om het bedrijf succesvol te kunnen positioneren ten opzichte van andere
organisaties. Het verhaal kan als inhoudelijk vertrekpunt fungeren voor concrete uitingen. De
corporate story verklaart kernwaarden, kernopdracht, positionering en toekomstperspectief. Het
verhaal van de onderneming verbindt bovendien op systematische wijze verleden, heden en toekomst.
Essentieel is dat een organisatieverhaal de interne en externe percepties verbindt.

Storytelling als management instrument
Storytelling kan als management instrument worden ingezet door leiders en managers. Ze kunnen veel
noodzakelijke en belangrijke processen binnen een organisatie verduidelijken en begrijpelijk maken.
Het verhaal is een goed instrument om dingen bespreekbaar te maken en alle werknemers te betrekken
in een organisatie. Dit kan door middel van cursussen of bijeenkomsten waarin storytelling op
verschillende manieren wordt toegepast met diverse doelstellingen zoals het communiceren en
implementeren van organisatieveranderingen, waarmee mensen naar de toekomst worden geleid. Het
is een middel om kennis over te dragen, personeel te sturen in het aanzetten tot actie, samenwerking te
bevorderen, mensen te motiveren, inspireren en betrekken. Het kan zorgen voor inzicht in zelfbeeld en
functioneren, wat kan leiden tot verandering en ontwikkeling.

Case studies
Uit de casestudies is gebleken dat er binnen organisaties lang niet altijd een duidelijke definitie bestaat
van storytelling. Wat binnen dit onderzoek benoemd wordt als het verhaal, de story, van de
organisatie, wordt binnen de verschillende organisaties vaak bestempeld als het concept of het merk.
De vergelijking met concept of merk is op zich niet verkeerd maar het kan wel zijn dat de organisatie
door deze opvatting een aantal kansen laat liggen. Het verhaal is dan impliciet aanwezig in de
organisatie. Want hoewel veel organisaties zich hier niet bewust van zijn, heeft elke organisatie een
verhaal te vertellen, sterker nog, elke organisatie is een verhaal. Juist het erkennen van het
organisatieverhaal kan vele deuren openen. Het organisatieverhaal kan namelijk op vele gebieden
worden ingezet met diverse doelstellingen zoals binnen dit onderzoek beschreven. Het erkennen van
dit begrip en de aanwezigheid binnen de organisatie kan dus leiden tot het optimaliseren van alle
werkende processen binnen een organisatie. Het is dan zaak het impliciet aanwezige verhaal te
vertalen en het daarmee expliciet te maken.

Vanuit de rol van onderzoeker binnen dit onderzoek zijn helaas niet alle kanten van een organisatie
zichtbaar en kan men enkel op de informatie van de sleutelinformanten terugvallen. Dit heeft ertoe
geleid dat er een redelijk duidelijk beeld is ontstaan van de toepassing van de corporate story binnen
de praktijkcases maar een relatief onduidelijk beeld over de rol van het verhaal binnen
managementprocessen. Hoewel binnen het onderzoek niet duidelijk is geworden hoe deze drie case
organisaties het verhaal als management instrument inzetten, wil dit niet zeggen dat hier binnen deze
organisaties geen gebruik van wordt gemaakt. Omdat er uit de literatuur blijkt dat het verhaal als
management instrument een zeer belangrijke rol kan vervullen binnen een organisatie is in dit
onderzoek toch gekozen om deze theorie op basis van literatuurgegevens weer te geven.
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Zoals u ziet kan storytelling voor diverse doelstellingen worden gebruikt. In de volgende paragraaf
worden de belangrijkste motieven besproken. Deze motieven worden afwisselend gebruikt binnen de
corporate story en binnen storytelling als management instrument.

§7.4 Motieven voor het gebruik van storytelling

Storytelling kan worden ingezet binnen organisaties in de verschillende disciplines van management,
beleidsvorming en marketing en communicatie.

De belangrijkste motieven voor het toepassen van storytelling zijn:
• Betekenis en betrokkenheid
• Kennis overdragen
• Sturing geven
• Ordening aanbrengen
• Beleving toevoegen

§7.4.1 Betekenis en betrokkenheid
Het toevoegen van betekenis schept verbinding. Het creëert inzicht en bewerkstelligt daarmee
betrokkenheid. Een onderbouwd, op waarheid gebaseerd en doordacht verhaal kan betekenis verlenen
aan een organisatie. Het creëren van betekenis door middel van het inzetten van een verhaal kan voor
werknemers inzicht verschaffen in het waarom en hoe van de organisatie waardoor motivatie, trouw,
inzet en betrokkenheid wordt bewerkstelligd. Door middel van storytelling als management instrument
kan tevens inzicht worden gegeven in de betekenis van hun werkzaamheden wat zelfvertrouwen en
zelfrespect opbouwt bij werknemers. Zij weten waar zij mee bezig zijn, waarom zij daar mee bezig
zijn en wat hun rol is binnen het verhaal van de organisatie.

Door middel van het geven van betekenis aan het verhaal en daarmee hun werkzaamheden gaan de
werknemers een rol spelen binnen het creëren en uitdragen van het verhaal. Zij gaan leven in en
volgens het verhaal. Doordat zij dit verhaal gaan doorleven kunnen zij dit ook beter uitdragen in hun
werkzaamheden zowel intern als extern.

Daarnaast verleent het gebruik van een organisatieverhaal betekenis aan stakeholders en klanten. Door
middel van het verlenen van inzicht in de organisatie, waar zij voor staat en waarom zij de dingen
doen zoals ze het doen, creëert men betrokkenheid en daarmee betekenis. Het verhaal geeft aan
waarom deze externe betrokkenen kunnen geloven in de organisatie. Het geeft hen een betekenis over
waarom zij een relatie aangaan met de organisatie.

§7.4.2 Kennis overdragen
Het systematisch gebruik maken van verhalen voor het overdragen van kennis kan een belangrijk
instrument zijn voor ontwikkeling. Het verhaal dient in deze vorm dan als verpakking van feiten,
problemen, gebeurtenissen en cijfers. Een verhaal is beeldend waardoor mensen de context kunnen
begrijpen. Een verhaal spreekt aan tot het gevoel waardoor mensen meer betrokken raken in de situatie
of problematiek, zij kunnen zich beter verplaatsen in de situatie. Een verhaal blijft tevens vaak beter
hangen dan droge feiten en kan leiden tot actieve participatie in de vorming en verbetering van het
verhaal doordat de betrokkenheid verhoogd wordt. Deze betrokkenheid kan leiden tot discussies en
meedenken in de oplossing voor het probleem dat wordt geschetst in het verhaal. In het onderwijs
worden verhalen vaak op deze manier gebruikt om kinderen inzicht te geven in nieuwe informatie
zonder dat zij worden afgeleid door droge informatie, die vaak niet blijft hangen.Kennis delen is vaak
niet iets wat automatisch gebeurt. Het moet worden opgeroepen.
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§7.4.3 Sturing
Binnen een organisatie kan men gebruik maken van ontwikkelingsverhalen, dit zijn verhalen van de
mensen zelf over hun gedrag en handelen binnen de organisatie. Het vertellen van
ontwikkelingsverhalen levert meer zelfinzicht op. Dat is belangrijk, want meer zelfinzicht is de basis
voor succes. Meer inzicht in wie je bent, stelt je in staat om meer invloed te hebben op je eigen
handelen. En wie zichzelf kan sturen, is ook beter in het aansturen van anderen. Zo draagt men meer bij
aan de organisatie. Het levert harde resultaten op. Als je mensen laat vertellen over hun
ontwikkelingsproces, denken ze erover na. Ze zien waar ze staan en wat hun volgende stappen kunnen
zijn. Men kan zien hoe de organisatie werkt. Tevens kan een verhaal inzicht geven in veranderingen en
werknemers naar de toekomst leiden door deze veranderingen en toekomstplannen duidelijk en
begrijpelijk te communiceren. Daarmee worden de werknemers betrokken in het creëren van een
toekomstverhaal waarbinnen zij een rol kunnen spelen. Doormiddel van het samen creëren van een
verhaal kan men samenwerking bewerkstelligen en aanzetten tot actie. Werknemers gaan, door middel
van het zelf creëren van organisatieverhalen, actief en gezamenlijk aan de slag met het oplossen van
problemen en vraagstukken.Hierdoor worden veranderingen in eigen werkgedrag en zelfs
organisatieprocessen bewerkstelligd. Een belangrijke factor die het mogelijk maakt om mensen op deze
manier actief aan de slag te brengen is het feit dat een verhaal betrokkenheid creëert, een gevoel van
verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en handelingen. Dit leidt tot motivatie en inzet. Een metafoor
kan een handig hulpmiddel zijn voor het bespreken van huidige problemen en vraagstukken. Tevens kan
het indirect een rolverdeling binnen een organisatie blootleggen waarmee werknemers zich kunnen
identificeren en vervolgens mee aan de slag kunnen door middel van zelfbeoordeling en verbetering.

§7.4.4 Ordening aanbrengen
Met een verhaal voorzien we complexe zaken van een begrijpelijke context. Leg een verhaal over iets
ingewikkelds uit en het wordt toegankelijk. Verhalen zijn een communicatieve EHBO: Eerste Hulp Bij
Ordening. En vooral een ordening die gezamenlijk tot stand komt. Om door de bomen het bos te blijven
zien is ieder mens voortdurend bezig om nieuwe verhalen van buitenaf in te vlechten in de eigen
herinnering. Ordening en structuur aanbrengen is van essentieel belang om de context en alle
inhoudelijke elementen te kunnen blijven begrijpen en zien. Er dient een stevige basis te bestaan waarop
doorgewerkt kan worden. Een verhaal is dan het aangewezen hulpmiddel.

 §7.4.5 Beleving
Percepties, emoties en beleving genereren aandacht, verlangen, interesse en actie. “People don’t buy
products, they buy stories”. Het gaat niet om de feiten, maar om de betekenis. Die is te vinden in het
verhaal. Verhalen slaan aan omdat ze ons helpen met dagdromen: even helemaal weg met je
gedachten, zonder je hoofd te verliezen. Goede communicatie stoelt op het vermogen om een gedeelde
beleving te veroorzaken.

Via een verhaal worden droge gegevens omgezet in beelden. Feiten en cijfers gaan leven. Verhalen
voegen emotie toe en spreken daarmee aan op een niet-rationeel niveau. Een verhaal wordt daardoor
beter en sterker opgenomen en de toehoorders gaan eerder aan de slag met het vormgeven van een
eigen oplossing of eindbeeld. De deelname aan de beleving brengt een verandering in kennis,
vaardigheden, geheugen of emotie teweeg. De essentie is dat mensen er anders uitgaan dan dat ze er in
zijn gegaan, er heeft een verandering bij hen plaatsgevonden. Daarmee is meteen het belang van
beleving aangegeven. Elke organisatie heeft een doel voor ogen, hoe verschillende deze doelstellingen
ook mogen zijn, ze spelen over het algemeen allemaal in op veranderingen.

Een verhaal voegt beleving toe aan een anders enigszins gezichtloze organisatie. De organisatie gaat
middels een verhaal leven. Niet alleen in de ogen van de klant maar met name ook voor de
werknemers en de stakeholders. Mensen willen betrokken worden bij de organisatie voor wie ze
werken, waar ze in investeren of waar ze bij kopen. Het moet iets voor hen betekenen om deel uit te
maken van deze organisatie. Ze gaan een relatie aan omdat dit van betekenis is voor het eigen bestaan.
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§7.5 Storytelling en beleving

De vorige paragraaf laat zien wat de toevoeging van beleving voor een organisatie kan betekenen. In
deze paragraaf worden de begrippen beleving en storytelling naast elkaar gezet om de relatie tussen de
twee begrippen te laten zien. Wanneer de beide begrippen naast elkaar worden gezet in definiëring,
zijn de overeenkomsten overduidelijk.

Ten eerste bestaat er de overeenkomst met het raken van zowel de rationele en de emotionele kant van
de doelgroep. Deze eerste overeenkomst is in beide begrippen in uitvoering van groot belang. Emotie
is binnen zowel beleving als storytelling een belangrijk instrument waarop ingespeeld dient te worden.

Uit het onderzoek naar storytelling zijn verschillende facetten terug te leiden die tevens het begrip
beleving kenmerken.
Kenmerken als:

• Deelname en betrokkenheid van het individu in de consumptie. Dit wordt binnen storytelling
gekenmerkt als het belang van interactie.

• Het fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal of spiritueel bewogen zijn. Binnen storytelling wordt
dit bewerkstelligd door de esthetiek van het verhaal. De boodschap en met name de mooie en
vaak symbolische verpakking hiervan, creëert deze bewogenheid bij de ontvanger.

• De bewuste perceptie van het samenkomen of doorleven van een activiteit of gebeurtenis.
Door middel van een verhaal wordt er een gezamenlijke wereld geschapen tussen zender en
ontvanger. Een belangrijk aspect van verhalen vertellen is de tijd nemen voor elkaar.

• Een inspanning gericht op psychologische of interne behoefte van de deelnemer.Verhalen
vertalen over het algemeen de belangrijkste psychologische en interne behoeften van de mens
zoals gedefinieerd door Maslow, in de behoeftehiërarchie. Het verhaal brengt als het ware
menselijke behoefte in gevaar en vergroot hiermee de belangen. De beloning binnen het
verhaal bestaat vervolgens uit het vervullen van deze menselijke behoeften. Niet alleen
kunnen deze behoeften in een verhaal worden vervuld maar ook tijdens het ervaren van het
verhaal. Luisteraars kunnen door middel van het verhaal hun behoeften herkennen en hierin
bevrediging vinden.

• De deelname aan de beleving brengt een verandering in kennis, vaardigheden, geheugen of
emotie teweeg. De essentie is dat mensen er anders uitgaan dan dat ze er in zijn gegaan, er
heeft een verandering bij hen plaatsgevonden. Door middel van de onderliggende boodschap
binnen verhalen wordt er getracht veranderingen bij de mens te laten plaatsvinden. Het verhaal
kan mensen laten nadenken over eigen handelen en gedrag. Het verhaal biedt aanleiding tot
nadenken en kan inspireren tot veranderingen doordat het verhaal de duidelijke lijn van
oorzaak en gevolg laat zien binnen het menselijk handelen.

De grootste beloning binnen zowel het vertellen van verhalen als het creëren van de beleving is het
bewerkstelligen van een transformatie.

Er bestaat op dit moment nog geen eenduidigheid over wat transformatie precies behelst. Er wordt
binnen het onderzoek uitgegaan van de bestaande informatie over transformatie op dit moment.

Zowel het verhaal als de beleving dient dan een hogere persoonlijke intensiteit te bevatten. De
beleving moet dus intens genoeg zijn om tot een persoonlijke transformatie te leiden. Dit heeft te
maken met hogere persoonlijke betrokkenheid; hoe hoger de betrokkenheid of verbondenheid hoe
groter de kans dat er een transformatie plaatsvindt; De beleving of het verhaal speelt in op het
waardesysteem van de consument; het raakt de consument in zijn waarden.
Een transformerende beleving kan omschreven worden als een persoonlijke, duurzame verandering of
verrijking. Emoties spelen hierin een belangrijke rol. De transformatie kan op veel gebieden
plaatsvinden kennis, houding, gedrag, waardesysteem zelf etc., maar er moet wel een emotionele
component inzitten.
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De sweet spot
Het verhaal, en daarmee storytelling, bevat alle elementen die volgens Pine & Gilmore een belevenis
onderscheiden van een activiteit. Het verhaal bevat een amuserende factor, een lerende factor, een
mogelijkheid voor ontsnapping en het creëert ruimte voor esthetiek. Daarmee is het verhaal het
uitgelezen voertuig voor het bereiken van de sweet spot.
Het middelpunt waarin deze vier domeinen samenkomen wordt the sweet spot genoemd. Dit vanwege
het feit dat, wanneer alle vier domeinen samen worden gevoegd deze elkaar versterken en aanvullen
tot de meest intense beleving.

Volgens Pine & Gilmore bestaat het verschil tussen een activiteit en een belevenis uit het feit dat bij
een beleving de consument op enige wijze betrokken is bij de activiteit: er treedt (enige mate van) flow
op. De belangrijkste dimensies waarop een consument betrokken kan worden, zijn volgens hen de
mate van deelname van de consument en de relatie van de consument met de omgeving.

Amuserende belevenissen:
Storytelling is een van de oudste vormen van vrijetijdsbesteding. Denk maar aan de verhalen rond het
kampuur of de rondtrekkende troubadour. Een verhaal brengt onder andere humor, actie, kennis en
emotie zonder dat hierbij door de luisteraar actief dient worden deelgenomen. Het luisteren naar een
verhaal biedt ontspannen entertainment.

Lerende belevenissen
Het verhaal heeft naast de vermakende functie ook een belangrijke lerende functie. De boodschap van
het verhaal vormt verpakte lessen. Deze lessen kunnen uit verschillende inhoud bestaan en met diverse
doelstellingen worden ingezet. Het maakt leren leuker en gemakkelijker. Een verhaal wordt
gemakkelijker opgenomen en onthouden dan droge feiten. Het verhaal is een duidelijk voorbeeld van
edutainment. Leren is op deze manier leuk.

Ontsnapping
De storyteller creëert voor de consument een wereld waarin hij volledig kan opgaan. De escape-
behoefte wordt vervuld doordat de verteller de mogelijkheid biedt om de vertrouwde omgeving te
verlaten of juist doordat hij de luisteraar laat binnentreden in een andere wereld. Tevens is het van
belang dat er binnen het verhaal ruimte wordt gelaten om deze wereld door de luisteraar zelf te laten
creëren. De verteller biedt de mogelijkheid en de luisteraar zal hier een individuele invulling aan
geven, al naar gelang zijn persoonlijke behoeften.

Esthetiek
Een goede verteller creëert door middel van het neerzetten van een sfeervol verhaal een esthetische
belevenis. Het enige van belang voor de luisteraar is op dat moment alleen maar er zijn. Dit
bewerkstelligt de verteller door middel van het scheppen van een sfeervolle omgeving en kan worden
ondersteund door gebruikmaking van een decor. Vaak is het echter vooral afhankelijk van
woordgebruik, klankkleur en ritme.

Zoals u hierboven ziet is storytelling het aangewezen instrument om de optimale beleving te kunnen
bewerkstelligen. Een verhaal bevat alle mogelijke elementen die volgens de theorie een optimale
beleving creëren. Andersom zou het misschien erg slim zijn om het verhaal in al haar facetten te
analyseren om te leren hoe een intense beleving te kunnen regisseren. Het is namelijk al vanaf oudsher
algemene kennis dat er een grote kracht uitgaat van het vertellen van verhalen. Het wordt niet per
toeval te pas en te onpas ingezet als middel voor het bereiken van diverse doelstellingen.

De intense beleving van het individu is uiteindelijk ook altijd afhankelijk van de persoonlijke context
van de ontvanger van het verhaal. Deze persoonlijke context bestaat uit verschillen in eerdere
ervaringen, verschillen met betrekking tot kennis en verschillen met betrekking tot het beoogde doel
van de activiteit. Men dient daarom tevens rekening te houden met de motieven van het individu en
verschillen tussen wensen.
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§7.6 Ingrediënten voor het belevingsvol toepassen van storytelling binnen
        organisaties.

Op basis van literatuur en de toetsing binnen de praktijk aan de hand van drie case organisaties zijn er
ingrediënten te onderscheiden die door samenvoeging het recept vormen van een goed verhaal. Door
deze ingrediënten met zorg toe te voegen, kan er een sterk en betrouwbaar verhaal worden opgebouwd
die verschillende doelstellingen binnen een organisatie kunnen bewerkstelligen.

§7.6.1 Waarden
Politieke partijen, bestuurders en ook bedrijven onderkennen dat belangrijker dan de bijdrage aan de
welvaart hun toegevoegde waarde is voor het welbevinden van medewerkers, stad, land en wereld.
Onder het motto ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ investeren ze daarom in verhalen die de
kerntaak van de onderneming koppelt aan de maatschappelijke noden of dilemma’s.

Het vertellen van verhalen mag worden opgevat als het voertuig voor het overdragen van waarden.
Verhalen vertellen als deugd: een bron voor het aanleren van een morele houding bij het publiek. Het
vertellen van een verhaal schept een band en kent een plot die ons iets vertelt: Een sprookje boort de
morele intelligentie van kinderen aan en een literair stuk spreekt de morele kant van volwassenen aan.

Het is dus bij het vormgeven van een verhaal van belang dat er gekeken wordt naar maatschappelijke
waarden en tevens, van groot belang, de heersende waarden binnen de organisatie. Een verhaal is zo
een bruikbare drager voor het overbrengen van waarden en normen zowel intern voor de medewerkers,
zodat zij hun gedragingen kunnen plaatsen binnen de organisatie, als extern om het publiek met hun
waarden te binden aan de organisatie.

§7.6.2 Emoties
De totstandkoming van waarnemingen en de creatie van werkelijkheid zijn complexe processen
waarbij inhoud en emotie ons beïnvloeden. De verhaalvorm, het ritme van woorden en zinnen, de
klankkleur van woorden, en woordkeus en metaforen zijn literaire technieken die het onbewuste
aanraken. Net als beelden, kleuren en vormen. Daarin schuilt de emotie van het verhaal. En emotie is
veel sterker dan de ratio; het raakt onze basis.

Emoties zijn hevig, worden ervaren als zeer intens en leiden tot verstorend gedrag, bijvoorbeeld in
lachen uitbarsten, stijf van de zenuwen zijn of blind van woede worden. Het leidt tot subjectieve
gevoelens: zich rot voelen, hoog in de wolken zijn, zich schamen etc. etc.
Een tweede component is de lichamelijke verandering die optreedt tijdens een emotionele gebeurtenis.
Zweten, hartkloppingen, vlinders in de buik. Vervolgens is de drang om te handelen een kenmerk en
er bestaat een duidelijke relatie tussen oorzaak en gevolg.

Al sinds de beginjaren van de marketing weten we dat functionele kwaliteit alleen onvoldoende is om
een merk succesvol aan de man te brengen. Het bieden van emotionele kwaliteit is net zo belangrijk.
Tegenwoordig is het voor merken in veel branches heel moeilijk om onderscheid te creëren. Het
bieden van een beter product of betere dienst is vaak alleen door de marketeer zelf nog waarneembaar.
Het merk moet juist nu inzetten op de emotionele kwaliteiten om de consument te kunnen verleiden.
Onderzoek geeft aan dat in minimaal 60% van de gevallen emotie de doorslaggevende factor is bij
aankoop van een product of dienst112

Verhalen raken de essentie vaak juist door de niet-rationele benadering. Verhalen zijn sterk omdat ze
heel snel iets overbrengen. Je komt in korte tijd bij de kern en je raakt mensen eerder, omdat je niet
door de rationele laag heen hoeft. Een verhaal spreekt andere facetten van mensen aan: het ontroert of
geeft plezier. Storytelling is inspirerend en tegelijk to the point.

                                                          
112 Grey In EYE, zicht op trends, augustus/september 2004
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 §7.6.3 Authenticiteit
Een verhaal hoeft niet per definitie waar te zijn, als het maar geloofwaardig is. Wat een verteller ook
uit de kast trekt aan technieken of decor, of het verhaal bij het publiek aankomt, is toch vooral
afhankelijk van de manier waarop de verteller als het ware ‘in zijn verhaal’ zit. Een verhaal hoeft niet
waar te zijn, maar de verteller dient wel een geloofwaardige wereld te creëren voor zijn publiek, en dat
kan alleen als hij zelf in zijn verhaal gelooft.

Elke onderneming heeft een verhaal in zich en heeft een verhaal te vertellen door haar daden.
Wanneer je inzicht hebt in de principes en wetmatigheden van het verhaal dat je schrijft met je
handelen, dan kun je gebruikmaken van die principes om vorm te geven aan de onderneming.

Wees binnen een verhaal wel zoveel mogelijk authentiek. Het moet een verhaal worden van verleden,
heden en toekomst. Een organisatieverhaal mag geen geschiedschrijving worden. Het gaat om een
balans tussen verleden en toekomst, overbrugd door het heden. Doelen en ambities voor de toekomst
vormen de context van het verhaal. Kijk naar de oprichters, de eerste doelstellingen van de organisatie,
de rol die de organisatie wil spelen binnen de maatschappij, de visie en vorm op basis daarvan je
verhaal. De toekomst staat nog niet vast en dat zal dus bestaan uit dromen en wensen. Het verhaal is
geen belofte die onderbouwd moet worden met feiten. Het is een verklaring van de toekomstige
richting van de organisatie vanuit het verleden. Deze manier om een verhaal op te stellen is de meest
eerlijke, de meest geloofwaardige en de meest onderbouwde en zal daarom succes hebben.

De klanten, medewerkers en diverse stakeholders moeten geloof hebben in je verhaal, zij moeten er
waarheid in kunnen zien om vertrouwen te kunnen hebben in de organisatie. Blijf dus trouw aan het
daadwerkelijke verhaal van je organisatie, van je product en vooral ook van jezelf. Ben jezelf tijdens
het vormgeven en vertellen van het verhaal en vertel vanuit jezelf, met al je emoties en durf je bloot te
geven.

Het komt erg vaak voor dat het verhaal van de organisatie eerder de wens van de organisatie verteld in
de plaats van het ware, sprekende verhaal dat er leeft binnen de organisatie. Om een goed
organisatieverhaal vast te stellen moeten de juiste inhoudelijke bouwstenen worden geïdentificeerd.
Pas daarna ontstaat het verhaal. Als de organisatie en verhaal elkaar hebben gevonden mogen ook
buitenstaanders het horen. Intern en extern gaan dan hand in hand.

§7.6.4 Gelaagdheid
Sterke verhalen hebben vaak meerdere lagen. Volwassenen lachen vaak op andere momenten dan
kinderen tijdens een verhaal en bovendien heeft een verhaal vaak ook nog een duidelijke
kernboodschap die overtuigend gebaseerd is op levensprincipes, waarden. Op een verhaal kun je jaren
studeren en er telkens nieuwe dingen in ontdekken. Meerdere lagen in een verhaal kunnen het sterker
of interessanter maken. Hoewel men zich niet altijd bewust is van die lagen, voelt men ze vaak
intuïtief aan.

Begrijpelijkheid speelt hierin een grote rol. Een sterk verhaal is begrijpelijk voor de beoogde
doelgroep. Sommige boodschappen hoef je niet te verbergen onder lagen en soms kan die tweede laag
erg wenselijk zijn vanuit het standpunt van verfijning. Het is uiterst belangrijk te blijven beseffen wat
de doelgroep nodig heeft (hoeveel intrige en opvallendheid), maar ook wat de doelgroep aankan. We
praten dan over het verschil tussen de markt voor de afbeelding versus de markt van de verbeelding.

Vanuit de begrijpelijkheid en de diepgang is het omgaan met informatie van groot belang bij het
vormgeven van verhaallijnen. Welbewust dient te worden vastgesteld wie welke informatie wanneer
krijgt en hoeveel informatie er verstrekt gaat worden.
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§7.6.5 Identificatie
Met identificatie wordt bedoeld: het overnemen en zich eigen maken van ideeën, gedragingen en
gevoelens van anderen. Het is meer dan imiteren van uitwendige gedragingen: het is een streven naar
vereenzelviging met een innerlijke houding. De stap naar het verhaal is maar klein. In boeken en
verhalen moeten figuren voorkomen waarmee het luisterende publiek zich kan identificeren. Pas dan
kan het echt meeleven en meevoelen met wat het hoort of leest

Over het algemeen worden mensen aangesproken door het verhaal omdat ze zich kunnen identificeren
met het verhaal. Er is een connectie, een relatie. Relatie is het sleutelwoord voor marketing.
Succesvolle organisatieverhalen hebben vaak een onderliggend idee dat veel mensen universeel
aanspreekt. Er zit iets achter het verhaal dat het publiek aantrekt en vasthoudt. Door een situatie te
laten zien die ze herkennen of een situatie te laten zien die ze graag zouden willen meemaken. De
persoonlijke kant van relaties maken bestaat uit twee elementen, de beschrijvende en de
voorschrijvende manier. De beschrijvende manier vertelt ons hoe het is en de voorschrijvende manier
vertelt ons hoe we zouden willen dat het is. Een verhaal kan gebruik maken van een van deze twee of
allebei de elementen om een succes te bereiken. Veel verhalen zijn aantrekkelijk voor het publiek door
gebruik te maken van de transformering van een karakter van beschrijvend naar voorschrijvend.

§7.6.6  Interactie
Wees altijd in interactie met je publiek. Luister en pas wat je vertelt daarop aan. Maak zo samen een
verhaal. Verhalen vertellen is hoofdzakelijk een kwestie van goed luisteren. Vertellen gaat niet dus
niet alleen over zenden maar ook over perceptie. Wie scherp luistert, weet wat er omgaat in het
publiek en speelt hier vervolgens op in. Het vertellen van verhalen kan beschouwd worden als een
groepsgesprek. Door zelf onbeschaamd te vertellen voelen anderen zich vanzelf uitgenodigd dit ook te
doen. Zo raakt men in gesprek waardoor er nieuwe verhalen ontstaan. Interactie verhoogt de
betrokkenheid van het individu met het verhaal en daarmee de beleving.
Een belangrijk aspect van het vertellen van verhalen is dat mensen de tijd nemen voor elkaar. De een
gaat bewust zitten om te luisteren en de ander vertelt zijn verhaal aan de luisteraar. Er moet een
wisselwerking bestaan tussen zender en ontvanger. De verteller moet niet gericht zijn op zenden maar
op het delen van een droom of kennis. Luisteraars moeten kunnen reageren. Een geslaagd verhaal is
zelden door een persoon uitgewerkt. Maar het verhaal ontleent pas echt kracht aan het
gemeenschappelijk maken ervan, het effect van doorvertellen, aanbouwen en uitdragen.

§7.6.7 Totaalcommunicatie
Voor de effectiviteit van het verhaal is het essentieel dat het verhaal ingepast wordt in het volledige
communicatiesysteem. Alle communicatie moet altijd het organisatieverhaal vertellen of ten minste
een relatie met de hoofdlijnen hebben. Zo ontstaan in de organisatie verhalen die een bijdrage leveren
aan de werkzaamheid van alle medewerkers. Tevens ontstaat er zo een eenduidige, heldere en
betrouwbare communicatie naar de klanten en alle stakeholders. Met een duidelijk doel en een
duidelijke focus.

§7.6.8 Geloof
De bron van de kracht van een verhaal is het geloof erin. We voelen wanneer iemand gelooft in wat hij
zegt en we voelen wanneer het niet klopt. We leven in een systeem waarin geloof ons handelen
bepaalt. Het enige voertuig voor geloof is verhaal.Geloof in je eigen verhaal is een essentiële
voorwaarde voor het succes van storytelling. Met een verhaal breng je een emotie over en dat kan
alleen als je er zelf in gelooft. Je moet geen zekerheid zoeken in je verhaal, maar in je geloof in dat
verhaal. In een verhaal mogen onzekerheden zitten. Alleen door je kwetsbaar op te stellen kun je
emoties bij mensen teweeg brengen.
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§7.6.9 Eenvoud
Verhalen zijn krachtig door de eenvoud ervan. Mensen zijn verleerd om dingen simpel te zien. Er is
een overvloed aan informatie beschikbaar. Er is zoveel dat iedereen bang is om dingen over het hoofd
te zien. De technologie dwingt je om verder te zoeken, om nog meer feiten te verzamelen. Daardoor
zijn mensen niet meer in staat om op basis van puur gevoel een besluit te nemen. Beslissingen worden
uitgesteld om nog meer argumenten te kunnen verzamelen. Een helder en simpel verhaal biedt in deze
chaos rust en duidelijkheid. Een heldere kernboodschap is heel erg belangrijk. Als je die niet voor
ogen hebt, kun je maar beter niets vertellen. Dan wordt het veel te kunstmatig.

§7.6.10 Leiderschap
Een feit is, dat wie deel wordt van een aansprekende vertelling aanzet tot betrokkenheid en een basis
legt voor het gezaghebbend oplossen van sturingsvraagstukken van een organisatie. Naast het gebruik
maken van ontspannen en humoristische vertellingen is het zaak om te onderkennen dat rond
sturingsvraagstukken altijd verhalen ontstaan en de leider daarin een rol kan spelen. Leiders kunnen
ervoor  kiezen om bij de presentatie en met name bij de argumentatie rond voornemens en beslissingen
in mindere of meerder mate gebruik te maken van verteltechnieken. De verhaalvorm fungeert dan
naast het gebruik van een theorie, cijfers en schema’s. Verhalen zijn dan misschien weinig eenduidig,
precies of systematisch, de werkvorm biedt kans om aan te sluiten op ervaringen, de dialoog aan te
gaan en meerder oplossingsrichtingen naar boven te krijgen.

De rol van leiderschap omvat het inspireren, motiveren en aansturen van mensen om te handelen Het
is van belang dat leiders zich bewust zijn van de kracht van het verhaal. Verhalen zijn namelijk het
aangewezen instrument om te inspireren, motiveren en aan te sturen. Daarnaast is het verhaal van de
organisatie, wanneer goed opgesteld, tevens het verhaal van de oprichters. De leiders moeten dus
geloven in het verhaal van de organisatie, het verhaal moet de visie van de leider uitdragen en
andersom. Goed leiderschap omvat dus de kunst om het organisatieverhaal krachtig en met gevoel uit
te dragen.

§7.6.11 Compleetheid
Een gevaar in het vormgeven van een verhaal ligt in het incompleet zijn. Om een verhaal goed vorm te
geven kan de verhaalopbouw van Aristoteles uitkomst bieden. Alle verhaalopbouw elementen dienen
geïntegreerd te worden wil het een kloppend verhaal zijn en wil het de doelstelling behalen die men
nastreeft. Een valkuil waarin vele organisaties trappen is dat zij enkel het, in hun ogen, voor externe
meest interessante hoogtepunt gebruiken. Hier missen zij dan de noodzakelijke opbouw van het
verhaal waarin zij een kader schetsen van de situatie en daarmee de motivatie en het belang vergeten
aan te geven. Daarnaast vergeten zij de afbouw waarin duidelijk wordt waar het hoogtepunt naar heeft
geleid en wat het de organisatie en de consument eigenlijk oplevert. Compleetheid is dus het
sleutelwoord in de vormgeving en communicatie van het verhaal.

§7.6.12 Niet iets gemaakts
De kracht van verhalen kan ook totaal in het tegendeel omslaan. Verhalen vertellen kan zo normaal
worden, dat het effect teniet wordt gedaan. Dan wordt storytelling een kunstje. Een waarschuwing dus
voor het al te kunstmatig toepassen van het instrument storytelling. Mensen kunnen leren om een goed
verhaal te vertellen, maar dan moeten ze het eigenlijk zo doen dat ze zelf niet meer in de gaten hebben
dat ze een verhaal vertellen. Dan kan storytelling een krachtig instrument zijn, een waardevolle
aanvulling op de diverse instrumenten voor de manager. Punt is dat het vertellen van verhalen ontdekt
is als iets dat je bewust in kunt gaan zetten en dat heeft als risico dat het een doel op zich begint te
worden. Het wordt gekunsteld, het wordt iets ingewikkelds, terwijl dat het eigenlijk helemaal niet is.
En daarmee haal je de kracht van het verhaal naar beneden. Mensen in de organisatie moeten niet gaan
doorkrijgen dat het vertellen van verhalen bewust wordt gebruikt. Het moet worden gezien als een
middel, dat voorzichtig en spaarzaam gebruikt kan worden binnen de organisatie.
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Nawoord

Ieder van ons loopt met duizenden verhalen of beter gezegd ‘constructies van de werkelijkheid’. We
brengen namelijk steeds een samenhang, een ordening aan tussen de vele duizenden indrukken die
onze zintuigen iedere minuut bereiken. We weven een draad tussen het bekende en het onbekende. Het
enige materiaal dat we daartoe ter beschikking hebben is ‘het verhaal tot nu toe’ waar we steeds een
nieuw vervolg aan maken. Hierdoor wordt een van de vele mogelijke ketens van oorzaak en gevolg
zichtbaar, want een verhaal is niet anders dan een verslag van de werking van oorzaak en gevolg.

Het valt niet te vermijden dat er binnen een onderzoeksrapport als dit vele onzekerheden voorkomen.
Het vakgebied Imagineering heeft een nog relatief jong karakter en zit eigenlijk nog in de
ontwikkelingsfase. Binnen deze ontwikkelingsfase zijn vele belanghebbenden zoekende naar
antwoorden die het vakgebied beter kunnen definiëren en in kunnen kaderen. De theorieën die
antwoorden bieden op de vele nog verder te ontwikkelen elementen kunnen elkaar zowel versterken
als tegenspreken.

Zoals de gesprekspartners binnen dit onderzoek bevestigen, is dit een lastige fase waarin onzekerheid
een factor is die van grote invloed is op het doen van concrete uitspraken. Een lastige fase maar ook
een ontzettend interessante en leuke fase. Een fase van zoeken, opnieuw beginnen, kaderen,
herkaderen en ga zo maar door. Het levert veel interessante en diepgaande discussies op. Discussies
die binnen dit onderzoek niet alleen gaan over storytelling maar over alle begrippen die ook maar
enigszins te maken hebben met het totale plaatje van Imagineering. Begrippen als beleving en
ervaring, concept, merk etcetera. Het blijkt lastig om over het ene begrip een uitspraak te doen zonder
dat het andere begrip, zonder een eenduidige definiëring, daarop van invloed is. Elk begrip dat binnen
dit vakgebied van toepassing is kan leiden tot verder onderzoek. Hiervoor is binnen dit
afstudeerproject echter geen plaats. Vandaar dat er binnen dit onderzoek uit is gegaan van de
bestaande theorie op dit moment, met hier en daar een kleine aantekening naar aanleiding van
gevoerde discussies over deze begrippen.

Het mag duidelijk zijn dat er nog een groot te onderzoeken terrein open ligt. Dit onderzoek vormt ten
aanzien van het begrip storytelling dan ook slechts het topje van de ijsberg. De hoop bestaat dan ook
dat er op basis van dit onderzoek vervolgvragen ontstaan en dat dit onderzoek op die manier
aanleiding vormt tot nadere verkenning. Het is mijn inziens namelijk zeer de moeite waard om de rol
van storytelling zowel intern als extern binnen (vt) organisaties nader te onderzoek en in kaart te
brengen.
Kortom, het verhaal gaat verder….
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I De Competentiematrix
De ondernemende Professional                        Integriteit (p)
                                                                           Mondelinge communicatie (m)
                                                                           Schriftelijke communicatie (m)

Imagineer
(creatieve concepten)

Projectmanager
(co- productie)

Marketeer
(marketing/
communicatie)

Ondernemer
(productie)

Initiëren Doelgroep-/
Aanbodanalyse
Probleemanalyse (m)
Omgevingsbewust
zijn (m)
Initiatief (p)

Oordeelsvorming (p)

Strategische
beleidsvoorstellen
Schriftelijke
communicatie (m)

Sectorenanalyse

Probleemanalyse (m)
Omgevingsbewust
zijn (m)
Visie (p)
Netwerken (m)
Initiatief (p)

Oordeelsvorming (p)

Strategische
beleidsvoorstellen
Schriftelijke
communicatie (m)

Marktanalyse

Probleemanalyse
(m)
Omgevingsbewust
zijn (m)
Marktgerichtheid
(m)
Initiatief (p)
Oordeelsvorming
(p)
Strategische
beleidsvoorstellen
Schriftelijke
communicatie (m)

Interne analyse

Probleemanalyse
(m)
Initiatief (p)

Oordeelsvorming
(p)
Strategische
beleidsvoorstellen
Schriftelijke
communicatie (m)

Creëren Visie en concept

Visie (p)
Creativiteit (p)
Inzet (p)
Verbeeldingskracht
(p)
Initiatief (p)

Overtuigingskracht
(m)

Projectplan

Plannen en
organiseren (m)
Groepsgericht
leidinggeven (m)
Kwaliteitsgerichtheid
(m)
Samenwerken (m)
Innovatief (p)

Overtuigingskracht
(m)

Marketing-/
Communicatie
Plan
Visie (p)
Omgevingsbewust
zijn (m)
Creativiteit (p)
Plannen en
organiseren (m)
Kwaliteitsgericht
heid (m)
Marktgerichtheid
(m)
Innovatief (p)
Overtuigingskracht
(m)

Ondernemings
Plan

Visie (p)
Plannen en
organiseren (m)
Kwaliteitsgericht
heid (m)
Innovatief (p)
Omgevingsbewust
zijn (m)

Overtuigings
kracht (m)

Adviseren/
realiseren

Leisureproduct/
experience
Creativiteit (p)
Verbeeldingskracht
(p)
Omgevingsbewust
zijn (m)
Netwerken (m)
Innovatief (p)
Overtuigingskracht
(m)

Evenement

Stressbestendigheid
(p)
Plannen en
organiseren (m)
Groepsgericht
leidinggeven (m)
Samenwerken (m)
Kwaliteitsgerichtheid
(m)

Communicatie-
Middelen
Overtuiginskracht
(m)
Kwaliteitsgericht
heid (m)
Creativiteit (p)
Omgevingsbewust
zijn (m)

Onderneming
Stressbestendig
heid (p)
Plannen en
organiseren (m)
Groepsgericht
Leidinggeven (m)
Kwaliteitsgericht-
heid (m)
Overtuigings
Kracht (m)
Samenwerken (m)

Reflecteren

(m) = managementcompetentie
(p) = persoonlijke competentie
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II Elementen voor verhaalopbouw

De subplot
De kans is groot dat wanner je een verhaal aan het schrijven bent, je iets te vertellen hebt. Er is
een idee dat je drijft of een statement die je wilt maken met je verhaal. De subplot leent zich
ervoor om het thema van je verhaal uit te dragen. Het wordt gezegd dat het plot de actie draagt en
de subplot het thema. Sommige mensen zeggen dat de subplot het echte verhaal vertelt, deze
brengt waar het verhaal daadwerkelijk om gaat. De algemene functie van de subplot is om
dimensie aan het verhaal toe te voegen. Het draagt het thema en verdiept het verhaal zodat het
geen recht, lineair, actiegeoriënteerd verhaal is. Subplots kunnen eigenlijk over van alles gaan.
Vaak is het, het liefdesverhaal dat extra dimensie geeft aan de karakters. Soms dragen ze
belangrijke individuele identiteit thema’s, integriteit, hebzucht, liefde of het vinden van zichzelf.
Soms toont de subplot de kwetsbaarheid van een karakter zoals vaak in een detective gebeurt.
Soms zien we de doelen, de dromen en wensen of behoeftes van de karakters in de subplot.
Wanneer de karakters in de plotlijn te druk zijn met acties om ons iets te vertellen over zichzelf,
dan geeft de subplot het karakter een kans om te relaxen, te dromen, te wensen en te denken aan
belangrijkere zaken. De subplot kan ons een transformatie van het karakter laten zien gedurende
het verhaal. Het laat zien hoe karakters veranderen door de gebeurtenissen in de actie plotlijn.
Vaak is de subplot het meest interessante deel van het verhaal, het is vaak datgene wat we
herinneren over het verhaal, datgene wat ons ontroert en wat ons interesseert. Net zoals de plotlijn
heeft ook de subplot een begin, midden en eind met daarin twee keerpunten, een opbouw, een
ontwikkeling en een oplossing. Een subplot hoeft niet lineair te lopen met de actie plotlijn. Het
kan halverwege beginnen en eindigen in het midden van het verhaal. De subplot(s) kunnen wel
invloed uitoefenen op de hoofd plotlijn en deze versterken maar ook zwakker maken. De subplot
moet hier en daar wel aantonen dat het verband houdt met de hoofdlijn, het moet relevant zijn,
niet losstaand en gerelateerd aan zaken van de karakters.1

                                                          
1 Making a good script great, a guide for writing and rewriting. L.Seger
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Elementen voor voortgang

Impuls
Er moeten impulsen gegeven worden om een verhaal lopend te houden. Denk aan oorzaak gevolg
situaties. Elke akte wordt door een impuls, een oorzaak, gevolgd door een volgende akte met
daarin het gevolg en zo verloopt het verhaal, opbouwend naar de climax. Natuurlijk maakt het
een verhaal redelijk saai wanneer het verhaal puur in een rechte lijn op de climax afgaat.

Actiepunt
De actie die het verhaal vooruit duwt worden actie punten genoemd. Een actiepunt is een
dramatische gebeurtenis welke een reactie uitlokt. Meestal veroorzaakt deze reactie weer een
andere actie. Er kan worden gezegd dat een actiepunt een respons vereist. Er kunnen
verschillende soorten actiepunten gebruikt worden zoals keerpunten welke ook onder de
actiepunten vallen. Andere actiepunten zijn de barrière, de complicatie en de ommekeer.

De barrière
In veel verhalen komt het voor dat een karakter iets probeert, misschien een hint volgen of een
actie ondernemen, maar het werkt niet omdat het nergens toe leidt. Het karakter komt een barrière
tegen. Hij of zij loopt tegen een muur en moet een andere richting inslaan om verder te kunnen
komen. Deze barrière is een actiepunt omdat het de karakters dwingt om een nieuwe keuze te
maken, een nieuwe actie te ondernemen of door te gaan in een andere richting. Barrières stoppen
de actie voor een moment, het karakter gaat om de barrière heen en gaat verder. Het verhaal
ontwikkelt zich niet vanuit een barrière maar het verhaal ontwikkelt zich vanuit de keuze om
vanwege de barrière een andere beslissing te maken. Barrières leiden tot verdere actie, maar de
echte ontwikkeling en impuls komt als resultaat van de laatste actie die het karakter neemt
waarmee deze de barrière overwint. Barrières moeten niet teveel worden toegepast in een verhaal
want dan krijgt men het gevoel dat het nergens toe leidt.

De complicatie
Een complicatie is een actiepunt dat niet meteen zijn vruchten afwerpt. Er gebeurt iets maar de
reactie komt pas later. We moeten er op wachten en we anticiperen de onvermijdelijke respons.
Men ziet niet vaak een complicatie in een verhaal en soms als het wordt gebruikt is het heel
subtiel. Een complicatie is vaak een begin voor een nieuwe, tussen de hoofdlijnen door, subplot.
Het keert het verhaal niet om maar zorgt ervoor dat het verhaal vooruit wordt geduwd. Een
complicatie staat in de weg van de intentie van een karakter.

De ommekeer
De ommekeer is het sterkste actiepunt. Een ommekeer verandert de richting van het verhaal met
180 graden. Het draait het verhaal om van positief naar negatief of andersom. Een ommekeer kan
fysiek of emotioneel zijn. Ze kunnen een actie omkeren of de gevoelens van het karakter. Waar
barrières het verhaal verder duwen door de dwang om een nieuwe keuze te maken, en een
complicatie het verhaal voorstuwt door te leiden tot een anticipatie van de respons, werkt de
ommekeer als een katapult voor het verhaal door het te dwingen om een nieuwe richting te nemen
welke resulteert in nieuwe ontwikkelingen. Omdat het een zodanige impuls veroorzaakt is het niet
nodig om het meer dan een paar keer toe te passen in een verhaal. 2

                                                          
2 Making a good script great, a guide for writing and rewriting. L.Seger
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Het conflict
Conflict is de basis van drama. Het maakt niet uit of het een actie avontuur is, een romantische
komedie, een komedieserie of een science fiction. Conflict is het voornaamste element voor elke
dramatische vorm. Conflicten komen voor wanneer twee karakters dezelfde gemeenschappelijke
doelen hebben op hetzelfde tijdstip. Het ene karakter zal overwinnen en de andere zal verliezen.
Gedurende het verhaal zien we de voorstander en de tegenstander vechten om hun doel te
bereiken. Andere karakters zullen zich mengen in het conflict zodat ze relationele conflicten
creëren binnen andere scènes. Conflicten kunnen in verschillende soorten en maten voorkomen.
Er zijn verschillende soorten conflicten en sommige zijn beter dan andere. Gevechten enruzies
zijn niet de enige manieren om conflict aan te duiden. Er zijn vijf soorten van conflict die
voorkomen in verhalen: interne, relationele, sociale, situationele en kosmische.

Interne conflicten:
Wanneer karakters onzeker zijn van zichzelf, van wat ze doen of zelfs van wat ze willen, leiden
ze aan intern conflict. Intern conflict werkt erg goed in boeken waarin een karakter de lezer zijn
onzekerheden kan toevertrouwen. Soms vertelt een karakter zijn interne conflict aan iemand
anders, dit kan, wanneer spaarzaam gebruikt, goed werken. Wanneer een intern conflict extern
wordt geprojecteerd op een persoon of object, wordt het conflict relationeel. Met als gevolg dat
het drama gemakkelijker kan worden uitgeklapt.

Relationele conflicten
De meeste conflicten centreren zich rondom gemeenschappelijke exclusieve doelen van de
voorstander en de tegenstander. Een relationeel conflict kan de focus zijn van het hele verhaal.
Ook kunnen meerdere relationele conflicten zorgen voor spanning binnen een specifieke scène in
plaats van binnen het hele verhaal.

Sociale conflicten
Deze verhalen behandelen een conflict tussen een persoon en een groep. De groep kan een
bureaucratische instelling zijn, een regering, een bende, een familie, een bedrijf, een leger of zelfs
een land. Wanneer het thema gaat over recht, corruptie of onderdrukking is de kans groot dat het
gaat om een sociaal conflict. In de meeste sociale conflicten representeren een of twee mensen
vaak een grotere groep.

Situationele conflicten
Een voorbeeld is een verhaal waarin karakters oog in oog komen te staan met leven en dood
situaties. Hoewel de situatie spanning creëert, werd veel van het conflict toch relationeel
gedragen. Binnen een bepaalde scène werden er veel verschillende invalshoeken gebruikt.
Sommige karakters raken in paniek, andere worden leiders die de rest van de groep proberen mee
te krijgen. Zonder relationele conflicten zal het moeilijk zijn om een situationeel conflict goed te
kunnen blijven dragen gedurende een verhaal. Zoals alle vormen van conflict, moeten ook
situationele conflicten persoonlijk gemaakt worden.

Kosmische conflicten
Een heel enkele keer speelt het conflict tussen een karakter en god, de duivel of een onzichtbare
verschijning. Een kosmisch conflict bestaat tussen een persoon en een bovennatuurlijke kracht.
Om het conflict te kunnen zien, moet het personages zijn probleem met een bovennatuurlijke
kracht projecteren op een levende persoon die toevallig in de weg staat. 3

                                                          
3 Making a good script great, a guide for writing and rewriting. L.Seger
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Behoeftehiërarchie

Elk van de zeven menselijke behoeften kan in gevaar zijn op verschillende momenten in een
verhaal. Deze behoeften zijn gegeven in de Maslow behoeftehiërarchie:

1. Overleven: Het is een basis instinct en gewoon voor elk dier. We willen overleven en
zullen er dan ook vaak veel voor over hebben om te blijven bestaan. Er wordt dan ook
veel gebruik gemaakt van drama voor deze behoefte aangezien het een behoefte is die we
allemaal kennen en herkennen.

2. Veiligheid en geborgenheid: Wanneer psychologische behoeften zijn bevredigd, hebben
mensen het gevoel nodig dat ze ergens zijn waar het veilig, geborgen en beschermd is.
We kunnen deze plaats een thuis of een veilige haven noemen.

3. Liefde en erbij horen: Wanneer mensen een thuis hebben, is het natuurlijk dat mensen
een behoefte krijgen aan een gevoel van familie.Dit kan een verlangen zijn naar een
standaard gezin of een gevoel van gemeenschap.

4. Waardering en zelfrespect: De behoefte naar liefde en het gevoel ergens bij te horen gaat
vaak samen met onvoorwaardelijke acceptatie, zelfvertrouwen en zelfrespect. Mensen
willen vaak worden erkend voor hun kwaliteiten en bijdragen.Vaak betekent dit dat de
groep je accepteert door wat je doet of hebt gedaan.

5. De behoefte naar begrip en kennis: We worden nieuwsgierig geboren. We hebben een
natuurlijke behoefte om dingen uit te zoeken en uit te vinden. Om te begrijpen hoe dingen
werken en in elkaar zitten. We vinden het leuk om kennis te vergaren om het ons
mogelijk te maken om fantastische dingen te kunnen doen.

6. Esthetiek: Mensen die zeker zijn, vertrouwen hebben en liefde ervaren, hebben behoefte
aan een gevoel van balans, een gevoel van structuur in het leven, een gevoel van iets dat
groter is dan het leven zelf. Er kan dan gedacht worden aan een spirituele of esthetische
behoefte die mensen drijft naar een religieuze ervaring, een ervaring met de natuur of de
combinatie tussen religieus en artistiek.

7. Zelfverwezenlijking: Iedereen heeft een behoefte om zichzelf uit te drukken, om te
communiceren wie we zijn, onze talenten, kwaliteiten en mogelijkheden te ontwikkelen.
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Een dimensionaal karakter
In de tijd dat een karakter van motivatie naar doel beweegt moet er iets gebeuren in het proces.
Een goed uitgewerkt karakter moet iets winnen door het meedoen in het verhaal, en een verhaal
moet iets winnen met de deelname van het karakter. Er bestaan stereotype karakters die enkel met
uiterlijke kenmerken beschreven worden. Deze karakters zijn eendimensionaal. Deze karakters
hebben vaak een kleine rol in het verhaal en dienen enkel voor de opvulling van het décor. Goede
karakters zijn breder. We zien verschillende kanten van het karakter. We snappen hoe ze denken
en wat ze voelen. Gedachten, acties en emoties kunnen gedefinieerd worden als de drie
dimensionale karaktereigenschappen.

Filosofie
Karakters die te zeer zijn gedefinieerd door hun filosofie worden te abstract, saai en
zelfingenomen. Maar ieder karakter heeft een eigen filosofie. De goede karakters geloven in iets,
misschien in religie of vrouwenrechten. Wat ze geloven zal invloed uitoefenen op de manier
waarop ze zich gedragen en bepaalde acties ondernemen. Karakters hebben een bepaald gedrag in
het leven. Ze kunnen cynisch zijn, positief of agressief. Ze kunnen neurotisch zijn, zelfverzekerd
of juist onzeker. We leren de waarheid over het karakter kennen door middel van zijn gedrag en
acties en niet zozeer door zijn filosofie.

Beslissingen en acties
Actie kan worden opgedeeld in twee delen namelijk de beslissing om actie te ondernemen en de
actie zelf. Vaak zien we enkel de actie. Maar juist de beslissing om de actie te ondernemen is van
belang om te kunnen begrijpen waarom het karakter de actie onderneemt. Een beslissing moet
leiden tot een specifieke actie. Het is de taak van de hoofdpersoon om het verhaal voort te laten
bewegen. Acties hebben een opbouw nodig moeten invloed uitoefenen op het resultaat van het
verhaal.

Emotionele gedragingen
Emoties worden vaak weggelaten in verhalen of de emoties zijn beperkt tot tranen en boosheid.
Maar karakters hebben emoties die ze onderscheiden net zoals gedragingen hen onderscheiden.
Juist het laten zien van de emoties die gepaard gaan met de acties die ze ondernemen of
ondervinden maakt het karakter begrijpbaar. Het creëert sympathie onder het publiek.

De dimensionale ketting
Deze dimensies creëren een dimensionale ketting welke helpt in het definiëren van het karakter
op elk niveau. De filosofie van een karakter creëert een specifiek gedrag ten opzichte van het
leven. Acties komen voort uit de emoties van een karakter. Al deze elementen samen creëren een
karakter. De verandering die optreedt gedurende de wisselwerking tussen bovenstaande
elementen resulteert in een transformatie boog.

De transformatie boog
In de betere verhalen transformeert tenminste een karakter gedurende het verhaal. Het karakter
dat over het algemeen transformeert is de hoofdpersoon. De transformatie kan extreem zijn, van
de ene kant naar de tegengestelde kant, maar een karakter kan ook op een bescheiden manier
veranderen. Om te kunnen transformeren hebben de karakters hulp nodig. Ze krijgen deze hulp
van dingen die gebeuren in het verhaal en van andere karakters. Soms heeft een bepaald karakter
enkel de rol van iemand die helpt om de transformatie bij de hoofdpersoon te verwezenlijken. Het
kost tijd om een karakter te transformeren. Het is een proces dat stapje voor stapje toewerkt tot
het einde van het verhaal en de uiteindelijke transformatie. 4

                                                          
4 Making a good script great, a guide for writing and rewriting. L.Seger
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Karakter functies
Er zit een limiet aan het aantal karakters dat voor kan komen in het verhaal. Teveel karakters
maakt het onoverzichtelijk, chaotisch en niet gefocused. We weten niet meer op wie we moeten
letten en waarom. Het is dus van belang om te kijken naar de functies van een karakter. Elk
karakter in het verhaal moet een specifieke rol hebben. Ze moeten iets speciaals bijdragen in de
productie. We kunnen de verschillende functies van karakters onderscheiden in vier categorieën:
de hoofdpersonen, ondersteunende karakters, karakters die dimensie toevoegen en thematische
karakters.

Hoofdpersonen
De hoofdpersonen ondernemen de acties. Zij zijn diegene die verantwoordelijk zijn voor de
voortgang van het verhaal. Zij zijn de focus in het verhaal. Zij zorgen voor de conflicten en zijn
voldoende interessant om het publiek een tijd lang te kunnen boeien. De hoofdpersoon is de
voorstander. Dit is de persoon van wie verwacht wordt dat het publiek hem volgt, empathie voor
voelt en zich zorgen over maakt. Vaak is dit een positieve persoon. Soms is de hoofdpersoon, de
voorstander een negatieve persoon. Toch zal deze ons boeien en ons meenemen in het verhaal.
We zien het verhaal namelijk vanuit zijn standpunt. Elke voorstander moet een tegenstander
hebben om dramatisch conflict aan het verhaal toe te voegen. Soms is de tegenstander een
combinatie van enkele personen. Een groep van ondersteunende karakters die proberen de
hoofdpersoon te beletten zijn doel te bereiken. Vaak heeft de hoofdpersoon een liefdesinteresse in
iemand. Dit karakter fungeert als dimensietoevoeging aan de hoofdpersoon. Vaak is de
liefdespersoon diegene die verantwoordelijk is voor de transformatie van het karakter.

Ondersteunende rollen
Karakters kunnen niet alleen een verhaal maken. Ze hebben hulp en ondersteuning nodig in het
bereiken van hun doelen. Ze hebben ondersteunende karakters nodig om ze te helpen en om ze
tegen te werken. Mensen die informatie verschaffen, die luisteren, adviseren, forceren een
beslissing te maken, confronteren. Een functie van een ondersteunende rol is de vertrouweling.
Vaak is de vertrouweling een minder interessante persoon als de hoofdpersoon. Vaak wordt de
vertrouweling als excuus gebruikt om informatie te geven aan het publiek. De vertrouweling mag
niet saai zijn. Het is een betrouwbare persoon bij wie de hoofdpersoon even helemaal zichzelf kan
zijn. De vertrouweling creëert een omgeving voor de hoofdpersoon waarin hij kan lachen, kan
huilen en kwetsbaar kan zijn. Vaak speelt humor ook een grote rol in deze verhouding.
Soms is de vertrouweling een tweede hoofdpersoon en voorstander, ze vormen dan partners in het
verhaal. Een andere belangrijke ondersteunende rol is die van de katalysator. Dit zijn de mensen
die informatie verschaffen of ervoor zorgen dat er iets gebeurt waardoor het verhaal gaat rollen en
de hoofdpersoon in actie wordt gezet. Soms is de katalysator degene die zorgt voor de
transformatie van het karakter in de vorm van een therapeut, een ouder of een vriend die de
hoofdpersoon confronteert met zijn gedrag. Ook kan het de politie zijn of de rechter die hem
veroordeelt en hem daarmee aanzet te transformeren.

Karakters die andere dimensies toevoegen
Er zijn altijd karakters die op de een of andere manier dimensie aan het verhaal en aan de
hoofdpersoon toevoegen. Dit betekent niet automatisch dat het een dimensionaal karakter is, maar
dat het verhaal extra dimensie krijgt door de aanwezigheid van dat karakter. Zoals het karakter
dat humor brengt in het verhaal. Zijn functie is om het verhaal luchtiger te maken, om mensen
even een rustpunt te bieden en de spanning los te laten. In komedies wordt de humor vaak
gebracht door een ondersteunend karakter. In veel verhalen wordt er gebruik gemaakt van een
karakter die contrasteert met de hoofdpersoon. Het contrast karakter helpt ons om de
hoofdpersonen duidelijker te onderscheiden en te begrijpen omdat de verschillen nu erg duidelijk
worden aangeduid.
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Thematische karakters
Er zijn een aantal karakters welke ervoor zorgen dat het thema van het verhaal wordt uitgedrukt.
In veel complexe themaverhalen zorgt een karakter voor de balans, deze zorgt ervoor dat het
thema niet verkeerd wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd. Verhalen waarin een minderheid een
belangrijke negatieve rol speelt, heeft een balans nodig door een positief rol model. De balans
wordt dan behouden door het feit dat een persoon de andere kant van het verhaal belicht.
Sommige thematische karakters geven dimensie aan het thema door verschillende standpunten te
laten zien om op die manier complexe ideeën te kunnen communiceren. We noemen deze
karakters de stem van… Een ander thematisch karakter welke vaak gebruikt wordt om het thema
te communiceren is het karakter dat het standpunt van de schrijver uitbeeld. De schrijver kiest dan
een karakter die spreekt en handelt naar de gedachten van de schrijver, deze verbeeldt wat de
schrijver wil zeggen in zijn verhaal. Op een bepaalde manier is dit de alter ego van de schrijver.
Soms heeft een verhaal een specifiek karakter nodig waarmee een publiek zich kan identificeren.
We noemen dit het standpunt van het publiek karakter. Hiermee wordt niet bedoeld dat we
empathie kunnen voelen voor het karakter zoals bij de hoofdpersoon, of de sympathie die we
kunnen voelen voor het ondersteunende karakter. In plaats daarvan brengt dit karakter het publiek
in het verhaal door ons te laten weten wie we zijn en hoe wij, als publiek zijnde, ons moeten
voelen en wat wij moeten denken over een bepaalde situatie. Dit karakter wordt nog belangrijker
wanneer een verhaal gaat over ongeloofwaardige zaken zoals buitenaards bestaan. In dit geval zal
het grootste deel van het publiek deze filosofie niet geloven, zij zullen sceptisch zijn. Om dit
verhaal te laten werken wordt het erg belangrijk om een karakter te kiezen die ook erg sceptisch
is en zo dus dit kenmerk van het publiek kan vertolken. Wanneer het sceptische karakter
gedurende het verhaal een verandering in standpunt ontwikkelt, kan het publiek dit ook
gemakkelijker geloven. Dit betekent niet dat de standpunten van het publiek geheel zijn
veranderd maar dat hun ongeloof tijdelijk is uitgesteld zodat ze zich kunnen identificeren met de
karakters en geboeid raken door het verhaal. 5

                                                          
5 Making a good script great, a guide for writing and rewriting. L.Seger
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III Het waardeschema van Rokeach

Eindwaarden Instrumentele waarden
Sociale harmonie

• Vrede
• Gelijkheid
• Vrijheid
• Nationale zekerheid
• Verlossing (eeuwig leven)

Persoonlijke vervulling
• Sociale erkenning
• Comfortabel leven
• Plezier
• Iets presteren

Zelfverwezenlijking
• Schoonheid (natuur en kunst)
• Wijsheid
• Innerlijke harmonie
• Zelfrespect
• Iets presteren
• Veiligheid
• Zorg voor het gezin
• Verlossing (eeuwig leven)

Liefde en affectie
• Volwassen liefde (seksuele en

volwassen intimiteit)
• Echte vriendschap

Persoonlijke tevredenheid
• Geluk (content zijn)

Competentie
• Ambitieus
• Onafhankelijk
• Creatief
• Capabel
• Logisch (rationeel)

Mededogen
• Vergevingsgezind
• Hulpvaardig
• Opgewekt
• Liefdevol

Sociale instelling
• Beleefd
• Gehoorzaam
• Netjes (schoon)

Integriteit
• Verantwoordelijk
• Eerlijk
• Zelfcontrole
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IV Een schematisch overzicht van storytelling in management
context

Doel Verhaalbenodigdheden Vertelwijze Te verwachten
reacties

Tot actie
aanzetten

Beschrijf hoe een
succesvolle verandering in
het verleden is
doorgevoerd maar geef de
luisteraar de ruimte om te
bedenken hoe het in hun
situatie kan werken.

Vermijd onnodige details
die de aandacht van het
publiek wegnemen bij hun
eigen uitdaging.

“Stel je voor…”
“Stel dat…”

Communiceren
wie je bent

Voorzie in
publiekbindende emoties
en toon enkele sterktes en
zwaktes uit het verleden.

Verwerk betekenisvolle
details, maar draag er
tevens zorg voor dat het
publiek de tijd en wil heeft
om het verhaal te horen.

“Dat wist ik
  niet over hem”
“Nu snap ik
  waar ze op doelt”

Waarden
overbrengen

Zorg dat het vertrouwd
voelt voor het publiek en
dat het aanstuurt op een
discussie over de
onderwerpen die naar
boven komen bij de
gepresenteerde waarden

Gebruik geloofwaardige
(echter misschien
hypothetische) karakters
en situaties en vergeet
nooit dat het verhaal
overeen moet komen met
je eigen daden.

“Dat is zo waar!”
“Waarom doen wij
 dat niet altijd?”

Samenwerking
koesteren

Zorg dat het op
gevoelsniveau aanspreekt
tot situaties die de
luisteraars ook hebben
ervaren en die aansturen
op het delen van eigen
verhalen.

Zorg ervoor dat de agenda
geen beperking vormt voor
deze uitwisseling van
verhalen en dat er een
actieplan klaar ligt om de
resultaten uit deze
verhalende kernreactie te
verwerken in acties.

“Dat herinnert me
 aan de tijd dat ik..”
“Hé, ik heb ook
  zo’n verhaal”

Roddels
intomen

Het toont, vaak door het
gebruik van humor,
sommige elementen van
de roddel die aantonen dat
het ongeloofwaardig of
onwaar is.

Vermijdt de verleiding om
gemeen te worden en weet
zeker dat deze roddel echt
niet waar is.

“Het is niet waar..”
“Zo had ik het
  nooit bekeken!”

Kennis delen Focus op de gemaakte
fouten en laat in enig
detail zien hoe ze werden
opgelost met een uitleg
over waarom die oplossing
werkte.

Bedenk alternatieve, en
eventueel betere,
oplossingen.

“Zo daar moeten
 we vanaf nu echt
 op letten”

Mensen naar de
toekomst leiden

Roep een beeld op van de
toekomst die je wil creëren
zonder teveel
gedetailleerde informatie
te geven die
hoogstwaarschijnlijk
anders zal uitpakken.

Ben zeker van je
vaardigheden als
verhalenverteller (gebruik
anders verhalen waarin het
verleden kan dienen als
een springplank voor de
toekomst)

“Wanneer beginnen
  we”
“Laten we dat
 doen!”
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V Interview met verhalenverteller de Donderelf

M: U bent natuurlijk de beoefenaar van het vak, dus ik was wel erg benieuwd naar uw mening
over het een en ander. Ik heb een aantal items achter elkaar gezet, heel variërend en ik wil u graag
laten vertellen.
M; Ik zou graag willen weten hoe u er aan gekomen bent om te gaan vertellen
D: Okay, In Archeon in Alphen aan de Rijn daar hadden ze in het eerste jaar, het was een
archeologisch themapark, daar werd ik aangenomen om te komen vertellen over de geschiedenis.
Over de opgravingen en dergelijke niet meer dan dat. Zij hoopte dat dit bij een groot publiek zou
aanslaan dat archeologische ding. Ik vond dat een vrij dom idee. Sowieso dat Archeon dacht dat
dit zoveel bezoekers zou gaan trekken dat zag ik vanaf het begin af aan al niet zitten. En dat bleek
achteraf gezien ook gewoon juist. Ze hadden marktonderzoek gedaan en marktonderzoek kan
ontzettend gekleurd zijn.want het is maar net hoe je dat doet enzo. Dus daar klopte helemaal niet
van. Na het eerste jaar moest er meer entertainment komen er moest ook een verhaal komen bij
het inwijdingsritueel en er was ook een vrouw die zei maak jij maar een verhaal over de
zonnewijding dus toen heb ik ook een verhaal geschreven en verteld daar. Ik heb ook een verhaal
voor het inwijdingsritueel voor de kinderen gemaakt want er moesten rituelen komen in de
prehistorie en wat heel erg leuk was er was een man die had in het Land van Ooit gewerkt als
verteller en die had ook een opleiding gedaan tot verteller en ik wist eigenlijk helemaal niet dat
dit bestond eigenlijk en dat die wereld al bestond en toen drong dat eigenlijk ook nog niet echt tot
mij door. Maar we moesten allemaal stukjes van dat verhaal vertellen en ik had het geluk dat het
wel mijn verhaal was dat ik het geschreven had.
Toen was er een man en die gaf ons les en ik zag hem als echte artiest, hij kon op zijn handen
lopen en jongleren enzo en hij gaf ons les en hij had ook mensen kennis hij zag ook de kracht van
mensen, een mooie man was dat en we deden allemaal een stukje van het verhaal en die jongen
die dus al die ervaring had, hij is nu ook nog actief als verteller daar zei die docent tegen dat hij
heel goed wist hoe hij dat moest doen zo’n verhaal vertellen dat heb je echt geleerd met die
gebaren en alles erbij. En die docent kijkt naar mij en hij zegt “maar jij hebt dat niet nodig want
jij gelooft in je verhaal” en dat was eigenlijk een cadeau, een zaad dat hij in mij geplant had. Ik
was erg onzeker in die tijd, en voor een deel kan ik denken dat ik onzeker ben, maar goed ik
voelde me onzeker en dat was ergens een begin. Toen was het jachtritueel voor mij nog het laten
zien van natuurmensen en dat was voor mij veel belangrijker en dat verhaal dat deed ik maar af
en toe eens een keer.
Dat jachtritueel vond ik belangrijk en ik was vanuit dat indiaanse wereld bezig, ik wilde dat onder
de mensen brengen maar toen werd dat Sjamanisme heel erg populair en dat was ook niet iets wat
ik heel erg zag zitten. Toen heb ik me er juist weer van terug getrokken. Pas een paar jaar daarna
ben ik weer begonnen met dat verhaal keer op keer op keer te vertellen en ik vond t ontzettend
leuk om dat verhaal telkens weer dat verhaal precies hetzelfde te vertellen met dezelfde passie,
dat was voor mij een uitdaging en dan hoor je iemand zeggen “alweer dat zelfde verhaal met die
kraai, kan er niet eens iets anders” en dan frustreert dat en dan ga je toch andere verhalen zoeken
en vertellen en in eerste instantie vertelde ik alleen mijn eigen geschreven verhalen, en dat was
vanuit mij het idee van een kunstenaar moet zijn uniciteit uitdrukken en dat doe ik ook in mijn
schilderijen en gedichten, absoluut was dat uniek en zoveel mogelijk eigen. En op een gegeven
moment kom je erachter wat is nu echt eigen want je wordt altijd door van alles beïnvloedt en op
een gegeven moment wordt je daar iets meer volwassen in en dan denk je waarom zou ik niet
putten uit die enorme van verhalen die er is dus dat ben ik op een gegeven moment gaan doen.
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M; Het eigen maken van andermans dingen en een combinatie voor jezelf maken dat is ook iets
nieuws, unieks en een kunst.
D: Ja dat is inderdaad ook een grote kunst en ook ieder verhaal verteld iets en een verhaal verteld
ook iets aan mij en die boodschap moet ook in mijn lichaam en in mijn ziel en vanuit je nieren
(een andere verteller zei dat je eigenlijk verteld vanuit je nieren, ja maakt contact vanuit je nieren,
dat is namelijk het diepste wat je hebt) Een verhaal wordt echt een deel van jou en een verhaal
maar 1 keer vertellen is voor mij niet leuk dan kom ik er zelf niet echt in.
M; Ja dat kan ik me wel voorstellen, zo’n verhaal groeit ook en het zal natuurlijk elke keer wel
ietsjes anders zijn
D: Ja logisch want dat blijft natuurlijk maar toch is het ook wel weer zo dat ik altijd bijna
tekstvast ben aan mijn verhaal, niet dat ik het verhaal van woord tot woord uit mijn hoofd leer
maar ik vind het heel erg leuk als er bepaalde ritmes in zinnen zitten en ik houd van lange
volzinnen. Ik ben op dit moment bezig met het verhaal van de vier heemskinderen en ik ben bezig
om daar een eigen vertaling van te maken en toen had ik gister ook een volzin gemaakt waar ik
trots op was omdat hij zo’n mooie structuur had en zo’n mooi beeld gaf dat ik zo’n zin ook zo
neer wil zetten. En dan leer ik die ook zo en dan heb ik er ook plezier in dat die ook zo gaat.
Het is net als met muziek, muzikanten kennen ook hele lappen tekst uit hun hoofd. Zo’n muzikant
staat daar ook zo’n anderhalf uur muziek te maken en alle liedjes hebben ook hun teksten en dat
kent hij ook allemaal uit zijn hoofd, zo bijzonder is het dus niet.
M; Maar ga je echt op zoek naar een verhaal of werk je in opdracht? Heb je een idee en moet daar
een verhaal bij komen dus ga je die zoeken of kom je een verhaal tegen als je aan t lezen bent en
heb je dan zoiets van nou dat spreekt mij aan en dat ga ik vertellen.
D: Ik denk dat dit voor iedere verteller totaal anders is maar ik ben wel heel veel verhalen aan het
lezen en aan het zoeken in boeken en het is verschrikkelijk. Ik ben vaak ontzettend veel aan het
zoeken maar heel af en toe dan heb ik een verhaal dat ik wil gaan vertellen. Nu ben ik dan met de
vier heemskinderen begonnen maar dat is een ontzettend lang verhaal dat kan ik gewoon niet in
een half uur vertellen dat kan niet en dat zou je misschien in vier keer een uur kunnen vertellen.
We zijn ook met de muziekgroep bezig om een soort theaterproductie te maken, we zitten al heel
lang te denken over het maken van verhalen in combinatie met muziek en de verhalen die ik al
vertel in middeleeuwse sfeer zoals Prins Roland, die heb ik al helemaal uitgewerkt met harpspel
en Ian Duriach heeft al helemaal een harpbegeleiding, Comatt Mc Art nog meer dan die andere,
daar is echt helemaal muziek bij gezocht. Comatt Mc Art is een verhaal dat niet voor iedere
gelegenheid is dus dat heb ik nog niet zo vaak verteld. Het is nogal een diep bespiegelend verhaal
Het is een Keltisch verhaal en het kan niet overal. Ian Duriach en Prins Roland heb ik al zo vaak
verteld, al jaren dus dat is niet leuk om daar weer eens een keer iets mee te gaan doen. Het
verhaal dat ik nu net heb uitgewerkt Karel en de Elegast dat is ook niet echt geschikt dus ik moet
echt van te voren bedenken dat bij dit verhaal muziek gaat komen. Dus daar ben ik nu een beetje
mee bezig. Ik ga het verhaal nu in meer kapittels vertellen.
Het verhaal van de vier heemskinderen dat heeft ook heel duidelijk hoofdstukken in een heel lang
verhaal. Er spelen kleine verhaaltjes binnen af. Het zit heel goed in elkaar. Er zitten ook prachtige
beelden in en daar wil ook echt heel graag iets mee doen. Karel de Grote blijft me op een of
andere manier heel erg fascineren. De tijd eigenlijk fascineert me. Ik ben dan nog wel erg
geïnteresseerd in wat dan de heidense cultuur wordt genoemd. Die mensen waren ook heel erg
gelovig en spiritueel alleen dan op een wat andere manier. In ieder geval anders denkend.
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M:Vertel eens iets over de tijd dat je bij de indianen bent geweest.
D: Twee maanden ben ik op bezoek geweest bij Chief Lamedear. De Dalai Lama heeft de chief
gevraagd om zijn lama’s te onderwijzen. Dat zegt iets over de kwaliteit en de power van de chief.
Heel erg helderziende man hij is heel begaafd, hij had ook een schaduw bij zich. Hij was ook
gewond, hij had in Korea gevochten en lange tijd is hij aan drugs en alcohol verslaafd geweest en
daar is hij uitgevochten. Hij had een enorme power. Ik ben daar twee maanden geweest om de
zonnedans mee te maken. Chief Lamedear wilde altijd graag dat ik zonnedanser werd hij was heel
erg op mij gesteld. Op een gegeven moment was er een pipemeeting, alle pijpdragers, die hij een
pijp had gegeven en zonnedansers van europa die waren dan bij elkaar gekomen, zo’n twee of
driehonderd man waren er in Frankrijk en toen heeft hij mij in het midden van die groep gezet en
toen zei hij tegenover iedereen deze man was de meest krachtige van al mijn pijpdragers in
europa en dat was tien jaar geleden. Ik was nog steeds in vertwijfeling welk pad ik ging
bewandelen ook daarna nog. Een Duitse zonnedanser sprak mij daarna aan en zei ben je nou nog
in twijfel, hoe kun je. Maar die twijfel bleef. Er is een stukje in mijn diepste gevoel, ik heb een
aantal kwaliteiten waarmee ik een vooraanstaande pijpdrager/ zonnedanser zou kunnen zijn, ik
zou een grote groep kunnen leiden. Die mogelijkheden en kracht heb ik. Maar er is een stukje in
mij dat dat niet wil en dat stukje is niet te ontkennen.
M: En wat zou dat pijpdrager zijn dan inhouden?
D: Ik weet dat ook niet echt goed. Ik zou dan ieder jaar naar Amerika gaan, Ik zou gaan
zonnedansen, dat is lichamelijk een heel zware ceremonie zonder eten en drinken in de snikhete
zon, je wordt ook gepierced. Maar dat is een verhaal apart en ik doe het niet dus wat dat betreft
moet ik ook een wat nederigere houding innemen naar diegene die het wel doen.
M: Ik las inderdaad op je site dat je ook veel inspiratie uit alle rituelen en dergelijke haalt.
Indianen zijn natuurlijk ook echte verhalenvertellers.
D: Nico de verhalenman vertelt inderdaad ook echt heel veel indianenverhalen en hij verteld heel
anders als ik. Iedere verhalenverteller vertelt anders, dus je kunt er goede en slechte dingen over
zeggen. Ieder jaar gaat hij naar Amerika en doet ook goede dingen voor de mensen daar. Eerder
hield hij zich altijd verre van de ceremonies terwijl voor mij juist de ceremonies de reden waren
om daarheen te gaan. Hij kan heel goed die indianen verhalen vertellen en ik niet. Er zijn een paar
indianen verhalen die ik vertel maar de meeste daar heb ik het net niet mee. Hij vertelde ook
tegen mij over een indiaan en die vertelde dan een verhaal zittend en of de kinderen nu bleven
luisteren of niet daar doet hij niks aan als het kind niet luistert dan is dat de keuze van dat kind en
dat is dan ook meteen de hele traditie van hoe hun zijn en hoe hun leven. Terwijl Nico er een
schepje bovenop gooit en het wat spannender maakt als het kind niet oplet en daar had die
Indiaan weer van geleerd. De indianen hebben mij wel geïnspireerd. Ik heb een verhaal
meegemaakt welke een Indiaan vertelde over de Indianen afslachting bij Wounded Knee en dat
alle mensen in de zaal zaten te huilen, dat was heel indrukwekkend. Dat heeft wel een heel diepe
indruk op mij gemaakt. Chief Lamedear heeft mij door blokkades in mij heen geforceerd, hij
heeft me geconfronteerd met mezelf. Hij heeft mij heel erg onder druk gezet waardoor ik
veranderingen heb gemaakt in mezelf en in mijn leven en die zijn gebleven. Daardoor kan ik een
stuk kracht aanboren in mezelf en dat is ook de kracht van de aarde en van de kosmos., dat is een
soort trance. En die kracht helpt ook om een publiek van tweehonderd man te boeien. Die energie
houdt mensen betrokken en blijft luisteren de een vindt dat prettig en de ander niet.
Willem de Ridder is een heel bekende verteller van de radio en televisie en daar lopen heel veel
mensen ontzettend mee weg, zijn razend enthousiast en als ik hem twee minuten hoor vertellen
dan ben ik ergens anders. Hij vertelt heel monotoon. Ik vind er niks aan als een verteller als een
zoutzak op een stoel gaat zitten met zijn armen naast zijn lichaam bungelend en dan een verhaal
gaat vertellen. De wereld van verhalen is een hele grote wereld op het moment, er zijn heel veel
vertellers.
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Maar er is daarbinnen dus een heel groot stuk waar ik dan ook echt helemaal niets mee heb. Je
hebt nu ook Beyond the Boarder festival in Engeland en alle vertellers die willen daarheen Ben
Hackerty die organiseert dat en dat is een grote naam en er staan ook allemaal grote figuren.
Ik heb een voorstelling van daar gezien in Nederland met harpspel, muziek en zang daarbij en die
man vertelde ook voor een stuk in het Welsch en dat was ontzettend knap hoe die man vertelde
lange volzinnen enzo. Een heel ingewikkeld verhaal wat hij heel knap vertelde Maar na een
kwartier was ik echt helemaal gefascineerd door de manier waarop die man vertelde en na een
half uur begon ik me een beetje te vervelen en na driekwartier begon ik me te irriteren en ik had
na de pauze niet meer terug moeten gaan. Ik kon namelijk op dat moment met een knuppel de
hele boel daar kort en klein gaan slaan.
M: Heb je ene idee waar dat dan door kwam?
D: Mijn gevoel was, en ik denk dat honderden mensen dat niet met mij eens zijn hoor, maar het
was zo dat die man zich op een bepaalde manier niet bloot gaf. Hij stelde zich niet kwetsbaar op
naar het publiek er was geen moment dat hij zich openstelde. Voor mij was het gewoon een groot
maniertje. En dan is het voor mij gewoon dood. Hoe goed en knap dat dan ook gedaan is. Voor
een groot deel bestaat een voorstelling van mij natuurlijk ook uit maniertjes en dat is dan
natuurlijk ook eng.
M; Maar op zekere hoogte is natuurlijk alles gekunsteld, het gevoel en de passie is er maar er
worden altijd elementen kunstmatig aan toegevoegd om het voor het publiek interessanter en
boeiender te maken, dus dat is heel moeilijk.
D: Ja dat is ook heel moeilijk. Soms kun je je kwetsbaar opstellen voor een publiek en dan krijg je
juist ene heel diep gevoel met elkaar en dan kan er een gevoel van liefde of eenheid ontstaan met
jou en je publiek en aan de andere kant kunnen ze op dat moment gehakt van je maken.
M: Maar dat is natuurlijk ook juist wat het spanningsveld creëert.
D: Natuurlijk wil je juist die laag aanboren maar dat zal maar een enkel keertje lukken eigenlijk.
Er zijn ook tal van plaatsen waar het gewoon niet kan. Ik word bijvoorbeeld heel veel gevraagd
voor kindervoorstellingen, bijna alleen maar en dat vind ik eigenlijk ontzettend jammer misschien
komt dat door de naam Donderelf maar aan de andere kant wordt de naam dan niet echt goed
bekeken. Misschien heb jee bepaalde manier van gereserveerdheid nodig om door volwassenen
serieus genomen te worden en dat heb ik niet. Ik weet dat ik als ik voor volwassenen speel dat ik
dat een kwartier nodig heb om ze voor me te winnen. In mijn verhalen vertel ik altijd iets, ik
probeer een bepaalde leer over te brengen op mensen via mijn verhalen. Ik kan niemand leren wat
ik doe qua verhalen vertellen. Ik kan misschien iemand leren zichzelf tot uitdrukking brengen met
verhalen en dan daarbij dingen te vinden die bij diegene past. Ik moet ook eigenlijk verhalen voor
kinderen op cd gaan zetten en dat wil ik wel maar dat doe ik niet en dat moet ik wel doen
eigenlijk. Das eigenlijk heel jammer.
M; Wanneer je verhalen schrijft ga je van uit van iets wat je wilt vertellen, iets dat je over wilt
brengen, ga je uit van een doel en ga je daarop je verhaal baseren of bestaat er een idee van een
verhaal.
D: Bij het vertellen van oude verhalen gebruik ik gewoon de basis die daarvoor staat. Er wordt
binnen die verhalen heel vaal gebruik gemaakt van 2 dieren. Een aarde gebonden dier en een
lucht gebonden dier, dus een vogel ofzo. In de prehistorie speelt vuur ook een belangrijke rol, dus
hoe zijn mensen aan het vuur gekomen, dus dat gebruik ik ook veel in mijn verhalen. Ik maak er
ook vaak een Europees verhaal van, iets waar mensen zich iets bij kunnen voorstellen in plaats
van een wereld die ver weg ligt. Ik gebruik wel verre landen maar stop er ook herkenbare
elementen in.
Ik probeer mensen iets te leren bijvoorbeeld manieren van meditatie dus dat is dan ook een beetje
een doel achter een verhaal. Ook probeer ik ze vaak iets te vertellen over de manier van leven van
de Indianen.
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M: Wil je met elk verhaal echt iets vertelen aan het publiek of wil je ook wel eens gewoon een
boeiend verhaal vertellen?
D: Ja, op het moment schrijf ik dan het verhaal van Karel en de Elegast en daarmee voel ik me
net een jongen van zestien jaar, lekker ontdeugend. Lekker schoppen tegen de maatschappij. In
mijn leven is het schoppen tegen datgene dat normaal is altijd wel een drijfveer geweest. Dat
omverwerpen, dat punkerige. Dat is eigenlijk een enorm stuk kracht van mij. Dat is een bron waar
ik ook heel veel energie uitput. Dat is eigenlijk nog een diepere bron in mijzelf dan die van de
indianen. Ik heb er ontzettend veel plezier in om mijn eigen verhaal daar in te schrijven. Typetjes
uitwerken. Ik neem het ook op video op om naar mezelf te kijken. Ik houd wel de structuur van
het echte verhaal aan maar geef er wel een eigen invulling aan. Ik breng het alleen tot leven.
Soms kom ik gewoon een heel mooi verhaaltje tegen en dat leer ik dan en dan vertel ik dat zonder
enige bedoeling naast het brengen van een mooi verhaaltje. Gewoon een heel simpel verhaaltje.
Andere verhalen vertel ik die zijn heel ingewikkeld, die vertel ik dan een jaar en dan heb ik m pas
onder de knie. Soms zijn verhalen ook alleen maar gewoon grappig en daarom vertel ik ze dan.
M: Als je naar een voorstelling toegaat, je gaat ergens vertellen, kijk je dan naar je publiek en kies
je daarop je verhalen uit?
D; Ik probeer wel altijd van te voren zo’n duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de mensen die
ik voor me ga krijgen, volwassenen of kinderen en van welke leeftijd de kinderen dan zijn en dan
kies ik mijn verhaal. Daar wijk ik dan ook bijna nooit vanaf.
M: En als het publiek dan anders reageert als je verwacht, wissel je dan van keuze voor een
verhaal?
D: Een heel enkel keertje denk ik wel eens dat een verhaal niet werkt en dan schakel ik over maar
meestal is het wel de juiste keuze die ik heb gemaakt.
M: Heb je ook verhalen die voor jong en oud zijn, voor een heel diverse groep mensen?
D: Ja voor Archeon is dat zeker ook nodig. Bij Karel en de Elegast weet ik dat nog niet. Ik heb
het wel geschreven met het idee voor volwassenen in elk geval dat volwassenen het leuk vinden.
Maar laatst hebben kinderen van 7 a 8 jaar ook onder begeleiding van hun ouders zo’n 35
minuten zitten luisteren, dus van dat verhaal weet ik het nog niet. Prins Roland en Ian Duriach
vertel ik in principe voor kinderen. Maar volwassenen zijn daar ook altijd erg door geboeid. We
willen vaak als volwassenen ook niet altijd na te hoeven denken. Soms wil je ook de eenvoud van
de kinderwereld voelen. Het is ook een beetje een droomwereld.
M: Als je een verhaal verteld voor jong en oud ga je dan op het niveau van de kinderen vertellen
en zo dat de volwassenen het ook leuk vinden omdat het dan een beeld van hun kindertijd is en
dat ze even kunnen ontsnappen uit de dagelijkse realiteit?
D: Nee als ik voor volwassenen vertel laat ik een heleboel dingen achterwege dus minder
beeldend. Voor de kinderen beschrijf ik de wereld er omheen veel meer. Met de kinderen maak ik
het veel meer langdradig en zorg ik dat de kinderen meedoen en mee verzinnen in het verhaal, de
kinderen krijg je mee in het participeren maar met volwassenen, die gaan in gevoel en gedachte
wel mee maar die zullen in spraak niet zo snel meegaan.
Harpspel en andere muziek maken ook meer ruimte om een beeld te vormen er wordt een betere
sfeer geschapen. Er zijn ook verschillen in luisteraars. De een vormt heel beeldend het verhaal in
zichzelf en andere zijn veel meer mentaal ingesteld en willen gewoon weten hoe het verhaal
verder gaat in woord. Voor volwassenen vertel ik een verhaal ook gewoon veel sneller, met meer
energie en meer actie opvolgend. Als volwassenen iets gedronken hebben gaan ze vaak zitten
klieren dus dan moet er ook meer actie inzitten en meer vuur er in gooien. Door een andere
verteller is mij ooit gezegd dat ik op heel veel verschillende manieren en plaatsen kan vertellen,
ook in een kroeg enzo.
M: In prins Roland en de boze elfenkoning maak je gebruik van interactie met het publiek, hoe
pas je dit toe en hoe belangrijk is dat voor jou?
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D: In sommige verhalen sluit ik elke vorm van interactie uit. Bewust omdat het net een nieuw
verhaal is en de draad van mijn verhaal niet wil kwijtraken. Ik wil een heleboel dingen gezegd
hebben die ik belangrijk vind en wil het dus zo houden zoals het nu is. Ik wil ook een bepaalde
spanning daarmee vasthouden. Ik vind het heel bijzonder dat als ik een verhaal voor de eerste
keer vertel dan vertel ik hem dus nog lang niet zo als ik hem voor de honderdste keer vertel Nog
lang niet zo goed, maar doordat je hem voor de eerste keer vertelt zit er een ander soort energie
in. Wat net zo goed boeit voor de luisteraar als dat je hem voor de honderdste keer verteld want
ze horen ook wel dat er meer kwetsbaarheid in zit. Een grapje op het moment zelf verteld is toch
vaak ook het leukste en werkt dan het beste, als je die dan herhaald kan die nog wel werken maar
het is dan toch altijd een beetje minder. Op de 1e elf fantasy fair heb ik ook verteld voor een groep
van 50 mensen en die hebben echt gelachen om dat verhaal en ze begrepen echt wie ik neerzette,
ze begrepen dat ik van de held die ik neerzette een soort anti held maakte. Dat heb ik nog een
keer meegemaakt op een anarchistische camping, daar hebben ze ook echt heel hard gelachen en
snapte ze het ook helemaal met dat verhaal. En verder eigenlijk wordt er wel gelachen om de
gemaakte grappen maar ze begrijpen het ding dat ik vertel niet echt en lachen dus niet echt om de
gedachte er achter. Achter dat ene verhaal wat ik dan dus vertel zit ook een enorme betekenis wat
ik pas na jaren begin te begrijpen en daar kom ik al helemaal niet aan toe om mensen daarover in
te lichten. Dus wat er in dat verhaal eigenlijk nog allemaal zit.
M: Mensen met voorkennis en meer kennis van de onderwerpen waar je over verteld zullen
inderdaad vaak meer genieten en harder lachen omdat ze het eerder snappen wat je bedoelt met de
achterliggende betekenissen dat is op zich logisch dat zij daar een andere beleving bij hebben als
iemand die voor de eerste keer in aanraking komt met deze wereld aangezien het leuk is als je
herkenningspunten terugziet. Daardoor wordt je beleving geïntensifieerd.
D: Maar ik kies vaak ook voor onderwerpen die iets verder weg liggen en dus niet voor de hand
liggen.
M: Om nog even terug te gaan naar de interactie want je zegt dat je dus bij sommige verhalen
geen interactie gebruikt.
D: Ja in die zin dan ja niet dat ik vraag om een toegift. Maar de interactie is er natuurlijk wel op
een ander niveau.
M; Hoe zorg je ervoor dat wanneer je interactie wel toepast dat dan je verhaal ongeschonden
blijft?
D: Ik kies bewust voor bepaalde momenten, meestal weet ik dan ook wel van tevoren wat voor
soort reacties ik dan krijg ongeveer. Soms hoop ik dan ook dat er eens een keer iets anders is, een
reactie die ik niet verwacht. Mijn verhaal komt eigenlijk niet snel op een ander pad als ik
bedoelde, daar zorg ik wel voor. Ik weet dat er vertellers zijn die dat wel doen en de kinderen een
verhaal van begin tot eind laten creëren.
M: Dat lijkt me ook wel spannend aangezien je toch wel je boodschap over wilt brengen.
D: Ja maar ook moet ene verhaal voor mij heel duidelijk rond zijn met een kop, midden en staart.
De boodschap moet duidelijk zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Soms heeft een verhaal ook wel
een beetje een open einde. Een verhaal hoeft van mij ook geen echte climax te hebben of afsluiter
ofzo niet zoals bij moppen. Het mag een anti climax zijn
M: Ik ben op het moment ook bezig met filmanalyse en gebruik daarbij een boek dat gaat over
script schrijven en herschrijven en zij ontrafelt verhalen en daarmee geeft ze een precieze
structuur aan van hoe een goede opbouw van een film in elkaar zit en wanneer er dus op welke
momenten iets mist in de film. Gebruik jij in het schrijven van jouw verhalen ook een vaste
structuur of opbouw?
D: Ik heb daar geen systeem voor nee. Dat helemaal niet. Onbewust denk ik wel dat ik naar een
bepaald hoogtepunt toe werk in een verhaal. Ik probeer juist ook vaak verhalen naast elkaar te
leggen en dan moet een nieuw verhaal juist erg afwijken van een verhaal dat ik al vertel. Dat vind
ik belangrijk dat ieder verhaal weer een ander segment van het totale spectrum belicht.
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M: Vind je dan dat alle verhalen wel ergens een link moeten hebben onderling?
D: Dat kan wel. Ik heb bijvoorbeeld wel een aantal verhalen waarin de maan een rol speelt. Ik
vind het wel leuk om over een onderwerp een paar verhalen te vertellen.
M; Maar de meeste films worden ook niet echt gemaakt volgens die bepaalde structuur en dat
bepaalde schema maar als je ze dan gaat analyseren achteraf dan blijkt vaak dat je dat schema
terug kunt vinden in de film.
D: Het is wel zo bijvoorbeeld in verhalen voor kinderen dat je steeds weer verassingen moet
hebben in je verhaal, of een stukje muziek, of een ander muziek instrument of een andere
persoonlijkheid of meer spanning of een grapje of het moet in je beweging zitten. Want als je een
voorstelling van een uur hebt voor 250 kinderen dan moet dat goed gaan en de aandacht erbij
houden.
M: Is dat bij volwassenen anders dan?
D: Nee misschien is dat inderdaad niet heel anders. Ik weet het niet. Het is ook wel zo dat ik bij
bepaalde verhalen voor volwassen juist met veel meer energie en vuur vertel en minder in die
beelden op ga. Omdat volwassenen soms helemaal geen beeldend vermogen hebben, bij kinderen
is dat vaak toch veel meer dat ze er sneller inzitten. Het ligt aan de situatie. Als ik bijvoorbeeld
vertel op een feest dan moet ik dat vuur erin gooien. Terwijl als ik ergens uitgenodigd wordt om
als verteller te vertellen dan komen mensen ook echt voor mij om te luisteren naar mijn verhalen
en dan is het anders. Dan kijken de mensen de eerste tien minuten van, vinden we deze man
aardig willen we naar deze man luisteren, heeft hij iets te brengen en heeft een kwaliteit wat hij
zegt. Dat duurt ongeveer tien minuten en op het moment dat hun hebben beoordeeld dit vinden
we leuk, dit is goed en dan ontspannen ze hier in. Dit is met name met volwassenen zo. Dan
kunnen ze ook twee keer drie kwartier naar je verhalen luisteren.
M: Hoe werk je met gelaagdheid voor verschillende leeftijden en samenstelling van de luisteraars,
werk je daarmee?
D: Ja voor een deel wel. Het is inderdaad zo dat ik gebruik maak van verschillende lagen. Zelfs
de meeste volwassenen zullen in sommige verhalen de meest diepe lagen niet begrijpen of
voelen. Misschien wel voelen maar niet zien of herkennen. Ze volgen dan wel de lijn van het
verhaal.
M: Bestaat er onderling veel concurrentie met verhalen vertellers of leren jullie juist van elkaar?
D: Nou het valt wel mee maar er is op dit moment een hele sterke beweging die juist iedereen wil
bundelen die elkaar willen helpen en zoveel mogelijk mensen samen willen benaderen om ze
enthousiast te maken voor verhalen en die les geven. Er bestaat op die manier ook steun. Maar
eigenlijk voel ik dat ( en ik doe er zelf ook aan mee hoor) onder de professionele vertellers best
een heel harde concurrentiestrijd is. Er zit best wel in dat je elkaar dingen niet gunt. Sommige
vertellers komen bijvoorbeeld op festivals en daar kom ik dan niet in. Daar wordt ik dan gewoon
buiten gehouden.Daar kan ik me wel heel erg kwaad om maken. Want ik zie dan mensen die niet
mijn ervaring of kwaliteiten hebben maar wel de babbel om dat te regelen. Ik heb een uniek
product met die sjamaan, de middeleeuwer en de muziek etc.
M: Ik denk dat dat ook wel iets van de kunstwereld is. Eigenlijk heb je wel onderling respect voor
de dingen die de ander doet en probeer je elkaar te helpen maar van de andere kant wil je wel
beter zijn en voel je je ook beter.
M: Hoe lang ben je al bezig als verhalenverteller?
D: Al tien jaar nu, als zelfstandige nog maar een paar jaar en dan gaat het dus eigenlijk absoluut
nog niet slecht. Ik loop er zelfs niet eens achteraan. 6 juni is trouwens de nationale verteldag. Dan
is er van alles te doen over verhalen en er komen ook een aantal belangrijke Nederlanders op af
dus dat kan een goede opstap zijn.
M: Als je een verhaal verteld zijn ze in jouw geval vaak gestoeld op oude verhalen uit vroegere
tijden, probeer je dan toch nog hedendaagse dingen er in te doen zodat mensen zich kunnen
identificeren? Vind je identificatie voor het publiek in je verhalen belangrijk?
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D: Ja dat probeer ik wel inderdaad op een subtiele manier. Alle figuren in mijn verhalen zijn
natuurlijk op een bepaalde manier een weerspiegeling van wie ik zelf ben en ook een reactie op
de wereld maar ik doe heel weinig met de dagelijkse politiek. Vaak lopen kinderen wel heel
enthousiast weg van een verhaal waarna ze bepaalde stukken van de held naspelen en dat is heel
mooi. Ik probeer ook altijd wel een beetje de spot te drijven met de sterke macho man en daar
kunnen vrouwen dan wel weer erg om lachen omdat ze dan iets herkennen.
M: Wat si volgens jou de kern of de essentie van een verhaal. Wat maakt een verhaal wel een
goed verhaal en wat niet. Wat betekend voor jou verhalen vertellen en wat betekend voor jou
verhalen horen?
D: Ik vind het belangrijk als een verhaal me meeneemt naar de innerlijke wereld. In een
visionaire wereld als het ware. Ik moet de figuren uit het verhaal echt voor me zien die zie ik echt
dingen doen. Ik zie die beelden dan ook echt helder voor me. Die beelden kunnen wel een paar
weken bij me blijven als het een goed verhaal is. Dat vind ik echt geweldig en spiritueel.
De verteller moet de figuren en beelden ook echt voor zich zien en voor zichzelf visualiseren
anders kan hij dat nooit bij het publiek bewerkstelligen. Dat vind ik een stuk kracht en dat probeer
ik zelf ook te doen. Ik vind het heel saai als een verteller alleen maar stil op een stoel zit. Ik vind
het erg leuk als een verhaal grappig is met leuke vondsten. Echt puur vermakelijk vind ik heerlijk.
M: Vind je dat een verhaal echt iets bij je achter laten. Moet het je vormen of mag het ook pure
vermaak zijn?
D: Eigenlijk vind ik het vermaak belangrijker dan de achterliggende boodschap ook bij mezelf. Ik
schuif boodschappen ook bewust naar de achtergrond. Diegene die het willen horen mogen het
horen. Als ik die boodschap teveel op de voorgrond plaats wordt het griezelig, religieus of
sekteachtig. In verhalen kun je er eigenlijk niet omheen om een boodschap te vertellen. Vermaak
en boodschap zijn vaak samenhangende elementen waar je niet onderuit komt. Je wilt kennis
delen, wijsheid overbrengen, mensen iets leren en heb vermaken. Op die manier leren is ook een
heel prettige manier van leren. Kinderen luisteren ook vaak juist erg aandachtig als de essentie, de
boodschap van het verhaal naar voren komt. Kinderen komen ook echt om te luisteren naar de
boodschap om bepaalde lessen te leren. Dat vinden ze interessant en daar komen ze voor. Zodra
ze de les hebben gehad is het vaak goed.
M: waarom kies je voor de mondelinge overdracht van verhalen en niet de schriftelijke. Wat zie
als een sterke kant van de orale overdracht versus de schriftelijke overdracht?
D: Ik schrijf vaak wel mijn verhalen eerst uit omdat dat de beste manier van werken is voor mij.
Dan vertaal ik het al naar mijn eigen beelden en woorden. Het is eigenlijk zo gegroeid dat ik ben
gaan vertellen. Ineens kon ik daar geld mee verdienen. Ik weet eigenlijk niet waarom ik er
specifiek voor heb gekozen om te gaan vertellen. Het is min of meer gewoon zo gegroeid. Een
aantal jaren geleden ben ik begonnen met het opschrijven van mijn verhalen en naar vijf
uitgeverijen gestuurd en geen was er geïnteresseerd om het uit te geven. Er is wel eens tegen me
gezegd nu zijn de tijden veranderd en toen was het misschien niet het juiste moment daarvoor, je
zou het opnieuw kunnen proberen. Ik denk ook wel dat de kracht van mijn verhalen extra belicht
wordt door de mondelinge overdracht doordat ik met veel energie en beleving mijn verhalen
vertel en dat dit op papier niet zo goed tot uitdrukking komt hoewel de essentie van het verhaal
natuurlijk hetzelfde blijft. Op het moment dat je dingen opschrijft kunnen dingen ook anders
overkomen, anders dan dat je ze bedoeld. Het kan gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden.
Bijvoorbeeld als je het met humor schrijft maar dat niet terug ziet in je schrijven kunnen dingen
juist als een serieuze uiting worden gezien. Aan de andere kant lijkt het me toch ook wel mooi om
te schrijven. Vroeger schreef ik gedichten dus ik heb wel een taalgevoeligheid.
Het zou heel erg leuk zijn als ik een bepaalde bekendheid heb als verteller en erkenning als
kwalitatief verteller en kunstenaar en dat ik dan door een uitgeverij gevraagd wordt om alstublieft
een boek te schrijven waarin mijn verhalen staan. Dat zou mooi zijn, dat je van tevoren al weet
dat je er geld voor krijgt.
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Het loopt zoals het loopt en heb niet zo’n zin om ergens energie in te steken als ik niet weet waar
het op uitloopt. Ik heb nu gewoon mijn inkomsten en ik ben in zekere zin wel tevreden zo.
M: Vanuit de oorsprong horen verhalen verteld te worden natuurlijk en later zijn deze pas
opgeschreven en verfilmd enzo. Vind je het prettiger om een verhaal te horen of om een verhaal
te lezen.
D: Als een goede verteller een verhaal verteld is het niet te vergelijken met het lezen van een
verhaal. Ik ben een sowieso een heel langzame lezer. Ik lees op het moment sowieso alleen maar
verhalen die niet te lang zijn waardoor ik niet meer echt boeken lees. Het is jammer maar ik ben
nooit echt een groot lezer geweest. Maar het is wel heel leuk om helemaal in een mooi boek te
zitten. Dat is een heel speciale belevenis. Dat heeft echt zijn eigen waarde en  is ook heel intiem
met jezelf.Een boek zal je nooit teleurstellen in zekere zin en een verhalenverteller kan een mooi
verhaal vertellen maar je wel teleurstellen door de manier waarop hij verteld. Er zit wel echt een
groot verschil in verhaal in de schriftelijke vorm en de mondelinge overdracht. Ik denk dat er wel
bepaalde verhalen zijn die niet opgeschreven moeten worden omdat ze dan hun kracht verliezen.
De oude Kelten bijvoorbeeld die konden wel schrijven maar deden dat bewust niet. Simpele
dingen schreven ze wel op maar verhalen over de geschiedenis moesten mondeling worden
overgebracht. Ze dachten ook dat hun geheugen achteruit zou gaan van schrijven. Sommige
beeldende onderwerpen in mijn verhalen kunnen ook pas echt verbeeld worden wanneer ik ze
vertel. Dan moet een onderwerp echt worden uitgelicht en oraal bekend gemaakt worden hoe
belangrijk dat onderwerp is. Dat kun je doen door grootse gebaren of door extra verheffing van je
stem. Terwijl als je dat verhaal zou lezen zou je over dat belangrijke onderwerp heen kunnen
lezen omdat je dan niet die klemtoon erbij hoort. Om dat dan dus te vertellen is dat veel mooier.
Ik ben ook niet iemand die naar elk vertelding heenga. Ik hoef ook niet perse naar die verhalen
vertel festivals. Ik zou daar eerder heen gaan om mezelf te promoten. Op ander soortige festivals
met een divers aanbod aan muziek en dans en spektakel vind ik het juist erg leuk om naartoe te
gaan en daar vind ik verhalenvertellers ook heel goed werken. Bijvoorbeeld op het Crossing
Boarders festival daar hebben ze dan muziek en poëzie en dan zitten die mensen daar heel
geconcentreerd te luisteren naar zoiets en dan denk ik zet daar in hemelsnaam een
verhalenverteller neer want dan kan je gewoon op een leuke en ontspannende manier luisteren.
Dus ik hoop ook dat verhalenvertellers op die manier betrokken worden in meerdere
vrijetijdsactiviteiten en evenementen. Marokkaanse jongens zijn dol op verhalen en op het
vertellen van verhalen dat heb ik gezien om Mano Mundo in Antwerpen. Die Marokkaanse
cultuur is eigenlijk zo’n levende cultuur. Ze passen hier helemaal niet in dit nuchtere Nederland.
Dat is echt triest want hun passie en levensenergie gaat in dit grauwe land verloren. Maar het is
juist zo leuk om aan die jongens verhalen te vertellen. Ze vinden het zo leuk. Het verbaast mij dan
ook dat Nederlandse leeftijdsgenoten die zitten daar minder in dat verhaal en dat heb ik al veel
vaker meegemaakt. En juist jongens in de pubertijd waar ik vaak een beetje denk voor uit te
moeten kijken die vinden dat juist dus echt helemaal geweldig. Dus ik denk dan ook nog wel eens
misschien zit hierbinnen nog wel een oplossing voor de problemen die in Nederland spelen, maar
daar ben ik verder niet echt mee bezig. Maar ik weet het niet en weet ook niet of er zo’n
gemakkelijke oplossing voor is.
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M: Heb je zelf nog vragen of dingen die je aan mij wil vertellen?
D: Wat ik zelf als essentie van vertellen zie. Wat ik heel belangrijk vind is dat je je spraak goed
gebruikt, dat je stem helder klinkt en open is. Dat je stem niet bedompt is of iets dergelijks. Daar
heb ik ook technieken voor daar ben ik voor naar een spraakdocent naar geweest om mijn Haags
een beetje te verminderen. Soms wil ik in een verhaal wel eens een schurk spelen die dan ineens
plat Haags gaat praten. Theatermensen doen vaak voordat ze het podium opgaan een kurk in hun
mond als oefening waardoor je ineens een veel heldere stem hebt. Je onbewuste gaat direct in
actie en gaat zich meer concentreren en laat je stem proberen zo goed mogelijk te laten klinken
omdat je spraak door die kurk eerst beperkt wordt. Je stem moet ook vriendelijk en mooi klinken.
Ten tweede is het mooi als je met je ziel en je spiritualiteit verteld maar zoiets kun je niet
afdwingen dat zit in iemand of niet. Maar hoe meer je daar in ontwikkeld bent hoe meer dat er
aan bijdraagt met welke energie je een verhaal neerzet. Als je je gevoel en je hart kan openen is
dat allemaal erg mooi. Alles wat je uit jezelf kan halen en uit je karakter dat draagt allemaal bij
aan een goede voorstelling. Wat vervolgens heel erg belangrijk is zijn de beelden die je
oproept.Dat je de mensen en figuren die je beschrijft voor je ziet maar bij de ene persoon is dat
belangrijker als bij de ander. Als je teveel in woorden gaat haken mensen af, die vinden het niet
meer leuk. Als je een verhaal heel goed kent dan ga je heel snel in woorden vertellen en daar kun
je heel gemakkelijk uit stappen door voor jezelf meer te gaan visualiseren voor je gaan zien. Op
dat moment wordt en blijft een verhaal ook interessant voor jezelf om te vertellen en te beleven.
Je stem vertraagt dan automatisch direct en je luisteraars krijgen dan ook meteen de ruimte om
dat beeld of een ander beeld ook zelf te creëren. Die ruimte en magie schep je op dat moment.
Wat ik zelf ook heel belangrijk vind is een stukje ritme in het taalgebruik. De woorden die je kiest
vind ik persoonlijk ook erg belangrijk. En dan komt natuurlijk nog het hele verhaal van het
bewegen erbij. En natuurlijk ook het verhaal zelf en de lijn die er in zit.Das eigenlijk heel kort
samengevat en de rollen die je speelt in het verhaal zijn ook van belang. Verder ben ik op het
moment aan het bekijken of het verstandig is om een probleem dat speelt in je leven, daar een
verhaal bij te zoeken of schrijven dat daar over gaat. Dat wordt wel vaak afgeraden om te doen.
Als je daar over gaat vertellen kom je heel erg in contact met je eigen frustraties en pijn en
misschien ook wel je vreugde en je verdriet en op die manier ga je er ook dieper in en kan je dat
op een bepaalde manier ook opruimen. Het maakt je verhaal intensiever en dieper en met meer
gevoel. Authenticiteit speelt daarin ook een grote rol.
M: In bedrijven wordt op die manier storytelling als management tool ingezet om te praten over
problemen in metaforen en dergelijke. Problemen kunnen middels een verhaal bespreekbaar
worden gemaakt en worden ontrafeld en laten op die manier de mensen inzien in welk verhaal zij
betrokken zijn en welke rol zij in het verhaal van het bedrijf spelen.
D: Ik ben ook wel eens gevraagd voor het ontwikkelen van een verhaal voor een computerspel dat
blijkt ook erg veel gebruikt te worden. Ik zou daar ook wel ideeën voor kunnen hebben maar dat
is niet mijn ding, niet mijn wereld. Maar ik vind het heel leuk om te leven en om echt contact te
hebben met mensen. Dat is voor een deel ook wel heel egoïstisch want ik vind het heerlijk om
aandacht te krijgen en om in de spotlights te staan. Ik ben natuurlijk op dit pad van vertellen
gebracht echt, het is nooit een bewuste keuze geweest maar meer door aandringen en stimulans
van buitenaf, van andere mensen en dat vind ik ontzettend leuk dat het op die manier is gegaan.
Eigenlijk zou ik nog veel meer willen doen en dat moet ik ook doen eigenlijk. Maar dan moet ik
me meer intensief inzetten om te groeien en andere dingen te doen maar dan krijg je vaak ook
meer te maken met teleurstellingen als die ingestoken energie dan niet wordt beloond. Ik heb wel
eens in televisie geïnvesteerd maar dat liep uit in een aantal teleurstellingen. Ik ben bij Paul de
Leeuw geweest en bij Veronica en bij Theo van Gogh maar mijn verhaal en mijn beleving komt
niet over op tv dus dat doe ik niet meer, dat is voor mij geen goed medium.Dus ik ga nog wel
eens wat proberen met andere kanalen. Ik hoop dat dit gesprek nuttig voor je is geweest en dat je
er iets mee kan.
M: Nou dat denk ik zeker, in ieder geval ontzettend bedankt voor je tijd en ingestoken energie.
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VI Interview met Nico de Verhalenman
Laten we beginnen met hoe u bent begonnen met vertellen en hoe u op dat idee kwam.
N: Dat weet ik niet. Dat is heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Als ik achteraf kijk, want
achteraf zijn dingen makkelijker te verklaren, is alles wat ik in mijn hele leven heb gedaan een
weg geweest naar het vertellen. Als je mij zelfs twee jaar voordat ik ging vertellen had gezegd,
Niek jij gaat met je voeten op een podium staan en jij gaat vertellen, dan had ik gezegd jij hebt
een gaatje in je hoofd. Mijn achtergrond is namelijk procesoperator in de chemische fabriek. Ik
kom uit een oud zeemansgeslacht, ik kom uit Rotterdam maar al mijn achterfamilieleden hebben
op de wilde vaart gezeten. Toen ik zes was zat ik met hele grote oren achter de potkachel te
luisteren als oom Piet en pa in een keer thuis waren want dat was zelden dat ze dan bij elkaar
waren. Maar daarna ben ik gewoon mijn weg gegaan maar wat ik wel altijd gedaan heb is ik was
voorzitter van een scholierenvereniging ik was voorzitter van een open jongerencentrum die in de
jaren zeventig, tachtig heel erg in waren. Het organiseren van grote feesten, kortom ik was
gewend om met iedereen te praten. In mijn werk tot mijn vijfentwintigste eigenlijk van alles
gedaan. Door die haven heen gezworven, taxichauffeur geweest, marktkoopman alles naar gelang
het uitkwam en ik zorgde altijd dat ik zomers vrij was. Dat vond ik heel erg belangrijk. In mei
moest mijn kontzak goed gevuld zijn en dan wilde ik helemaal niet aan werk denken en dan ging
ik op avontuur. Dus op dat vlak ben ik altijd wel een zwerver en een ondernemer geweest. Je
leert, en zeker als je voorzitter bent van zo’n jeugd en jongerencentrum, dus eigenlijk als je de
baas bent van zo’n blowende jeugd groep in en verder erg nette gemeente, dan zit je met
wethouders, burgemeester en officiers van justitie te praten over hoe dat nou moet met al die
problemen daar, dus je leert wel praten. En je leert ook niet bang zijn om te praten. Toen ben ik
operator geworden en dat was dan zo’n job daar dommel je helemaal in in. Je werkt 32 uurtjes per
week en ik verdiende een enorme bak met geld. Auto van de zaak, ontzettend goed salaris dus ik
had het uitstekend naar mijn zin. Ik ging graag naar de kroeg, ik woonde op een boot van 26
meter. Waar ik vooral van genoot was mijn dikke Mercedes onder mijn kont en als ik kleren
wilde kopen dan belde ik mijn zus en zij plukte dan van alles uit de rekken en ik hoefde alleen
maar te passen en dan ging ik weg uit die winkel met zo’n beetje alles. En dan maakte het mij ook
niet uit als 220 gulden voor een overhemd moest betalen. Maar op een gegeven moment loop je
daar in klem. Dan begin je zo, op het moment dat je de half dertig voorbij bent, dan ga je toch
eens op je hoofd krabben van wat ga ik nou doen en wat ben ik nou eigenlijk van plan. En toen
begon het toch wel heel erg te wringen dat ik die industrie uit moest. Dus dan ga je weer allemaal
dingen daarnaast proberen. En op een gegeven moment, op die boot heb ik altijd geschreven. Ik
heb altijd de neiging gehad om te schrijven eigenlijk al vanaf mijn veertiende. Gedichtjes, mooie
schriften kopen en dan schreef ik een hele week maar dan was er de week erna weer iets heel
anders aan de hand dus dan bleef dat schrijven weer liggen. Maar toen ik die boot kocht dacht ik
he ik kan een logboek bij gaan houden. Dat is een hele legitieme manier van schrijven daar is niks
raars aan, dat kan je jezelf als discipline aanleren. Je schrijft dan wat je allemaal met die boot doet
maar na een half jaar wordt dat wat die boot met jou doet. Dan ga je dat omdraaien. En in de loop
van 10 a 12 jaar had ik enorme stapel logboeken geschreven helemaal met de hand
volgeschreven. Op een gegeven moment dacht ik, ik ben echt gek. Dus op een gegeven moment
ben ik met de wekker ernaast gaan schrijven om te kijken hoe lang ik over 1 pagina deed. En toen
kwam ik op een half uur tot drie kwartier. En er zaten 200 pagina’s in zo’n boek. En toen heb ik
bedacht dat dit gekkenwerk was en toen besloot ik dat ik hier of mee moest stoppen of ik moet er
wat mee doen. Op een gegeven moment zat ik bij een maat van me in zijn kroeg. Daar zat ik
regelmatig over dit soort dingen te praten zo van wat doe je nou, wat vind je nou leuk, wat drijft
je. Op een dag zat ik dus hierover te praten met hem en ik wilde wat met de schrijverij. Toen
dacht ik, ik ga kinderboeken schrijven maar als je dan naar de uitgeverswereld in Nederland gaat
kijken word je knettergek.
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Toen heb ik er over nagedacht om poppenkast te gaan spelen. Toen ben ik aan het rekenen gegaan
en toen kwam ik op 15.000 gulden en dan had ik mijn eerste kast staan waarmee ik dan de boer
op wilde. Maar om nou zoveel geld uit te geven aan iets waarvan ik niet weet of het wel gaat
werken?. Dus toen had ik het daarover met mijn vriend en hij stond me zo aan te kijken en toen
zei hij Niek, je moet verhalen gaan vertellen en dat is nu twaalf jaar geleden. Die man is dus
volkomen a cultureel en ik zit hem dus ook aan te kijken van hoezo moet ik verhalen gaan
vertellen, hoe kom je daar toch bij? En toen vertelde hij dat wanneer ik in de kroeg een of ander
verhaal zat te vertellen op mijn kruk dat dan de mensen van omringende tafeltjes hun stoeltjes of
krukken altijd dichter bij schoven om te komen luisteren. Terwijl met andere stamgasten die op
de kruk gaan zitten om eens wat te vertellen dan zie je die mensen ook opschuiven maar dan juist
weg van diegene. Hij zei dat ik ook in staat was om op een gegeven moment de hele bar te
boeien. Dus vandaar dat hij zei dat ik moest gaan vertellen en bovendien heb je daar niets voor
nodig. Dat heb ik toen eigenlijk laten bezinken. Maar ik bleef er maar over nadenken. En toen
heeft mijn vriendin Iris op een gegeven moment gezegd dat ik eens moest ophouden met zeuren
en nadenken en die heeft mij toen ingeschreven voor een workshop verhalen vertellen. Toen heb
ik die workshop gevolgd. Dat was een weekend en ik vond dat heel leuk en spannend. Maar
diegene die de workshop gaf, dat was een vrouw die al twintig jaar bezig was met vertellen, die
vertelde met de evaluatie dat ik maar eens podia op moest gaan zoeken om te gaan vertellen en
dan maar kijken waar ik op mijn bek zou gaan. Je hebt de ballast en de manier van, je bent niet
bang om mensen aan te kijken. Je hebt in principe alles wat een verteller nodig heeft om te gaan
vertellen en toen ben ik podia op gaan zoeken en ben gaan vertellen.
M: Ben je toen verhalen gaan vertellen over dingen die je zelf had meegemaakt of bestaande
verhalen?
N: Noord Amerikaanse sagen en legendes. Om de doodeenvoudige reden dat ik daar toevallig
tegenaan was gelopen het jaar daarvoor toen ik voor de tweede keer in de States was. Achteraf
gezien weet ik dat die reizen daarheen ook niet voor niets waren. Ik doe die verhalen omdat die
bevolkingsgroep een anarchistische passieve houding in het leven en die heb ik ook dus je klikt
met die mensen. Ik heb daar de klik gekregen om die cultuur te pakken. Bij de Grand Canyon.
Door de onwezenlijke natuur. We hebben daar een hele flinke wandeling gemaakt helemaal van
de ene kant naar de andere kant gegaan. Ik voelde me ontzettend rijk dat ik dit mocht zien en hier
mocht lopen. Het was het mooiste wat ik ooit in mijn hele leven gezien had. En toen kreeg ik het
besef dat ik daar wel iets mee wilde gaan doen. Het jaar daarna ben ik echt op het vertellerspad
gestapt. En tussen die eerste en tweede reis naar de states zit twee jaar.Het klinkt heel erg vreemd
maar ik ben op mijn veertigste verjaardag een camper op gaan halen van 9 ½ meter lang in
Phoenix Arizona samen met Iris om vijf weken vakantie te gaan vieren. En ik had afgesproken
met mezelf dat ik terug zou komen als verteller.
M: In die vijf weken ben je ook verhalen in je op gaan nemen?
N: Ken je het verhaal van Billy the Kid? Nou dat ben ik op een gegeven moment gaan vertellen
want dat vind ik echt een prachtig verhaal. Maar ik wilde daar eerst geweest zijn voordat ik dat
ging vertellen. Dan ga ik dus zo ver om aan het graf van Billy the Kid te gaan staan met een
vriend van de zoon van Pat Gareth uit het verhaal van Billy the Kid. Dat komt heel dicht bij je
gevoel. Aan die man kun je alles vragen en toen wist ik alles en had ik alles uit het verhaal
gezien, alle plekken. Dat is mijn manier van verhalen jagen. Ik moet je wel bekennen dat ik
technisch een slechte verteller ben, ik heb geen theater achtergrond. Ik ben niet de verteltheater
man die in een theater een verschrikkelijk mooie voorstelling neerzet. Maar het mooiste
compliment dat ik ooit heb gekregen was van een man die dan wel in die theater wereld zit. Met
een compleet ingestudeerde theater voorstelling, van a tot z voorbereid en uitgeschreven. Hij zei;
“jongen, techniek heb je voor geen meter, maar je kan wel vertellen”. En toen keek ik hem aan en
zei ja maar dat ben ik, ik ben een verteller. Vanuit die theater wereld kun je best heel goede
vertellingen in elkaar zetten. Juist omdat je de trucen kent.
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Wanneer moet je pauze nemen, hoe ga je de speelvlakken gebruiken, hoe zet je verschillende
personages neer, hoe zet je verschillende energieën neer, ga je voor of achter of in je verhaal
staan. Dat zijn allemaal technieken die ik dan wel ken als verteller.
M: Pas je die ook toe?
N: Ja zeker.
M: Op welke manier doe je dat dan?
N: Ik heb een archief van verhalen en daar komt elke keer weer wat bij. Ik ben op het moment als
een gek aan het schrijven om alle verhalen die ik vertel op papier te krijgen. Want die zet ik nooit
op papier die zitten allemaal in die bovenkamer.
M: Dus je verzint ze zelf, je verteld ze en daarna schrijf je ze op?
N: Ik verzin ze niet allemaal zelf. Heel veel bewerk ik bestaande verhalen. Verhalen uit de Noord
Amerikaanse wereld houd ik zo authentiek mogelijk. Die verhalen lees ik, hoor ik en vind ik. Je
haalt stukken uit boeken. Wat je dan heel bewust doet is achter het verhaal gaan staan en je laat
het verhaal het verhaal doen. Je duwt er zelfs geen spreekwoorden en gezegdes in om te laten
merken wat je wilt vertellen. Een aantal jaren geleden heb ik een verhaal geschreven over wonen
op het water voor een grote aannemer in Nederland. Toen heb ik een presentatie voor ze gedaan
op de Floriade en wat ik daar als publiek kreeg waren mensen van Rijkswaterstaat professoren,
doctorandussen. En ze moesten allemaal een andere klik krijgen over wonen op het water. Nu
kreeg ik dus een opdracht om over een specifiek onderwerp een verhaal te gaan verzinnen en
schrijven. Nu moest ik dus echt gaan nadenken. Want de feiten moesten wel kloppen anders slaat
het nergens op. En dan ga je voor je verhaal staan want dan ben je heel duidelijk bezig om jouw
verhaal te vertellen en om alles daarin duidelijk te maken. Daar moeten ze goed van doordrongen
zijn dus dan gooi je flink je eigen mening naar voren. En dat heet voor je verhaal staan. En in je
verhaal staan betekend dat je er van tijd tot tijd een spreekwoord of gezegde er doorheen gooit
zodat het goed duidelijk is wat je wilt vertellen en wat de boodschap is. Dan laat ik het niet aan de
mensen zelf over om de boodschap eruit te pikken maar dan kauw ik ze het echt voor. En achter
je verhaal gaan staan dan zeg je hier heb je het verhaal, ik geef jou het verhaal en doe er maar
mee wat je wilt.
M: En wanneer gebruik je welk verhaal?
N: Wanneer ik achter mijn verhaal ga staan zijn dat meestal de klein theater voorstellingen ,
scholen ( als er niet echt een item aan verbonden is) dan laat ik echt het verhaal het verhaal, echt
puur vermakend. Er in gaan staan is heel vaak op scholen als ze een thema willen en ervoor gaan
staan zijn meestal opdrachten of presentaties. Je hebt ook voorstellingen waarin je half half doet
waarin je alles een beetje doet. Het hangt er namelijk ook heel erg vanaf hoe de zaal reageert. Je
ontwikkeld heel snel voelsprieten voor waar de zaal op reageert. Zijn ze goedlachs of heel
serieus, wat voor geloof hebben ze. Zijn ze katholiek, zijn ze gereformeerd. Ik pas daar niet de
inhoud van het verhaal op aan maar de vertelwijze. De inhoud van het verhaal echt nooit. Ik pas
dan gewoon ander taalgebruik toe. Wanneer ik weet dat mensen heel erg religieus zijn dan stap ik
wat af van mijn Rotterdamse grove gebektheid. Daar moet ik dan heel erg alert op zijn. Wanneer
je publiek ouder is als tachtig jaar want dat gebeurt wel eens. Dan zorg ik altijd dat ik ruim op tijd
aanwezig ben en een van de dingen die ik dan doe is een pantalon en een blouse aandoen en niet
mijn indianenpak. Ik ga dan ook niet op het podium staan want dat schept afstand. En normaal
wil ik tijdens mijn optredens nog wel eens uitvallen en iemand opeens beetpakken en daar moet je
dan mee uitkijken en voor die leeftijd niet doen. Meestal zoek je in een publiek ook een of twee
mensen uit waar je het verhaal echt voor vertelt. En die betrek je dan ook in het verhaal, dat heb
je dan van tevoren ook helemaal bepaald.
M; Beslis je altijd van tevoren voor je naar een voorstelling toegaat welk verhaal je gaat
vertellen?
N: nee vaak beslis ik pas op het podium. Op het moment dat ik de zaal zie zeg maar.
M: Heb je die verhalen dan zo doorleeft dat je ze meteen kan vertellen?
N:  Ja ik ken ze.
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M: Maar je verteld ze niet elke keer op dezelfde manier of wel?
N: Nee dat niet maar je kunt mij midden in de nacht wakker schudden en om een verhaal vragen
en dan vertel ik meteen.
M: Heeft een verhaal dan steeds andere wendingen?
N: Nee het is steeds wel hetzelfde verhaal. Mensen vergissen zich daar wel eens in maar verhalen
vertellen is een bijzonder strak stramien. Je gaat van a naar z. En als je bij a begint dan weet je dat
je naar z toe moet. En je weet precies de weg die je gaan moet. Net zoals mensen vaak denken dat
je met een borrel op beter verhalen kan vertellen maar dat is absoluut niet zo. Als ik voor het
vertellen een borrel drink dan ga ik wel van a naar z alleen de tijd die ik daar voor nodig heb
wordt dan wel veel langer dan normaal omdat ik dan omwegen ga maken en zijsporen inga, je
gaat op onderzoek uit tijdens het vertellen op onderzoek naar dingen waar je zelf al eens
aangedacht hebt maar je publiek begrijpt het dan gewoon niet meer. Je beseft op dat moment ook
heel goed dat je die kant helemaal niet op moet want dat heeft helemaal geen functie voor wat ik
nu aan het vertellen ben. Wat je jouw publiek voorlegt moet functioneel zijn. Elk woord in je
verhaal moet een functie hebben. Leuk is geen functie. Als je er een grap tussendoor verteld wat
wel leuk is maar verder geen betekenis heeft, moet je het niet doen want leuk is geen functie.
Slaat het ergens op? Nee maar het is wel alleen maar leuk, dan moet je het uit je verhaal halen.
Het mag leuk zijn maar dan moet er iets uit die grap later wel terugkomen zodat het een functie
heeft. Dan hebben de mensen ook een aanknopingspunt. Anders is het een losse flodder. Een grap
die eerder in het verhaal is ingeleid is vaak ook leuker. Er moet aan alles een beloning zitten. In
verhalen kun je ritmes ontdekken, dingen komen terug. Je werkt met spanningsbogen. Je kiest
voor alles precies de omgeving, alles heeft een reden en ik ken de hele situatie die ik vertel. Als ik
een personage neerzet weet ik precies hoe oud die is want dat heb ik verzonnen. Ik weet bij wijze
van spreken welke schoenmaat hij heeft. Want ik wil die personage goed neerzetten. Wil ik dat
goed kunnen doen dan geef ik mijn publiek tien procent van wat ik weet. Maar ik moet die andere
90 procent weten. Want anders kan ik het nooit overtuigend brengen. Waarom staat een auto
geparkeerd precies op dat plekje, waarom niet vijftig meter verder of terug, nee waarom precies
daar. Het is helemaal niet interessant voor niemand om de hele honderd procent te vertellen van
wat ik weet en heb verzonnen. Als je na een intensieve periode van voorbereiding merkt dat jouw
publiek de emotie oppikt die ik ze wil geven dan is het goed en dan is al dat werk goed geweest.
En lukt dat niet dan moet je weer gaan sleutelen. Dan ga je het hele zaakje weer ontleden. Maar
hoe het werkt met dat structureren. Je pakt een verhaal van drie kwartier en die zet je in een
tijdlijn van kwartieren dan heb je je inleiding, die moet niet te lang zijn maar je moet wel een
beetje naar die spanning toe. Dan heb je een spanningspiek want anders verlies je de aandacht van
het publiek. Dan mag je na die piek weer een beetje zakken niet teveel, je mag niet meer
teruggaan naar het punt van je inleiding en dan komt er weer een stukje dat mag vlak zijn qua
spanning en de volgende piek moet weer een stukje hoger liggen. Dan mag het even weer
helemaal terug, als een tegenvaller. Maar dan moet je heel snel weer omhoog. Zo werkt het en
dan ga je het verhaal in stukjes zitten hakken. En als je het goed doet kom je in de loop van het
verhaal de dingen wel weer tegen die je terug laat komen. Want dan denk je hè aan het begin
gebruik ik dat, waarom? Waarom gebruik ik dat? Heeft het een functie? Ja het zegt wat over de
figuur dan moet je het nog een keer zeggen om dat goed over te laten komen. Misschien op een
andere manier maar ik moet het nog een keer benadrukken. Waar kan ik dat doen, misschien kan
ik die karaktereigenschap iets sterker maken. Op die manier verbind je de inleiding met ergens
midden in het verhaal. Op die manier kan je de verwondering in het verhaal sterker maken. De
verwondering zit al in het verhaal zelf maar kun je versterken door dat soort trucen te gebruiken.
M: Dus wanneer je al een vast verhaal hebt breng je daar zelf trucjes in aan om het beter te
maken. Want ik kan me voorstellen dat wanneer je een geschreven verhaal wilt gebruiken om te
gaan vertellen zal je dat wel erg aan moeten passen om het vertelbaar te maken.
N: Je moet het verhaal gewoon eigenlijk gaan vertellen en dan merk je het vanzelf wel.
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Wat ook een truc is, op ongeveer driekwart wil je de aha erlebnis en dan moet je net iets daarvoor
een emotie neerzetten met een totaal tegenovergestelde, verdriet of woede. Zet die daarvoor dan
is je aha erlebnis groter omdat je er een contrast tegenover zet. Dat zijn dingen dat duurt een tijdje
maar op een gegeven moment wordt je daar als verteller van bewust.
Als ik voor een groep kinderen sta merk je dat op een gegeven moment een aantal afdwaalt en om
zich heen gaat zitten kijken en dan ga je trucen gebruiken zoals een keer uitvaren of je stem
verheffen of je richt het verhaal juist op diegene zo heb je ontzettend veel instrumenten die je
kunt gebruiken. De kracht van verhalen ligt in de herhaling, gewoon steeds hetzelfde verhaal.
Dan ontdek je de verschillende lagen. Net als dat ouders hier in Nederland verbaast staan dat hun
kinderen steeds voor het slapen gaan keer op keer hetzelfde verhaal willen horen. En maak dan
maar geen fout hoor want dat weten ze meteen. Want binnen de veiligheid van hetzelfde verhaal
kunnen ze met hun duim in de mond op ontdekkingsreis gaan in hun fantasie. En als verteller zelf
natuurlijk ook telkens als je het verhaal verteld ontdek je weer andere lagen. Ik probeer de sages
en legendes van de Indianen een beetje hoorbaar te maken voor onze oren, er zijn ook verhalen
die totaal ongeschikt zijn en die gebruik ik dan ook niet omdat het te ver van je bed is en er zit
totaal geen kop of staart aan. Terwijl ik vaak wel vind dat het een heel mooi verhaal is dat een
heel mooi plaatje neerzet daar heeft de gemiddelde luisteraar in Nederland geen boodschap aan.
Ik vind ze dan zo waanzinnig omdat ik met verhalen bezig ben. Ik vertaal natuurlijk ook die
Noord Amerikaanse verhalen en vertalen is een behoorlijk intensieve klus. Dus dan ben je er al
heel erg intensief mee bezig dus dan loop ik echt te zoeken van welke verhalen kan ik gebruiken
hier. Welke verhalen hebben een leuke clou of welke hebben leuke wendingen.
M: Hoe ga je om met interactie?
N: Ik vind het t leukste als mensen reageren. Daar ga ik meteen op in. Ik stap dan ook rustig even
mijn verhaal uit om te reageren. En daarna stap ik zo weer terug want je kent het verhaal. Vaak
zijn opmerkingen niet goed getimed maar je moet er wat mee doen want ze gaan door want ze
willen aandacht.
M: Laat je je ook wel eens meevoeren door opmerkingen uit de zaal waardoor je het verhaal
aanpast of ga je gewoon door met je oorspronkelijke verhaal?
N: Nou sommige mensen zijn gewoon een godsgeschenk want die maken opmerkingen op het
exact het juiste moment. Je hebt in een verhaal vier dingen. Je hebt een beschrijving van je
omgeving, het gesproken woord, gevoelens en actie. En daar kun je mee spelen in de tijd. Als je
meer tijd hebt dan acties dan vul je die overige tijd in met beschrijven en gevoelens, daarmee diep
je het verhaal dan uit. Wanneer je tijd tekort komt dan duw je de acties erdoor want het verhaal
gaat eigenlijk om de acties. Daar moet je mee oefenen. De beschrijving en de gevoelens geven
betekenis aan de acties.
M: Maak je verschil in volwassen of kinderverhalen?
N: Vertellen voor volwassenen is veel leuker terwijl kinderen weer veel spontaner zijn. Het heeft
alle twee wel wat. Wat ik het liefste doe zijn familievoorstellingen. Oma’s met kleinkinderen zijn
het leukste publiek dat je kunt hebben. Je moet je verhaalkeuze dan ook zodanig opstellen dat jet
voor beide kanten interessant is.
M: Wat voor verhalen vertel je dan?
N: Heel veel sages en legendes uit de dierenwereld. Omdat de verhalen zo ontwapenend zijn en
omdat ze al twee of drieduizend jaar oud zijn. Het zijn hele krachtige verhalen. Het zijn eigenlijk
een beetje simpele verhalen maar heel pakkend en doeltreffend. De boodschap dringt helemaal
door tot die kids en opa’s en oma’s  zijn helemaal ontroerd omdat je zo mooi die boodschap weet
te verpakken. Ik vind het heel vervelend om op een podium te vertellen. Ik zit liever tussen of op
gelijke hoogte met het publiek wat in mijn tipi dus heel goed lukt. Op het podium sta je tegen een
zaal te spreken en in een tipi kun je iedereen gewoon van dichtbij recht aankijken. Ik vind het
belangrijkste van vertellen dat je de tijd neemt voor elkaar. Wij delen een verhaal met elkaar. We
hebben elkaar hartstikke hard nodig.
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M: Wat betekend vertellen voor jou?
N: Nu kan ik eindelijk mijn verhaal kwijt en er wordt ook nog eens geluisterd. Ik ben altijd zo’n
wereldverbeteraar en barricade bestormer geweest. Op een gegeven moment heb ik besloten om
die energie op een positieve manier te gaan gebruiken en verhalen te gaan vertellen. Ik heb toen
beseft dat ik niet in mijn eentje de wereld kan veranderen en maar een heel klein beetje te kunnen
betekenen maar nu wordt er dus wel naar mij geluisterd. En dat is mijn drijfveer. Ik breng normen
en waarden over met mijn verhalen en zeker bij kinderen. Dat is de oorsprong van onze hele
cultuur. En dan ben je tevreden met wat je doet.
M: Heeft elk verhaal een boodschap voor jou?
N: Ja. Ik kies bewust verhalen uit op een betekenis. Het zijn allemaal verschillende boodschappen
maar ze vallen allemaal onder de: Hoe ga je om met…Wat gebeurd er als ik dat niet
doe…Herhaling is daarin erg belangrijk. Uitstel is belangrijk, je krijgt niet meteen de beloning
maar je moet er eerst iets voor doen en dan nog iets doen en pas dan zal je de beloning krijgen.
Herhaalde ritmiek is erg belangrijk, een hele rits herhalingen, steeds weer, dat is voor de echte
kleine kindjes heel erg belangrijk. Je spoort kinderen aan met vragen met verhalen en dat is erg
goed. In je verhaal moet je zo min mogelijk beschrijven, je moet de mensen de ruimten geven om
te fantaseren en de eigen omgeving te omschrijven en vaak omschrijven ze het later precies zoals
ik bedoeld had.
M: Wat vind jij het verschil tussen verhaal in vertelvorm en verhaal in schrift?
N: Verhaal in schrift is eigen tempo. En een verhaal dat verteld wordt, wordt het tempo bepaald
door de verteller. Dingen die niet zijn ingevuld op schrift kun je zelf invullen. Spanning kun je
zelf invullen, dynamiek kun je zelfs zelf invullen. Als je naar een verteller toegaat zal een
verteller allemaal bepalen hoe dat allemaal is. Het gesproken woord binnen de vertelling maakt
slechts 1/5 uitvan het verhaal van de hele beleving, de rest wordt uitgemaakt door mijn
bewegingen, mijn blik en mijn stembuigingen. Die doen heel veel bij een vertelling en bij een
geschreven woord zijn die helemaal buiten de beschouwing.
M: Denk je dat je meer vrijheid hebt in  fantasie in het gelezen of vertelde woord?
N: Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat je lezen makkelijker volhoud dan het luisteren naar
een verhaal.
M: Waarom zou dat zijn?
N: Zet mij voor een verteller, twee vertellers, maar na twee zit ik vol. Meer wil ik niet. Een boek
kan mij uren achter elkaar boeien. Dat komt omdat je met vertellen meer indrukken van buitenaf
krijgt. En anders zijn het je eigen indrukken dus vertellingen zijn heftiger. Ik denk dat vertellen
meer impact maakt. Gewoon omdat het heftiger is, of dat het nu positief of negatief is. Een
verhaal verandert met de verteller die het vertelt. Als we het over vertelde verhalen hebben en die
vervolgens ook in tijdsgeest verandert. En dat is de functie van de orale traditie, wanneer je de
verhalen overlevert dan kunnen ze je heel erg het gevoel geven dat ze nu kunnen gebeuren. Wat
je wegneemt wanneer je een verhaal op gaat schrijven is de verandering die een verhaal kan
ondergaan. Een verhaal is een levend ding en daardoor maak je een verhaal dood. En dan zal
iemand het weer op moeten pakken om het weer levend te maken. Wanneer je een verhaal op
band zou zetten mis je 80 procent van het verhaal doordat je de blikken, de beweging etc mist. Je
bent ook de hele interactie met het publiek kwijt dan. Je hebt twee dingen nodig als verteller. Een
verhaal en een feeling met het publiek.
M: Dank je wel voor je tijd
N: Heel graag gedaan en succes met je scriptie, ik ben er erg benieuwd naar.
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VII Interview Ferri Matheeuwsen, Theater Turbulent

M: Ik zou graag van u willen weten hoe Theater Turbulent is ontstaan
F: Ik ben theatermaakster van beroep, al heel lang. Ik heb een theateropleiding gedaan in
Frankrijk en daarna heb ik zes jaar in een theatergezelschap gewerkt.
M: Als actrice?
F: Ja als actrice. Ik noem het alleen toneelspeelster want ik vind actrice een heel vies en vet
woord. Ik vind ook dat ik theatermaakster ben en dat ik toneelspeelster ben vooral. Wat ik altijd
het leukste vond was het ouderwetse straattoneel en clownerie want dat ligt heel dicht bij de
mensen, dat vind ik het leukste van theater. Toen ben ik naar Nederland gekomen en heb ik een
regieopleiding gedaan en toen ben theaterregisseuse geworden. Toen ben ik heel lang in de
Efteling gaan werken als theaterregisseuse en daar maakte ik voor hun theatervoorstellingen.
M: Zoals ze nu zijn, zoals de musicals?
F: Nee, dat zou ik nooit maken maar wel wat toen in de Efteling was maakte ik. Een Anton Pieck
productie, of een themafeest of een sprookje van bijvoorbeeld de Prinses op de Erwt waar ik dan
een andere draai aan gaf en moderner maakte met liedjes erin. Op een gegeven moment dacht ik,
nou ik kan wel blijven werken voor een ander maar misschien kan ik het eigenlijk net zo goed
gewoon voor mezelf gaan doen. Want ik moest natuurlijk ook dingen maken die ik niet leuk
vond. Veel te commerciële dingen en ik ben niet zo’n commercieel ingesteld iemand.  En toen
dacht ik nou ik ga gewoon proberen het voor mezelf te doen. Toen ben ik gestopt in de Efteling
en dat vond iedereen een beetje raar want als je zo’n goede baan hebt geef je die niet zomaar op.
En als je jong bent doe je dat denk ik makkelijker, dus het was ook wel eng maar toch ben ik
gestopt. Toen ben ik begonnen met Theater Turbulent en dat is nu vier jaar geleden en maak nu
theater op maat eigenlijk voor een heleboel bedrijven en instanties. We hebben een aantal vaste
en eigen producties waarmee we op festivals spelen en waar we themafeesten mee doen etc etc.
M: Hebben jullie een vaste locatie want ik zag wel dat jullie in Lage Zwaluwen een vaste dag
hebben.
F: Ja daar spelen we een amusementsdiner. Dat is niet alleen voor hun gemaakt maar hun hebben
een afspraak met ons dat ze het een keer in de maand verkopen en daardoor zijn wij nu een beetje
verbonden aan hun maar in principe spelen we overal waar we gevraagd worden.
M: Speelt u met een vaste groep acteurs?
F; Nee, ik speel wel met een kern van vaste acteurs. Die dan ingezet worden in de acts die ze
kunnen en dat is een groep van ongeveer 35 mensen.
M: Dat is een grote groep zeg. Ik had inderdaad al wel gezien dat er heel veel verschillende
soorten stukken hebt en dat lijkt me ook wel lastig als dezelfde acteurs dat steeds moeten
afwisselen.
F: In sommige zitten wel de vaste mensen omdat we dan ook met een vaste kern spelen dus ik
heb wel een vaste kern van 6 of 7 acteurs. Bijvoorbeeld de straattheateracts waarmee we op
festivals spelen daarmee spelen we altijd met dezelfde acteurs. En dan doen we meerdere dingen
die door verschillende mensen worden ingevuld.
M: Schrijf je alle stukken zelf of met de acteurs.
F : Nee die schrijf ik allemaal zelf. Ik werk elke rol uit, ik bedenk alle typetjes, ik schrijf daar alle
achtergronden over. Ik ben een verhalenvertelster vind ik zelf eigenlijk veel meer als een
plaatjesmaakster. Wat ik jammer vind van heel veel theater dat veel theatermakers het vooral
doen voor zichzelf, de zoektocht naar wie ben ik, maar ik vind dat ik het voor mijn publiek doe.
Ik vind het zelf superleuk om te doen maar ik doe het echt voor de mensen dus probeer ik van de
typetjes echte mensen te maken die heel herkenbaar zijn met hun overdreven dingen en dat de
mensen bij zichzelf denken, ja zo eentje ken ik ook wel. Dus ik schrijf alles uit en dan gaan we
repeteren en in dat repetitieproces is het wel zo dat acteurs zeggen” nou dat voelt voor mij niet
lekker” of “ kunnen we dat er niet bij doen”.
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M: Schrijf je dan puur achtergronden of ook echt teksten?
F: Jawel ook echt teksten.
M: Dat lijkt me toch wel moeilijk omdat je toch heel erg interactief bezig bent namelijk op
feesten etc.
F: Op onze straattheatervoorstellingen staat de rode draad toch wel helemaal vast. Ook van a tot z
waar we naartoe gaan. Alleen als mensen iets tegen ons zeggen moeten we wel zo alert zijn dat
we terug kunnen reageren maar de hele act staat wel echt helemaal vast. Met alle liedjes erin.
M: Ja ik zag inderdaad dat er in elke voorstelling ook veel liedjes zitten, schrijf je die ook zelf?
F: Ja dat doe ik ook en dat is echt ontzettend leuk, het voelt voor mij dan ook bijna nooit als werk,
het is mijn leven. Dat klinkt altijd heel dramatisch maar zo werkt het eigenlijk wel. Mijn huis is
ook mijn kantoor.
M: Heb je thuis gewoon een stapel met ideeën en verhalen liggen en die werk je uit?
F: Ja ik heb een stapel verhalen thuis liggen. Ik krijg verhalen en liedjes in mijn hoofd en die
werk ik dan uit. En soms krijgen we een aanvraag van mensen die een act willen. Morgen moeten
we bijvoorbeeld naar Novocentrum en dat is een instituut die zich bezig houdt met
nieuwbouwwijken waarin groene stroom verwerkt moet gaan worden. Dat heeft in principe
helemaal niet met theater te maken maar die hebben dan een congresdag en dat is altijd super taai
en saai en dan bellen ze mij op en vragen, wil jij een rode draad verhaal schrijven over wat
mensen dan denken van groene stroom, de schroom die mensen er nog over hebben, de
vooroordelen, wil je daar op een humoristische manier  een rode draad in onze dag van maken. Ik
vind dat heel leuk maar wel hel anders als het spelen op festivals met een act die kant en klaar is
en die we allang af hebben en niet meer repeteren of soms repeteren we kleine dingetjes nog en
kijken we of nog alert genoeg zijn. Voor deze dingen op maat is het altijd aparte repetities en dan
kijk ik apart welke acteurs ik in ga zetten in welke rol en dat is anders.
M: Speel je zelf ook altijd mee?
F: Nee, ik speel niet altijd mee. Ik speel in de meeste dingen wel mee maar in een aantal dingen
niet omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb of ik de rollen niet geschikt vind voor mij.Ik ben nu
ook een solo voorstelling aan het schrijven en we gaan nu ons eerste echte theaterstuk doen. Die
gaat 4 november in première, dat is een vaste theatervoorstelling van een Franse schrijver. En die
gaan we neerzetten in het theater
Zaal 16. We hebben dan een publieks try out, dus we nodigen een aantal mensen uit die we
kennen uit het theatercircuit en die komen kijken naar een generale repetitie, dan hebben we 4
november gewoon de première. Het heet de Meiden en het is een heel heftig stuk. Vroeger in
Frankrijk speelde ik natuurlijk altijd al in theaterstukken en dat wilde ik eigenlijk heel graag weer.
Ik denk altijd dat als je iets heel graag wilt dan moet je het ook doen. Dan moet je niet wachten
tot dat iemand anders dat voor je doet maar dan moet je het gewoon zelf doen. Dus we zijn al een
half jaar aan het repeteren en ik heb een regisseur in gehuurd. Ik doe niet zelf de regie want dat
wilde ik niet. Omdat ik de rollen te heftig vind.en het is een stuk met drie vrouwen en ik wilde
daar heel graag een mannelijke regisseur daarop hebben.
M: Heb je bij het schrijven van verhalen een bepaald doel voor ogen of is het puur vermaak?
F: Nee niet altijd. Soms zit er ook wel een boodschap in. Ik denk trouwens dat in ieder verhaal
een boodschap zit. Het beginsel van sprookjes, daar zit puur een boodschap in van normen en
waarden. Wat is goed en wat is slecht. Wat mag wel en wat mag niet. Ik denk dat ieder verhaal
wel ergens iets van een boodschap inzit. Ik hou niet zo van boodschappen aan mensen geven. Ik
vind eigenlijk dat mensen gewoon maar iets moeten krijgen en dat je daar dan zelf mag invullen
wat je daar mee doet. In mijn liedjes zit sowieso altijd een boodschap. Wat in de liedjes vertel je
over iets dat met je gevoelens te maken heeft. Ik gebruik vaak liedjes om iets nog beter te zeggen
of uit te leggen als in een gewone tekst.
M: Ik zag dat je nog wel steeds theater maakt voor de Efteling en ik vroeg me af of dat dit heel
anders was als de stukken die je normaal schrijft.
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F: Ja ik schrijf nog steeds in opdracht van de Efteling theaterstukken. Maar echt anders is dat niet.
De Efteling bepaald natuurlijk wat ze wel of niet willen. Terwijl als ik een eigen productie maak
dan beslis ik wat ik wel of niet wil. Dat is wel anders want dan geef je een opdracht.Wat nu wel
anders is omdat ik daar niet meer werk, dat ik ook kan weigeren als ik het niet leuk vind, dat ik
dan kan zeggen wat niet bij mij past. Zij zeggen bijvoorbeeld wil je dit of dit voor ons maken en
dan kan ik zeggen dat ik dat niet leuk of te commercieel vind en dan doe ik het niet dan doet een
andere theatermaker het. Wanneer ik denk dat iets goed bij ons past en wat theater Turbulent is
dan doe ik het wel. Dan heet het gewoon theater turbulent en dan verzorg ik de hele productie, tot
de kostuums toe en alles. Maar het si allemaal wel in overleg met hun, wat willen zij want ik kan
niet met naaktkostuums aankomen in een familiepark dus zij hebben daarin een hele dikke vinger
in de pap maar voor de rest maak ik het wel.
M: Hoe zorg je ervoor dat ondanks veel interactie je verhaal gewoon helemaal kwijt kunt
bijvoorbeeld tijdens festivals en braderieën waarmensen in en uit het verhaal lopen?
F: Interactie speelt bij ons inderdaad een hele grote rol maar het ligt eraan of we een lopende
voorstelling doen of niet. Sommige acts zijn lopend en wat er dan gebeurt is dat mensen jou gaan
volgen. We hebben bijvoorbeeld een act waarin een moeder met haar zoon, haar schoondochter
en haar kleinkind op bijvoorbeeld een braderie rondloopt. Alles in die verhoudingen klopt niet.
De moeder is vervelend, de schoondochter is een akelig mens, de zoon is een echte jan lul die er
als een zotzak tussenin zit. Maar dat zijn allemaal heel herkenbare dingen die gebeuren. Maar
mensen die ruzie hebben laten dat vaak niet echt zien. En wij laten dat heel goed zien, een grote
ruzie en schoonmoeder gaat jankend het terras af en rent de plee in. En dan heb je of mensen die
om je terras heen blijven staan kijken of als wij gaan lopen gaan mensen ons volgen. Want dan
willen ze gewoon weten hoe het afloopt. Ik vind het ook niet belangrijk dat mensen het hele
verhaal meekrijgen dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik vind het dan ook leuk als mensen
naderhand zeggen “ Nou we zijn toch een familie tegengekomen en die hadden me toch ruzie” en
dat ze dan dus echt niet weten dat wij acteurs zijn. Dat noem ik dan verborgen theater. Wij
proberen er tijdens die act ook zo echt mogelijk uit te zien en we doen niks over de top. Het zou
gewoon kunnen zijn dat we het echt zijn. Veel mensen denken dan ook dat het echt is, mensen
gaan smoezen tegen elkaar zo van moet je die nou toch eens zien dat is echt asociaal of kijk nou
toch dat arme moedertje dat helemaal moet huilen. Sommige mensen hebben het wel door dat het
niet echt is, want dat kan toch niet. Dat is dan ook de boodschap die ik dan verkoop want het
maakt me dan niet uit. We hebben ook gewoon voorstellingen van a tot z dus daar staan we dan
ook echt op een podium en dan lopen we niet en dan komen mensen gewoon naar de voorstelling
kijken en dan is het wel belangrijk dat ze je verhaal helemaal mee krijgen. We verkopen de acts
op wat de mensen willen dus of een verborgen act of een loopact of een podiumact.
M: wanneer je dan dus een loopact brengt houd je er dus wel rekening mee dat de mensen niet je
hele verhaal meekrijgen.
F: Ja dat hoeft dan ook niet. Dan is het vooral dat mensen heel even zoiets hebben van “wat zijn
we nu toch tegen gekomen” Maar ik schrijf dan wel die personages helemaal uit. Ik schrijf dan
vooral de achtergrond van die mensen helemaal tot in het detail uit. Dus leeftijd, werk, hobby’s,
vrienden, familieleden, geschiedenis. Maar de situaties schrijf ik ook wel uit. Dus we weten wel
wat we allemaal moeten doen tijdens de voorstelling. Wat er ongeveer gezegd moet worden en
welke gebeurtenissen er op welk moment voorvallen. Die sets staan gewoon vast. Maar wat we
dan van de mensen om ons heen meekrijgen nemen we wel mee in het verhaal. Maar de rode
draad is erg belangrijk als vast patroon. Dus wanneer mensen denken dat we alles alleen maar
improviseren dan is dat absoluut niet zo, dat kan ook niet.
M: Gebruik je tijdens het schrijven een vast stramien, structuur of trucjes om een verhaal op te
bouwen?
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F: Ja, ik heb natuurlijk een regieopleiding gedaan en daar leer je de elementen in een verhaal op
te bouwen. Dus bijvoorbeeld de clou uitstellen en nog niet verraden. Waar zitten de dramatische
hoogtepunten en wat is de plot, hoe bouw je een spanning op. Ik gebruik niet echt een heel strak
stramien maar dat zit gewoon vast in mijn hoofd. Je moet bijvoorbeeld het hoogtepunt niet op het
begin van de avond weggeven, dus welke liedjes komen op welk moment en ergens midden op de
avond moet er iets heel heftigs gebeuren en de mensen moeten dan ook weer tijd hebben om dat
te verwerken en ze hebben betaald om een leuke avond te hebben dus ze moeten ook weer happy
naar huis gaan. Met mijn theatervoorstelling de Meiden is dat anders want dat is een tragisch
verhaal en ik denk dat mensen ook niet blij naar huis gaan.
M: De stukken die je schrijft zijn dat over het algemeen komische stukken?
F: Ja eigenlijk wel behalve dan nu de Meiden. Ik houd ontzettend veel van humor. Ik denk dat
humor de beste manier is om mensen iets duidelijk te maken, dingen te leren en om moeilijke
problemen te bespreken. Ook in bijvoorbeeld Energie 2050 waar we in oktober naartoe moeten.
Dat is in het Provinciehuis in Den Bosch een heel zwaar beladen onderwerp. Dan is het goed dat
daar humor in zit, dat vinden mensen fijn. Daar zitten 400 mensen die anders de hele dag alleen
maar zitten te koekeloeren en workshops te doen en dan is het leuk dat daar sketches komen die
dat onderwerp op een leuke wijze aankaarten, dat helpt ook bij creatief denken. Vaak is het ook
wel scherpe humor want ik houd van sarcastische humor of net zwartgallige humor en dat mensen
ook kunnen en leren lachen om zichzelf. Ik vind het zelf erg belangrijk om te kunnen lachen om
jezelf, ik ben zelf heel sarcastisch ook naar mezelf toe. Dat is moeilijk maar dat vind ik ook een
groot pluspunt van mezelf. Lachen om jezelf en relativeren is ontzettend belangrijk en je eigen
sterktes en zwaktes kennen en daarmee om kunnen gaan is erg belangrijk. Mensen die mij goed
kennen herkennen mij ook altijd heel erg in stukken van Theater Turbulent.
M: Maak je verschil binnen je stukken voor diverse doelgroepen en maak je daarbij verschil
tussen jong en oud?
F: Nee ik ben eigenlijk niet echt een kindertheatermens, dat klinkt heel raar maar ik heb niet
zoveel met kinderen. Mijn humor is daarvoor denk ik vaak toch te spits en meer op volwassenen
gespitst. Maar ik ben nu bijvoorbeeld voor moeilijk lerende kinderen een pakket aan het schrijven
binnen een cursus sociale vaardigheden dus dan kijk ik wel erg goed naar mijn doelgroep. Want
wanneer ik stukken op maat maak moet ik daar ook naar kijken.
M: op festivals zit je toch vaak met kinderen die met ouders komen kijken.
F: Ja maar die vinden dan de voorstelling misschien wel leuk maar die snappen dan gewoon lang
niet alles door de gelaagdheid. Maar ik maak absoluut geen kindertheater.
M: Wanneer je van tevoren weet wat voor groep je gaat verwachten kies je daar dan de
voorstelling op uit of pas je hem dan aan?
F: Je wordt gewoon gekocht dus het enige wat je kunt doen is de koper adviseren over het te
kopen stuk. Wanneer de klant een bepaald stuk uit kiest en mij de groep beschrijft en ik vind het
niks en ik heb het idee dat wij daar absoluut niet passen dan kan ik daar ook voor kiezen om het
niet te doen. Of we zeggen we doen het wel en dan is het op risico van diegene die je koopt.
M: Wanneer je daar staat zit je natuurlijk vast aan je verhaal maar wanneer je nou merkt dat het
niet aanslaat en niet past pas je dan ter plekke dingen aan?
F: Ja ik denk wel dat we dat doen, maar dat is gelukkig bijna nooit voorgekomen. Het is wel eens
gebeurd dat we op een festival speelden met heel veel opgeschoten jeugd die heel vervelend zijn
en dan pas je wel een beetje je voorstelling ter plekke aan. Dingen weglaten of iets anders doen
wat meer toegespitst op die doelgroep, een beetje hipper gaan praten en herkenbaar taalgebruik
zodat ze denken dat we toch niet zulke kneuzen zijn. Dat doe je dan dus wel maar dat is absoluut
niet leuk. Maar festivals zijn eigenlijk de ideaalste plek om te spelen omdat er een heel divers
publiek komt die vaak toch wel ruimdenkend zijn en festivalliefhebbers zijn.En we hebben 6
dagen lang op Oerol gestaan en dat is echt een droom daar wil iedere theatermaker wel spelen.
M: Waarom vind jij een verhaal een goed verhaal en waarom niet?
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F: Ik vind een verhaal goed als het me pakt. Ik hoef de inhoud nog niet eens te geloven maar dat
het me pakt en ik daarover na kan gaan denken. Of dat het me irriteert dat kan zelfs ook nog.
M: Heb je enig idee waardoor een verhaal je iets doet?
F: Ik denk dat het bij mij komt door de manier waarop het gebracht wordt geloofwaardig is ook al
geloof ik het niet maar het wel zo overkomt. Ik vind het belangrijk dat het verhaal goed is en dat
het goed gebracht wordt want een goed verhaal moet goed worden gebracht. Ik kan een goed
verhaal schrijven maar als iemand het op een vreselijke manier verteld dan is het hele verhaal niet
meer interessant. Er moet een goede verpakking omheen zitten. Voor mij heeft een verhaal ook
10 keer meer waarde als het verteld wordt. Dat vind ik heel jammer op de manier waarop we
tegenwoordig leven dat we alleen nog maar met e-mail werken en elkaar nooit meer een brief
schrijven. Dan denk ik waarom waren verhalen vroeger zo geweldig. Omdat sommige mensen ze
zo geweldig konden vertellen. Ik vind het ook heerlijk om te lezen want dan kun je je eigen
verhaal in je hoofd maken dus dat vind ik ook fantastisch, dan moet het verhaal nog wel boeiend
beschreven worden natuurlijk.Maar ik houd er wel van wanneer een verhaal beeldend is, te zien
en te horen is dus niet alleen maar te lezen is. Ik vind heel veel dingen te onpersoonlijk, ik denk
dat het ook wel te maken heeft met interactie met elkaar, dat is belangrijk in verhalen. Echt
communiceren met elkaar.
M: Hoe zie jij het verhaal van de Efteling ten opzichte van het Land van Ooit?
F: Ik vind het sterke van het Land van Ooit dat zij zich aan een concept houden en dat zij dat
helemaal uitwerken tot in elk detail. Je komt in een wereld waar kinderen de baas zijn en dat
houden zij in alles wat ze doen vol en dat vind ik sterk.en dat ze dan daar dan dingen omheen
zetten die geld opleveren dat is dan logisch want het blijft een bedrijf. In de Efteling was
natuurlijk alles opgehangen aan het sprookjesbos en de mooie tekeningen van Anton Pieck maar
dat hebben ze maar in een stukje van de Efteling volgehouden en daaromheen hebben ze een
commerciële wereld gebouwd. Als je groot wil worden moet je natuurlijk wel want je krijgt ook
concurrentie. Maar het ophangen van alle elementen onder een paraplu van een concept en
daaraan vasthouden vind ik erg sterk en dat maakt het ook geloofwaardig.
M: Zie jij concept hetzelfde als verhaal?
F: Nee, ik zie een concept commerciëler, meer bedacht, uitgewerkt. En een verhaal komt uit de
emoties van iemand. Bijvoorbeeld de reclame van die jongens van Amstel dat vind ik een
concept, super goed bedacht want je hoeft die drie maar te zien en je denkt aan Amstel bier maar
dat vind ik geen verhaal. Bij een verhaal moet het tot je verbeelding kunnen spreken en je moet
kunnen denken “wat gebeurt er daarna”, “ waarom zit die man daar” en “waar denkt hij aan” .
M: denk je dat het werkt? De moderne manier van reclame maken, het vertellen van korte
verhaaltjes?
F: Ja ik denk dat dit heel goed werkt.
M: Heb je een idee waarom dit werkt?
F: Ja ik denk dat er een stukje herkenbaarheid in zit. Het spreekt tot de verbeelding. Of juist dat
absurde. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om je producten om die manier te verkopen.
Humor kan er in zitten, walging kan er zelfs inzitten, alles als er maar een sterke emotie inzit.
M: Op welke manier denk jij dat je in jouw stukken een grote beleving teweegbrengt?
Bijvoorbeeld door mensen mee te laten doen in de stukken?
F: Ik wil in principe niet dat mensen perse mee doen. Sterker nog mensen die heel graag meedoen
zijn juist vaak super irritant. Ik wil wel dat de mensen welkom zijn in mijn voorstelling dat ik iets
met ze wil. Ik zie wel eens theater waar ik me als publiek bijna overbodig voel en dat soort
theater wil ik niet maken. Dus ik wil wel de mensen het gevoel geven dat ik het voor hun doe. Ik
doe ook heel veel dingen waar mensen mee kunnen doen. Ik vind dat je als theatermaker moet
voelen welke persoon dat wel of niet wil en kan. Ik ben aan het begin van de show dan al
zingend, dansend en spelend al rond aan het kijken in het publiek welke persoon het geweldig zou
vinden om mee te doen.
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Ik vind humor ten koste van iemand nooit humor dus ik zal nooit juist op die mensen afgaan die
niet mee willen doen. Met dit soort werk heb je mensenkennis nodig en moet je dus kunnen zien
welke mensen je met rust moet laten
M: Denk je dat de toeschouwers die wel mee hebben gedaan en het leuk hebben gevonden een
grotere en meer intense beleving hebben gehad?
F: Ja ik denk dat de mensen die het leuk hebben gevonden er later thuis nog drie maanden over
doorpraten dus die hebben een extra beleving gehad. De mensen die mee hebben gedaan hebben
zich heel even extra belangrijk gevoeld want die hebben op het podium gestaan en zijn even door
iedereen gezien. Heel veel mensen vinden dat geweldig. Ja dus dat denk ik wel. Ik denk van
spanning en mysterie ook belangrijk is binnen beleving. Grenzen verlegend, en toch ook een
stukje vertrouwdheid.
M: Dank je wel voor de tijd. De tijd zit er helaas op. Ik wil je bedanken voor je tijd, ik denk dat ik
veel kan doen met deze informatie.
F: Graag gedaan, ik hoop dat je er wat mee kan.
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 VIII Interview Mundial Productions met Karima Marwan en
Noesjka van den Heuvel

Wat is voor jullie de reden geweest om voor Mundial te komen werken?
K: eigenlijk heel simpel, toen ik voor het eerst hier kwam wist ik niet eens waar Mundial voor
stond en wat de doelstellingen waren. Maar ik had zoiets van leuk verschillende culturen.
N: Ik had hier eerst stage gelopen en kreeg toen een baan aangeboden dus dat was heel simpel.
Maar ik had ook voor deze stage gekozen omdat ik achter de doelstellingen stond.
K: Ja dat had ik natuurlijk ook. Met mijn stage wist ik van niets maar toen ik hier kwam werken
heb ik wel bewust die keuze gemaakt op basis van de doelstellingen.
M: Wat is volgens jullie het verhaal van Mundial?
K: De doelstellingen. We hebben een hele lange doelstelling maar die is denk ik wel in twee
delen te splitsen denk ik.
M: Ik ken hem zoals hij bij jullie op de website staat maar als je het verhaal nu in je eigen
woorden moet omschrijven?
K: Waarom ik het fijn vind om voor Mundial te werken is onder andere dat ik het belangrijk vind
dat andere organisaties die bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking de kans wordt geboden
om zichzelf te profileren en bekend te maken en ik denk dat wij daar een heel goed platform voor
zijn. Wat onze slogan is Cultuur in Ontwikkeling daar zijn al onze producten aan gelinked, dat
vind ik een heel sterke statement. Cultuur draagt bij aan ontwikkeling. Daarom vind ik het ook
heel erg belangrijk om hier te werken. Ik denk dat ons product in die zin echt uniek is, in ieder
geval in Nederland en ik weet niet hoe verder we moeten kijken.
M: Waarin zeg jij dat het uniek is?
K: Vooral in dat Cultuur draagt bij aan ontwikkeling. Ik denk wel dat veel bedrijven wel doen aan
de multiculturele samenleving, diverse culturen en alles wat daar mee samenhangt maar niet
inhoudelijk daar mee bezig zijn. Wij zijn heel erg bezig met uitwisseling van elkaar, niet alleen
van hun cultuur leren maar ook een gedeelte van ons overdragen. Ik denk dat wij daar heel erg
uniek in zijn. Het is ook heel divers, het is niet alleen gericht op een cultuur, het is heel erg breed.
N: Ook dat je die groepen naar Nederland laat komen. Wanneer zij terug naar huis gaan krijgen
zij een projectsteun voor die organisatie van waaruit zij gekomen zijn dus dat ken ik verder ook
niet in Nederland. Dat is wel uniek.
K: Ja daarom draagt het ook echt bij aan ontwikkeling. Die groepen komen daar eigenlijk echt
heel goed uit en daar profiteren wij dan weer van omdat dan onze doelstellingen zijn bereikt, hulp
bij ontwikkeling.
M: Hebben jullie het idee dat jullie alles op die doelstelling Cultuur in Ontwikkeling dragen? Dat
jullie met al jullie producten en diensten deze doelstelling uitdragen? Of hebben jullie ook dingen
die daar vanaf staan?
K: We hebben ook wel een aantal dingen die daar vanaf staan. Bijvoorbeeld Mundial Projects.
Kijk wij zijn ook gewoon een organisatie bureau met een bepaalde doelstelling maar wij wijken
daar wel eens vanaf en dat heeft dan weer meer te maken met het feit dat je bedrijf ook gewoon
gezond moet blijven en dat ook middelen nodig heeft om te blijven bestaan. Wij moeten daardoor
wel eens dingen aannemen waarmee niet de directe link bestaat maar wel te verantwoorden is
denk ik. Mensen komen natuurlijk over het algemeen bij ons terecht omdat ze festival Mundial
kennen. En vinden dan dus ook vaak het aspect cultuur wel echt belangrijk.
N; Je hebt dat helaas niet altijd voor het kiezen, wanneer een organisatie naar je toe komt als het
pure organisatiebureau en zij willen dan dit en dit en dat dan kun je wel proberen daar iets van
Mundial in te stoppen maar dat kan gewoon niet altijd omdat zij bepaalde eisen hebben. Wanneer
je dat allemaal zelf in de hand zou hebben zoals alle producten van Mundial Productions eigenlijk
zijn dan heb je dat helemaal zelf in de hand en dan kun je het helemaal zo vormen zoals je dat
zelf wil maar dat ene onderdeel project is gewoon afhankelijk van externe bedrijven.
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Daar probeer je dan altijd wel de link in te leggen maar als zij dat gewoon niet willen dan gedraag
je je gewoon puur als organisatie bureau.
K: En het is aan ons de keuze om zo’n opdracht aan te nemen of niet. Wij bieden dan
ondersteuning aan op allerlei onderdelen zoals advies, organisatie, programmering, productie.
Maar we proberen er wel altijd, we doen er in ieder geval ons best voor, om je verhaal in elke
opdracht naar voren te brengen. Daar sta je voor en daarom kiezen bedrijven ook voor ons.
Anders kunnen ze ook gewoon bij het eerste de beste andere organisatiebureau aankloppen. We
staan ergens voor en ik denk dat dit gewoon erg belangrijk is, en kwaliteit natuurlijk zowel
inhoudelijk en puur faciliteiten of andere zaken. Ik denk dat het makkelijkste middel om cultuur
en ontwikkeling, de doelstelling een beetje te verwerken in projecten door programmering omdat
je dan heel snel er heel snel een cultureel tintje aan kunt geven en door presentaties ook. Je geeft
er daardoor een kleurtje aan maar behaald ook wel zeker je doelstelling omdat zo’n groep ook
echt iets kan overbrengen. De groepen waar wij mee samenwerken zijn daar ook heel erg in
getraind. We hebben het hele jaar door groepen die het hele jaar door komen voor een speciaal
project binnen Mundial on Tour, bijvoorbeeld Mundial in Concert. Zij hebben allemaal een
speciale uitstraling en boodschap, in een concertzaal bijvoorbeeld hoeft dat niet altijd naar voren
te komen, het mag ook gewoon vermakend zijn maar er is altijd gelegenheid om na het concert
wat foldermateriaal mee te nemen met het verhaal. Dus het is nooit gedwongen maar je kunt wel
een link maken.
M: Ik neem dus aan dat je nooit het hele verhaal binnen een project kwijt kunt. Maar draag je er
dan wel zorg voor dat je alle pijlers van je doelstelling hebt vertegenwoordigd in een aantal
projecten gedurende bijvoorbeeld een jaar.
N: Ja maar het is toch wel anders want je slogan Cultuur draagt bij aan ontwikkeling omvat
eigenlijk alles omdat het de samenvatting is van je doelstelling. Dit wordt in alle projecten
gebruikt en op die doelstelling wordt alles gebaseerd. En dan heb je dus een uitzondering en dat is
dus Mundial Projects maar die probeer je dan ook daarin te verwerken doordat je dan
bijvoorbeeld iemand die daar op het podium staat, de presentator, een inleiding geeft over de
groep en daarover uitbreidt en dus het verhaal overbrengt. Al is het doormiddel van het
neerleggen van foldermateriaal, je probeert altijd ergens je verhaal kwijt te kunnen. Iedereen
krijgt dan toch bewust of onbewust onze boodschap mee omdat je groepen het verhaal mee
dragen en deze zijn dan ook echt heel erg belangrijk voor Mundial Productions.
K: Deze groepen komen ook in gesprek met de mensen op een feest en dan vertellen zij ook het
verhaal. Je kunt op verschillende manieren iets uitdragen. Het is ook zo dat wij natuurlijk na elk
project evaluaties hebben er wordt altijd een stuk over geschreven en vaak komt het in het
jaarverslag, in een overzicht of op de website komt een stukje te staan. Wanneer je dan terugkijkt
zie je dan ook heel duidelijk die link terug.
N: Elk project heeft zijn eigen doelstelling maar die doelstellingen zijn wel allemaal afgeleidt van
de doelstelling van Mundial productions. Dus je kijkt niet zozeer terug naar de doelstelling van
Mundial Productions want die sluiten toch wel aan. Dus wanneer je de doelstelling van je project
bereikt heb je ook de doelstelling van je organisatie bereikt. Dus je kijkt niet zozeer terug op het
bedrijf maar op het project dat uitgevoerd is. En als die bereikt zijn is het voor Mundial
Productions oké.
M: Je hebt natuurlijk ook met veel verschillende doelgroepen te maken met verschillende
insteken. Bijvoorbeeld tijdens Festival Mundial heb je mensen die voor informatie komen,
mensen die puur voor het vermaak komen of doelgericht voor de doelstellingen komen. Houdt je
rekening met die niveauverschillen? Ga je dan bewust op verschillende lagen zitten met je
verhaal?
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K: Ja dat uit zich vooral heel erg in de verschillende onderdelen die op het festival staan, je hebt
natuurlijk de informatiemarkt, de marktkramen met allerlei leuke artikelen uit verschillende
werelddelen, je hebt een kinderplein, je hebt een plein voor Tilburgers, we hebben het
wereldvenster voor mensen die echt veel meer op de inhoud in willen gaan waar discussies en
debatten worden gehouden, je hebt een hoofdpodium waar programmering staat voor jong en
oud. Je hebt er bijvoorbeeld ook een Di-rect staan die weer is voor de zestien jarige.
Je weet dat al die doelgroepen op je festival komen, mensen van alle leeftijden je probeert dan
ook voor iedereen wat te bieden. Je probeert dus ook heel bewust voor ieder wat te bieden. Je
probeert een doelgroep, de jongeren heel erg naar voren te trekken omdat je ook echt bewust een
jongerendag hebt. Dat is wel belangrijk want dat zijn wel diegene die je op je festival moet
houden want anders vergrijst de doelgroep.
Je biedt tijdens de festivalweken ook verschillende programmaonderdelen aan die ook
verschillende soorten publiek trekken.
M: Is dat geen lastige overweging om bijvoorbeeld zo’n Di-rect te kiezen omdat die nou niet
direct je verhaal uitdragen?
K; Nou ik denk dat dit juist de keus is want wanneer je zo’n groep laat optreden heb je wel een
bak vol jongeren voor je podium staan en dat daarna een groep uit bijvoorbeeld Kenia optreed en
zij krijgen dat natuurlijk allemaal wel mee wat er nog meer op het festival wordt getoond. Dus dat
is gewoon een middel om je doelgroep te trekken en daarna je boodschap over te brengen.
N: En dat doet natuurlijk elke ontwikkelingsorganisatie want waarom is Marco Borsato
ambassadeur van Warchild? En waarom was Di-rect ooit ambassadeur van Mensen in Nood, dat
is puur om die doelgroep te trekken. Dus het gaat om die doelstelling en welke middelen je
daarvoor gebruikt dat staat bij ons nooit vast. Het staat natuurlijk ook vast dat er een jongerendag
is en een familiedag tijdens het festival dus die zaterdag richt je je gewoon meer op het jongere
publiek dus dan zet je meer bekende bands neer die jongeren aanspreekt.
M: Heb je het idee dat je dagelijks echt bezig bent met het verhaal van Mundial in de manier
waarop je werkt en dingen aanpakt zoals praten met klanten en dergelijke?
K; Als ik zelf heel eerlijk ben, dan ben ik daar niet elke dag heel bewust mee bezig want dat
hangt ook af van het project waarmee je bezig bent. Want soms ben je met festival Mundial heel
praktisch bezig. En dan heeft het ook niets met je doelstelling te maken. Maar het is gewoon een
onderdeel van je werk dus het hoort er wel bij. Mijn leverancier is daar bijvoorbeeld ook niet mee
bezig. Daar heb je niets aan om dat elke keer tegen zo iemand te zeggen.
M: Maar wanneer je kijkt naar het verhaal van Mundial dat vormt je corporate story, daarin zijn
alle betrokkene toch zeker wel belangrijk.
K: Dat klopt. Het is natuurlijk wel zo dat onze leveranciers ook leveren aan een Lowlands maar
zij zijn vaak wel heel erg bewust van waar wij mee bezig zijn. Omdat wij hun op de hoogte
houden door bijvoorbeeld regelmatig nieuwsbrieven te sturen of folder materiaal of ze uit te
nodigen voor een concert dat soort dingen, dus op dat gebied zijn we wel heel bewust bezig en
mensen werken ook heel graag met Mundial. Geven graag kortingen en dergelijke aan Mundial
terwijl ze dat niet om die reden voor Lowlands zouden doen bijvoorbeeld. Omdat we gewoon
vanuit een bepaalde filosofie werken, het is niet zo dat ze dat snel bij een commerciële Lowlands
of Pinkpop zouden doen. Dan ben je niet elke dag heel bewust bezig met die doelstelling maar als
je uitvoerende taken bezig bent doe je dat gewoon minder.
N: Hoe dichter je bij het festival in de buurt komt, hoe minder je aan die dingen gaat denken
omdat het dan drukker wordt en je moet gewoon praktischer gaan nadenken en dan heb je daar
gewoon geen tijd voor. Maar daar zijn deze maanden wel voor, nu ga je alles bedenken en
concepten vormen en alles op papier zetten dus dan zijn die doelstellingen ontzettend belangrijk.
Dan ben ik me daar heel bewust van.
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M: Hoe zien jullie het verschil tussen concept en verhaal?
N: Je concept wordt gebaseerd op je verhaal. Je verhaal is wat je wilt overbrengen. Ik zie een
concept als middel, als verpakking. In het concept staat hoe je het verhaal wilt overbrengen. Maar
je moet altijd uitgaan van je verhaal want daar doe je het voor. Je moet vanuit je verhaal werken
want anders werkt het niet, tenminste voor ons niet want je kunt niet aan een concept beginnen en
naderhand je verhaal toevoegen, zo werkt het niet.
M: Wat denken jullie dat een goede corporate story kan doen voor een bedrijf?
K: Ik denk dat het binding en betrokkenheid creëert. Ik denk dat dit vooral zo werkt met een
ideële organisatie want voor mij is dat de belangrijkste reden waarom ik hier werk. Ik denk dat je
voor een verhaal werkt waar je niet zo in betrokken bent of waar je niet helemaal achter staat dat
je eigen betrokkenheid dan ook minder zal zijn.
N: Ik denk dat je dan ook minder plezier hebt in je werk. Ik vind dat je ook helemaal achter het
verhaal van je organisatie moet staan wil je er goed kunnen werken met plezier.
M: Wordt er tijdens de sollicitatieprocedure op gelet wat voor insteek mensen hebben of wordt er
door de organisatie later bewust gewerkt aan de bewustwording van de medewerkers?
N: Toen ik hier kwam, was ik hier niet voor de doelstellingen maar ik wilde gewoon voor een
festival werken. Maar ik was verder niet bekend met het festival. Maar dan heb je hier een
gesprek en dan wordt pas duidelijk in wat voor organisatie je hier terecht komt en dan ga je
denken dat dat toch wel leuk is. Maar onbewust heb je denk ik dan al wel een achtergrond mee
dat die organisatie en die doelstellingen je aanspreken want je weet wel dat het niet een doorsnee
festival is. Iemand die helemaal niets heeft met ontwikkelingssamenwerking die zou hier nooit
komen solliciteren dus ik denk dat je dat wel onbewust meeneemt.
M: Merkte je hier na aankomst dat je snel bekend werd met het verhaal? Dat dit verhaal ook echt
bij jou ging leven? Wordt dat vanuit het bedrijf wel geïmplementeerd
 N: Harry was daar heel sterk in. Die ging je continu verhalen vertellen om je maar bewust te
maken dat je in een dergelijke organisatie werkte.
M: Hoe belangrijk denk je dat dat is?
N: Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Hij ging er in de pauze bij zitten en vertelde dan, of
Hans die net op reis was geweest en die dan uitgebreid de tijd nam om zijn verhaal te vertellen.
Dan ga je het verhaal veel meer doorleven. Dan merk je ook dat er iets gebeurd met je werk.
M: Jullie hebben natuurlijk ook heel wat veranderingen meegemaakt zoals het worden van een
BV, het veranderen van directie, heeft dat impact op het verhaal? En op welke manier ga je daar
dan mee om?
N: Het verhaal bleef hetzelfde maar het werd steeds scherper gesteld. Het is echter niet alleen bij
veranderingen van directie dat het verhaal onder de loep wordt genomen. Je moet ook met de tijd
meegaan en dan dus telkens je verhaal kritisch blijven bekijken. Niet veranderen maar misschien
wel nuanceren. Het is heel erg belangrijk om steeds je doelstellingen naar voren te halen en dan te
kijken of het nog wel allemaal klopt met waar het bedrijf mee bezig is. Ik denk ook wel dat
wanneer er iets veranderd zoals bijvoorbeeld de directie wisseling dan wordt je ook gedwongen
om daar weer eens naar te kijken in andere situaties is het denk ik gemakkelijker om door te
blijven kwakkelen. Ik denk dat die veranderingen je juist scherp houden. Ik denk dat het erg
belangrijk is om je te blijven ontwikkelen. Ik denk dat daarvoor verandering in directie niet hoeft
maar alleen al verandering in personeel, iemand die een frisse kijk op zaken heeft. Bij elke
verandering wordt het verhaal weer onder de loep genomen doordat diegene die nieuw is het
verhaal leest en daar zijn eigen interpretatie op heeft en dus ook misschien een andere kijk op
zaken. Het verhaal wordt niet aangepast op zo’n moment maar gewoon aangescherpt. Of anders
en duidelijker te communiceren. Anders weg te zetten. Ondanks alle veranderingen is het verhaal
hetzelfde gebleven en dat is belangrijk denk ik voor de trouw.
M: Merk je het aan het publiek wanneer Mundial dingen scherper stelt of het verhaal anders
communiceert?
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K: Er is wel opgemerkt dat de entreegelden omhoog zijn gegaan en dat associeert het publiek met
dat wij commercieel zijn geworden.
M: Hoe ga je daar dan mee om?
K: We proberen dan wel het verhaal sterker naar voren te brengen en weer onder de aandacht te
brengen. Dus dan gebruiken we het verhaal als instrument. Helaas hebben we dingen nodig om te
kunnen blijven bestaan. Maar het publiek dat daar op tegen is proberen we toch nog te trekken
door het verhaal duidelijker te positioneren en toch ook kortingen geven bijvoorbeeld voor het
Tilburgse publiek. Zodat ze toch komen en dan weer het verhaal mee krijgen en snappen waarom
wij bepaalde beslissingen moeten nemen.
M: In een ideële organisatie lijkt het me vooral van groot belang dat iedereen dezelfde soort van
houding heeft en kijk op de samenleving. Normen en waarden en dergelijke komen die natuurlijk
tot stand, waren die aanwezig of merk je dat die worden gevormd binnen het bedrijf?
N; Ik denk beiden. Ik denk dat je zelf je eigen ideeën overal over hebt maar dat je door andere
mensen wel aangestoken kunt worden en daar wel in mee kan gaan.
M: Heb je het idee dat het verhaal daar een rol in speelt?
N: Ja want er wordt ook vanuit het management of de directie een gedachte opgelegd.
Bijvoorbeeld de slogan cultuur draagt bij aan ontwikkeling wordt ook wel aan je opgelegd vanuit
het bedrijf.
M: Op wat voor manier?
N: Nou daar moet je achter komen te staan en dan moet je jezelf daarin verdiepen en dan ga je
daar ook steeds verder naartoe leven en dan kun je jezelf daarin vinden. Je denkt hier je eigen
dingen maar je wordt hier ook wel gevormd om volgens een bepaalde doelstelling te gaan leven.
M: Op welke manier word je dan gevormd?
N: Nou bijvoorbeeld door bijvoorbeeld een gesprek met iemand of door verhalen van
interpretaties van die doelstelling en het verhaal achter die doelstellingen. Of reisverhalen van
medewerkers ik denk dat je daardoor wel een buiging in je mening kan kijken of er op een andere
manier tegenaan kan kijken.
M: Het is niet zo dat nieuwe medewerkers zich in moeten lezen en het bedrijfsverhaal
geïmplementeerd krijgen?
N: Nee dat is niet zo en ik denk ook niet dat dat een goede manier is omdat het ook al wel in je
moet zitten want anders pas je ook niet bij de organisatie. Daarom zeg ik beiden omdat je al wel
een mening had met normen en waarden maar deze kan wel worden gevormd door de organisatie.
Maar daar heb ik tot nu nooit over nagedacht. Maar je moet wel echt al duidelijk iets
vergelijkbaars van jezelf hebben want ik denk ook dat mensen die niet al de goede richting
inzitten met betrekking tot het bedrijfsverhaal, ook niet lang hier blijven werken.
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 IX Interview de Efteling met Pieter Cornelis

Introductie over het onderzoek en de plaats binnen de opleiding.
P: Hoe definieer jij storytelling?
M: Storytelling kan ik op verschillende manieren definiëren. Eigenlijk is alles in de basis een
oorzaak gevolg verhaal. En het verhaal is datgene dat oorzaak en gevolg verbindt. Storytelling
duidt in oorspronkelijke zin gewoon het verhaal aan. Het kan duiden op het product van de
storyteller, de verhalenverteller dus als artiest en als kunstenaar. Storytelling wordt toegepast als
management tool binnen bedrijven en storytelling wordt gebruikt binnen het vormen van een
corporate story. Het wordt als communicatiemiddel gebruikt zowel intern als extern in de vorm
van marketing tool.U ziet het is dus lastig om het begrip enkel een definitie te geven. Hoe zou u
storytelling definiëren, heeft u daar een idee over?
P: Nee. Op het moment dat je daar over na gaat denken dan zul je inderdaad vaststellen dat er
verschillend dimensies aan te onderkennen zijn. Maar de basis is wel het verhaal denk ik. Ik zie
op het eerste gezicht geen specifiekere vertaling als gewoon het verhaal.
Ik bedoel beleving is een heel specifieke vertaling van experience, over experience zou je kunnen
zeggen dat je dat op verschillende manieren kunt vertalen. Maar bij storytelling zou ik inderdaad
zeggen dat gaat over het verhaal.
M: Wanneer je kijkt naar de opbouw van een experience dan zou je eigenlijk dan kun je daar
eigenlijk het stramien, de opbouw van een verhaallijn overheen leggen. Want al die begrippen die
wij toepassen om beleving te optimaliseren die komen terug in de opbouw van een goed verhaal.
P: Welke begrippen zijn dat dan?
M: Wij gebruiken als basisbegrippen gelaagdheid, interactie, identificatie, emoties, authenticiteit,
maar dat is eigenlijk ook weer concept. Dus je zou eigenlijk de drie begrippen concept, beleving
en verhaal naast elkaar kunnen leggen en daar komen de verschillende elementen in opbouw in
overeen. Het is een erg complex systeem waarbinnen die drie begrippen met elkaar in verhouding
liggen.
M: Dus nu is mijn vraag, hoe ziet u het concept van de Efteling?
P: De vraag die daaraan vooraf gaat is wat versta jij onder concept? En dat is inderdaad een
lastige vraag omdat je concept op een aantal manieren kunt definiëren Geursen heeft daar een
boek over geschreven dat gaat specifiek over concepten en dat er drie soorten concepten zijn, hij
spreekt ook over gelaagdheid in concepten. Maar in ieder geval concept als voorlopig iets, wat
nog niet is uitgewerkt, dus een conceptversie. Maar dat is niet de betekenis die wij hieraan willen
geven. Concept als basisopvatting, grondgedachte van waaruit je gaat werken. Dat is dan dus de
definiëring en dan kun je dat op een aantal niveaus invullen. Dan heb je een
ondernemingsconcept, dan praat je eigenlijk meer over merkconcept en je hebt bijvoorbeeld een
marketing concept, een bepaald productconcept of reclameconcept. En als je praat over wat het
concept van de Efteling is dan kun je daar geen eenduidig antwoord op geven. Kijk het
reclameconcept is op dit moment maak een rolwisseling tussen kinderen en ouders. De
commercial van neem je grootouders en ouders ook eens mee, dat vergeten ze hun hele leven niet.
Dus rolomkering. Maar dat is een reclameconcept. Het merkconcept van de Efteling, en dat ligt
dus op een hoger niveau, dat is een knap lastige. We zijn nu bezig met een onderzoek naar
uiteindelijk de identiteit van de Efteling waarbij we zes velden onderscheiden. Je kunt het vanuit
de interne kant bekijken, interne representatie en de externe representatie. Intern kun je ook nog
onderscheidt maken tussen de gewenste en feitelijke situatie. Je zou kunnen zeggen de gewenste
interne kant dat is het merkideaal, dus hoe hebben we het voor ogen hoe het eigenlijk zou moeten
zijn, en de feitelijke situatie dat is het zelfbeeld, dat is hoe onze medewerkers het beeld van de
Efteling voor zich zien. Dat is allemaal de interne kant. Dan heb je de externe kant dat gaat over
percepties en verwachtingen, verwachtingen is gewenst en perceptie is feitelijk. Dat traject zijn
we nu in kaart aan het brengen.
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We zijn begonnen daar waar ik denk dat we moeten beginnen dat is het merkideaal omdat wij
geloven in inside out denken, zelf vaststellen wie we zijn en wat we willen zijn en dat uitdragen
in plaats en dan mensen daardoor aanspreken die zich daar wel prettig bij voelen. En niet
daarentegen heel sterk markt gericht gaan kijken van wat voor segmenten zijn er allemaal te
onderscheiden en wat kunnen wij nou doen om die segmenten te behagen.
M; Ja ik denk ook dat dat een meer gedragen verhaal geeft wanneer je vanuit de organisatie werkt
in de plaats van markt gericht.
P: Ja dat denk ik ook maar dan moet je wel en sterke organisatie hebben. Ik schat dat meer dan
90% van de organisaties andersom werkt.
M: Dat is ook het verhaal van de imago van een organisatie, dat deze overeen moet komen met de
werkelijkheid.
P: Ja ook als je inside out werkt kun je dat andere niet vergeten. Ik geloof erin dat je aan de ene
kant moet beginnen, binnen je organisatie. Vaststellen hoe je ideaal is, waarvoor je wilt staan. En
dat doen te weinig bedrijven. Ook zien we dat in de vrijetijdssector heel sterk. Naar buiten kijken
naar wat nu de behoefte is aan beleving dus dan gooien we er een sausje van beleving overheen
en over vijf jaar is dat misschien niet meer zo en oh nou dan doen we het weer anders. En dat je
dus daarmee je eigen identiteit een beetje verloochent.
M: Maar dan werk je dus wel heel bewust vanuit een verhaal van de organisatie.
P: Nou ja wat we nu dus aan het vaststellen zijn van wat jij dan noemt het verhaal. Ons
merkideaal hebben we opgesplitst op basis van de theorie van Cap Ferrer naar drie niveaus. In de
vorm van een piramide kun je dat zien. In de top zit de merkessentie, zeg maar het DNA, datgene
wat heel dicht tegen het verhaal aan komt. Datgene dat echt onveranderlijk is, de roots van de
organisatie en wat dus ook de toekomst bepaald. De laag eronder is de merkstijl en daaronder
liggen de merkthema’s. Bij merkstijl moet je denken aan stijl, codes, toon en dat soort zaken. En
merkthema’s zijn allerlei segmenten die we gaan benaderen, argumenten die we erbij gaan
gebruiken en alle producten die we gaan aanbieden. Nou is het belangrijk dat je van boven naar
beneden werkt. Dat je gaat vaststellen wat die merkessentie is en later doorvertalen naar
uiteindelijk die merkthema’s. Merkthema’s kunnen bijvoorbeeld gaan over het hotel, of golfpark
of verblijfsaccommodatie en we hebben nu een sprookjesserie die is vorige week afgeleverd. Dat
is eigenlijk een merkthema, dat is een bepaald product en zo kunnen we ook zeggen, we gaan een
eigen tv zender kopen, een themarestaurant neerzetten in Amsterdam, je kunt zoveel dingen
verzinnen als je wilt maar uiteindelijk is dat allemaal op dat onderste niveau en we moeten juist
vasthouden aan wat we op dat hoogste niveau van merkessentie zijn. Dat is nu dus de discussie
die zich voordoet “wie of wat is nu de Efteling” Dat is een discussie die mijns inziens teveel
gericht is op het middenstuk, merkstijl. Alsof een bepaalde stijl bepaald wie we zijn. Je hebt hier
de Pardoesianen en de Pieckerianen zeg maar en dat zijn twee heel verschillende dingen. Het lijkt
nu op een discussie over moeten we nu dit of dat zijn? Maar wat we nu juist moeten vaststellen is
wat nu het overkoepelende is aan die twee. Want dat is onze merkessentie.
M: Ja en dat is inderdaad wat ik noem het verhaal.
P: Ja precies dat is voor jou het verhaal. En dus moet het niet de discussie zijn op merkstijlniveau.
Maar iets overkoepelend.
M: Maar wat is volgens u dan het overkoepelende verhaal?
P: Nou daar zijn we nu dus volop mee bezig om in kaart te brengen. Het is vrij lastig het is
namelijk niet een twee drie de vinger op te leggen.
M; Maar er is natuurlijk wel al die jaren volgens een bepaald principe gewerkt. Is dat nu dan
veranderd? Willen jullie dat nu aanscherpen?
P: Ja je ziet wel dat er een aantal veranderingen zijn geweest de laatste jaren. Een concrete
verandering is bijvoorbeeld dat Ton van de Ven weg is, die door zijn manier van werken als
opvolger van Anton Pieck een bepaalde lijn heeft uitgezet. Hij wist heel gemakkelijk wat hij
moest doen en misschien dat merkverhaal niet expliciet op papier had staan maar wel heel goed
impliciet wist hoe het zou moeten en dat is nu weg.
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Nu zullen dingen dus meer expliciet gemaakt moeten worden. Als je het vergelijkt met andere
merken. Een merk als Heineken bijvoorbeeld, toen Freddy Heineken nog directeur was toen ging
het ontzettend goed, die deed gewoon waar hij zin in had en dat was het merk en dat is wat ik
bedoel met inside out denken. Weten wie je bent en dat uitdragen dat vinden mensen geweldig.
Op het moment dat die weggaat vervalt dus die kennis en dan is men nogal sterk geneigd om naar
buiten te kijken en alles om te draaien. Laten we dan maar kijken wat de behoefte is en laten we
dat naar ons merk trekken. Dat gaat dan ook verkeerd en dat zwalkt ook alle kanten op. De
Efteling zit denk ik in de fase waarin de afgelopen paar jaar ook een behoorlijke omslag heeft
plaatsgevonden. Dus het is in ieder geval heel erg belangrijk dat dit verhaal heel helder wordt
vastgesteld. Maar hoe krijg je dat vastgesteld.
M: De “regels” voor het vaststellen voor een verhaal als deze zijn kijken naar je verleden en naar
de stichting en stichters. Wat waren hun redenen en uitgangspunten. De echte essentie. Vanuit dat
verhaal van Anton Pieck, ik denk dat dit verhaal erg krachtig is. Een aantal jaar geleden zijn jullie
begonnen met het doorvoeren van Pardoes. Daarvoor gebruikte de Efteling een aantal figuren
door elkaar.
P: Ja ik denk niet dat we die willekeurig gebruikten. Het zijn wel echt figuren die staan voor wat
de Efteling is, poppetjes die bepalend zijn voor de beeldvorming over de Efteling zoals Langnek,
Holle Bolle Gijs, de Fakir. Die figuren zijn heel erg Efteling specifiek. Andere sprookjesfiguren
zijn niet specifiek van de Efteling.
M: Toen kwam dus Pardoes met een wereld vol wonderen.
P: Ja toen kwam het spannende verhaal van waar staan we eigenlijk voor.en hoe moet zich dat
verder ontwikkelen.
M: In de basis stond daar natuurlijk het sprookjesbos vervolgens zijn daar uitbreidingen op
gekomen zoals Ruigrijk en dergelijke. Dat strookt op het eerste gezicht niet direct met het
oorspronkelijke verhaal. Natuurlijk zijn overwegingen zoals aanbouw van een Python van
commerciële aard, overleven met de komst van concurrenten. Hoe tast dat het verhaal aan?
P: Nou dat fascineert mij wel want het wordt door de buitenwereld gezien als vloek in de kerk. Zo
heeft onder andere Pieck het ook gezien. En als het dan toch gebeurt dan ver weg in het Ruigrijk
ver weg van het sprookjesbos. Zo schijnt ook het verhaal te gaan dat Pardoes niet in het Marerijk
zou komen. Hij mag overal komen maar hij blijft weg uit het hart van de Efteling. Het lijkt erop
dat de buitenwereld aangeeft dat dit soort dingen niet kunnen. Een Ruigrijk past niet bij de
Efteling.
M; Op dit moment nog steeds?
P: Ja ik hoor heel vaak dat wanneer mensen over de Efteling beginnen en het merk de Efteling
dan past de Python niet bij waar het vandaan komt, de sprookjes. En daar kun je gelijk in hebben,
maar dan kun je je wel afvragen wat dan de functie van een verhaal is. Wat is dan werkelijk de
kracht van een merk, ik geloof wel in consistentie en op zoek gaan naar the real thing, zo van
waar draait het nou om maar misschien kun je daar ook te ver in gaan. Op het moment dat de
Efteling twintig jaar geleden niet had gezegd dat we ons gingen richten op de jeugd, dus zonder
de Python en de Bob, dan had het park er compleet anders uit gezien. Dan had je dat hele cohort
gemist. Nu hou je die link met de Efteling, van jong naar jeugd, tot half twintig en later met je
relaties en kinderen. Dan wordt die relatie door de loop der jaren in stand gehouden. Wat je bij
het Land van Ooit ziet is dat het bij kinderen die een jaar of tien, twaalf zijn ophoudt. En dan kom
je er een jaar of twintig niet meer en wanneer je dan kinderen krijgt ben je het park tegen die tijd
waarschijnlijk vergeten. Dat zit dan al niet meer in je brein. Dat heeft de Efteling dan wel gedaan
en daar zit dan toch wel een heel belangrijke marketingoverweging. Die vanuit het verhaal/merk
redenatie misschien absoluut niet kloppend is. De python is niets meer dan en brok staal en de
Pegasus een bult hout dat heeft wat mij betreft niets met het verhaal te maken, dat had overal
kunnen staan. Vanaf de jaren tachtig is er elk jaar een nieuwe attractie bijgebouwd. Daar zitten
nogal wat stijlconflicten in.
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M: Onderdeel van dit onderzoek bestaat dan dus ook uit het uitwerken van een expliciete
corporate story.
P: Wat we dus geconstateerd hebben is dat de dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn omdat er
een bepaalde groep mensen werkten en wisten hoe ze zich moesten gedragen en hoe ze moesten
handelen en dat daar de afgelopen jaren een beetje een verandering in is gekomen.De
organisatiestructuur is behoorlijk veranderd. En er is nu wel besloten dat er een aantal dingen wat
strakker en consistenter op elkaar aangesloten moeten worden. Op dit moment is het misschien
nog wel redelijk in orde maar we moeten ervoor waken dat wanneer we dat niet expliciet maken
dat we straks een probleem gaan krijgen omdat het belangrijkste aspect van een sterk merk is toch
wel het onderscheidend vermogen. En dat dat niet gaat verwateren daar moet je voor waken. Dat
zie je niet in een jaar maar in de loop de jaren zie je dat dit afneemt. Dus daar moeten we iets aan
doen, dus we moeten vaststellen wat is dan dat onderscheidend vermogen of wat is die
merkessentie of dus het verhaal.
M: Dan wordt er dus wel echt bij alles vragen gesteld en alles wordt onder de loep genomen.
P: Ja dat is waar wij dus nu echt bezig met een vrij uitgebreide studie. Ik ben in het kader van
mijn promotieonderzoek daar mee bezig met het merk de Efteling en co branding staat daarin
centraal. Bij co branding komt dat juist extra nauw dan komen die twee verhalen van twee
merken bij elkaar dus dan moet je heel goed weten wat ons verhaal is en waar heeft dat verhaal
ons heen gebracht en waar gaat het ons de komende jaren naartoe brengen. Je sluit daar een ander
verhaal bij aan en dat kan samen tot een optimale synthese leiden.
M: Ik denk dat je juist bij de Efteling heel erg goed naar je verhaal moet kijken wanneer je besluit
te groeien want groei wordt vaak gezien als de boze wolf waarin commercie de boosdoener is en
dan heb je juist het verhaal nodig dat die groei kan opvangen en ondersteunen, kracht bij kan
zetten.
P: Ja en daar komt dan de vraag wat is nou dat achterliggende verhaal. Het zit niet in die
conflicten van stijlen want misschien dat een Python en een Langnek nog meer met elkaar te
maken hebben als we zouden denken. Ik heb nu zo op het eerste oog niet het idee dat het zo is
want qua stijl is het compleet anders maar ook qua merkessentie, hetgeen dat het
gemeenschappelijk zou hebben zit er een duidelijk verschil in. En met Pardoes en Langnek zou
dat wel eens in mindere mate kunnen zijn. Qua stijl is het sterk conflicterend maar qua
merkessentie zou het wel eens iets overkoepelend kunnen hebben.
M: Je zou de Efteling een generatiepark kunnen noemen, waarin ouders en grootouders hun
kinderen en kleinkinderen van generatie op generatie meenemen naar de Efteling als herinnering
uit de oude tijd waarin sprookjes een grote amuserende en lerende rol spelen.
Ik denk dat de kracht van de Efteling ligt in het verhaal met de verschillende lagen en dat het dus
voor iedereen aanspreekbaar is. Dat is ook wel een kracht van een goed verhaal.
P: Dat geloof ik dus niet. Ik vind juist dat een sterk verhaal durft te polariseren. Madonna is
bijvoorbeeld een sterk verhaal. Ik zou het een sterk merk noemen en jij noemt het een sterk
verhaal. Juist omdat ze heel sterk durft te polariseren. Een bepaalde groep vindt het absoluut
geweldig en een andere groep vindt het helemaal niks. En die allemans vrienden ja…
M; Maar de Efteling is wel een erg grote toeristische trekpleister voor buitenlandse toeristen.
Misschien vinden zij het dan weer leuk omdat het juist typisch Nederlands is.
Ik weet niet of er iets mis is met het aanspreken van veel verschillende doelgroepen op
verschillende lagen. Maar ik denk dat het concept/ het verhaal de paraplu vormt waaraan alles is
opgehangen dat je daaraan alles kunt verantwoorden. Maar je hebt het authenticiteitprincipe op
verschillende niveaus materiële authenticiteit, conceptuele authenticiteit, contextuele
authenticiteit en functionele authenticiteit en ik denk dat juist die Python dan die
authenticiteitdiscussie oproept.
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P; Ja conceptueel misschien. Vanuit Pieck was de gedachtegang over materiele authenticiteit dat
alles uit natuurlijke materialen gemaakt moest zijn. En dan heeft de Python daar absoluut niets
mee te maken. Conceptueel past het ook niet echt en contextueel is er bewust gezegd dan
verplaatsen we het naar een andere hoek het Ruigrijk ver weg van het sprookjesbos.
P:. De reden dat we gekozen hebben voor de theorie van Cap Ferrer omdat die aangeeft wat
onveranderlijk is en wat mag meer veranderlijk zijn. Die twee worden nog wel eens door elkaar
gehaald. Mensen beschouwen iets als onveranderlijk die helemaal niet zo onveranderlijk hoeven
te zijn en dingen die wel mogen veranderen dat we daar heel angstvallig mee omgaan en bang
zijn de authenticiteit van het park aan te tasten, of het verhaal of het concept van de Efteling.
Terwijl sommige dingen gaan daar niet over die zitten op het niveau van marketingtechnische
ingrepen. Van mij mag dit dan redelijk makkelijk veranderen als het verhaal dat erin zit als dat
maar hetzelfde is..
M: Maar dan bekijk je het wel duidelijk vanuit een bepaald verhaal. Maar dan ben ik toch wel erg
benieuwd wat u dan op dit moment ziet als het verhaal.
P: Maar ik zal eerst vertellen hoe we het eigenlijk hebben vastgesteld. Ik geloof dus niet dat je
een twee drie je vinger kunt leggen op wat het nu is. We hebben een onderzoek opgestart en daar
komt nu een vervolg op. De eerste is op basis van conjoint analysis gedaan. We hebben dertig
beleidsbepalende mensen in de Efteling, vormgeving, directie, vormgevers, marketing,
communicatiemensen. Hebben we wat plaatjes voorgelegd en vervolgens aangegeven dat ze deze
moesten ranken van het meest ideale Efteling plaatje naar het minst. Die zijn niet willekeurig
gekozen maar op basis van de driedeling van Cap Ferrer. Er zijn steeds duo’s, paren genomen,
bijvoorbeeld Holle Bolle Gijs en Pardoes. Zo zijn er vijf plaatjes gekomen 2 tot de macht 5. Toen
zijn er dus 32 plaatjes gekomen en terug gebracht naar acht velden, vellen met vijf plaatjes.
Vervolgens kun je via analyse terugbrengen wat blijkbaar het belangrijkste aspect is. Toen is er
vastgesteld waar die discussiepunten lagen en hebben we gezien dat die zich sterk op merkstijl
voordoet terwijl we juist naar die essentie moeten kijken. Maar we hebben vervolgens op basis
van die rankings diepte interviews gehouden. Om die keuzes toe te lichten. Daar is een eerste
rapportage uit voortgekomen een pagina of dertig over de merkessentie. En wat we nu gaan doen
is daar een vervolg op geven, een tweede analyse waarbij we proberen om via een techniek
proberen om meer het onderbewuste naar boven te halen. Om dat merkverhaal wat helderder te
krijgen en wat meer af te bakenen. Om idee te krijgen in welke richting het zich vormt. Het
probleem is dat hetgeen dat we meten vaak op een manifest niveau is, dus waar we cognitief van
bewust zijn terwijl waarschijnlijk 95% van de processen zich voordoet op een laag of zelfs wel
onbewust niveau.
Het probleem is dus dat het idee dat je krijgt van het verhaal, datgene wat boven tafel komt, dat je
jezelf daarvan kunt afvragen of dat het nu is. Waarschijnlijk speelt er veel meer dat bepalender is
dan datgene wat we nu verwoorden. Daarom is er nu ook gekozen voor die plaatjes, dus eigenlijk
een metafoor zodat je beter in staat brengt om te verwoorden wat je nu eigenlijk vindt. Ik heb ene
tijd geleden een experiment gedaan met de Pandadroom en daar is toen uitgekomen, via een
statistische analyse dat al les met elkaar samenhangt dus er is aan mensen gevraagd hoe zij
bepaalde attracties waardeerden. Dat meten we elke maand in het park onderzoek maar dat
hebben we ook extern gedaan met mijn groep. Wat vind je van Langnek, wat vind je van de Fata
Morgana, van de Pandadroom, van de wonderlijk Efteling show, stoomtreintje en ga zo maar
door. Vervolgens is er factoranalyse gemaakt waarin is gekeken naar wat er met elkaar
samenhangt. Dan ga je niet de manifeste dingen meten Dus dan ga je de expliciete en cognitieve
vaststellen en deze methode maakt meer gebruik van het latente. Toen bleken er zes factoren of
componenten naar voren te komen, dimensies en die waren heel duidelijk. En een daarvan was de
samenhang tussen de Pandadroom en het stoomtreintje. Dat verklaarde ongeveer vijftig procent.
Nou is dan dus de vraag hoe dat komt.
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Wat het nou dus was is dat die twee attracties je juist uit die contrastructuur trekken. Want je ziet
vaak backstage, je komt bij het personeelsrestaurant en je ziet daar de containers staan en je ziet
langs de Europalaan auto’s rijden en je denkt, oh ja ik moet nog boodschappen doen. Dus je
wordt uit die beleving gehaald. En de Pandadroom trekt je eigenlijk ook uit die prettige wereld en
laat zien dat het eigenlijk maar een rot wereld is. Dat zegt de Pandadroom dus eigenlijk zou dat
een verklaring kunnen zijn dat het je uit die contrastructuur trekt. De rit van de stroomtrein is
inmiddels aangepast. We hebben een team detail die alle haperingen en dingen die niet mooi zijn
verhelpen. We hebben het groenplan rondom de trein aangepast. En de waardering voor de
stroomtrein is meteen met een half punt gestegen. Maar wat nog opmerkelijker is, is dat hij nu
niet meer samenhangt met de Pandadroom. Dus je ziet dat het allemaal nogal complex ligt om te
benoemen wat nu juist het verhaal is. Ik denk ook dat daarom de Efteling het meest uitdagende
merk in Nederland is. We gaan nu dus vaststellen wat het genuanceerde verhaal is en dus niet het
oppervlakkige.
M: wordt dat verhaal dan straks overal in doorgevoerd? In communicatie extern, intern, reclame
uitingen, naar stakeholders etc.?
P: Nou je moet niet denken dat we dat nu nog niet doen, het is niet zo dat het nu ineens heel
anders wordt. Er wordt natuurlijk al via een bepaalde manier gewerkt het is enkel een
aanscherping en het dingen wat explicieter maken die nog impliciet zijn. En we zitten ook in een
fase waarin we wat explicieter moeten worden omdat die impliciete kennis ook begint te
verdwijnen.
M: Maar hoe zou u dan kunnen beschrijven hoe het nu gaat? Vroeger is het meer op gevoel
gegaan, is dat nu nog steeds? Want het lijkt me lastig keuzes maken zonder duidelijke basis.
P: Ja nu is dat nog meer op gevoel, en straks zal dat nog steeds op dat impliciete, op dat gevoel
gaan. Alleen ligt er dan een soort van toetssteen om te kijken of dat gevoel wel juist is. Het is,
ook vanuit een directie, natuurlijk een heel vervelende situatie dat je moet beslissen over een
nieuwe investering van 15 tot 20 miljoen euro voor een nieuwe attractie zonder dat je weet welke
kant je op moet gaan, of moeten we zorgen dat we betere horecagelegenheden krijgen of betere
mensen aannemen of een paar mooie bomen aanplanten. Vroeger kon dat nog wel maar
tegenwoordig wordt er ook van je geëist om dat wat explicieter te maken anders geeft een
beslissing proces heel veel onrust zonder goede basis.
M: Ja dat is nu een erg belangrijk gespreksonderwerp binnen organisaties en het komt eigenlijk
allemaal neer op het samenstellen van een goede corporate story, wie ben je, wat wil je uitdragen
en hoe wil je dat uitdragen. Daar komt het allemaal op neer. Daar wordt een verhaal mee
geschetst wat wordt doorgevoerd in management, marketing, communicatie intern en extern. Dat
wordt gebruikt als onderbouwing van elke beslissing en tevens als uitgangspunt. En ik denk dat
dat werkt.
P:Ja maar dat gebeurt nu natuurlijk ook.
M: Ja dat klopt maar meer impliciet op gevoel.
P: Ja natuurlijk zijn er daardoor nog wel eens twijfelgevallen.
M: Je hebt dus een verhaal nodig op basis waarvan je beslissingen kunt nemen.
P: Ja en dingen wat beter onderbouwd kunt aanscherpen.
M: Dan zou ik dus eigenlijk nog een keer terug moeten komen wanneer jullie achter het verhaal
zijn.
P: Ja dan moet je volgend jaar een keer terug komen. Ik zou het ook erg pretentieus vinden als we
in staat zouden zijn om dat nu in twee maanden tijd op tafel te kunnen leggen.
M: Maar goed, ik wist dus niet dat dit speelde achter de schermen. En ik vind het inderdaad een
lastige discussie. Ik heb natuurlijk puur mijn kant als bezoeker en enigszins de kijk van
vrijetijdsmanager. En ik stel ook mijn vraagtekens bij bepaalde attracties waarin ik de argumenten
van de positieve en negatieve kant kan bekijken. Zo ook bijvoorbeeld mijn mening over de
Pandadroom.
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P: Ja wat we constateren is dat deze hoge waarderingscijfers heeft maar dat vind ik absoluut niet
boeiend. Maar daarmee is niet gezegd dat het een per definitie een goede attractie voor de
Efteling is.
M: Ik denk dat de Pandadroom wel past in het concept Een Wereld vol Wonderen. Maar dat is
wat dat betreft ook een makkelijk concept waar ontzettend veel in past omdat het zo breed is.
Maar ik weet niet of dit concept zo sprekend is maar het is in ieder geval veelomvattend.
P: Ja en daar zit dus dat gevaar in waar ik over sprak dat je wel moet durven polariseren. Een
Wereld vol Wonderen is inderdaad breed en je kunt er veel in kwijt maar daardoor is het niet
tastbaar en niet krachtig het lijkt op een plas water.
M: Wanneer u aan iemand de Efteling in een zin zou moeten omschrijven, welke oneliner zou u
dan gebruiken?
P: ik denk iets in de sfeer van sprookjesachtige familie-entertainment ofzo. Dat dat de lading
dekt. Dat als grote categorie dus dat gaat niet alleen over het park maar het kan ook breder zijn
dus ook spelletjes ofzo. Niet zozeer het sprookje maar echt sprookjesachtig. Ik gebruik ook
sprookjesachtig omdat ik daar een aantal kanttekeningen kan zetten die door die elementen wat
breder in te zetten zijn.
M; Zou u meer van dat soort begrippen kunnen noemen?
P: We hebben een hele lijst van dat soort begrippen gegenereerd uit het onderzoek maar daar zijn
we nog niet uit welke nu echt sprekend zijn. We zitten nu in die zoektocht naar het verhaal en
haar ingrediënten. Enkel die externe kijk op de Efteling kan niet het verhaal bepalen. Het is slecht
een onderdeel van het verhaal. Het is ontzettend interessant wat de mensen daarop te zeggen
hebben maar je zult juist alle facetten bij elkaar moeten brengen om tot een duidelijk antwoord te
kunnen komen.
M: Ik denk dat juist de kracht van de Efteling de beleving is.
P: Wat versta jij onder beleving?
M: Ervaring is iets wat je ondergaat, iets wat je tegenkomt. Waar je niet per definitie iets mee
doet Ik denk dat beleving dieper gaat.
P: Dat denk ik niet.
M: Er bestaat ook nog een verschil tussen beleven en beleving. Beleven is meemaken. Beleving is
dat het doordringt in je emoties ook vind ik.
P: Schultze heeft een boek geschreven in 91 of 92 dat was al voor dat Pine en Gilmore begonnen
te praten over de experience economy, Mommaas heeft dat eigenlijk vertaald. Er zit een
belangrijk verschil tussen ervaren en beleven. Diane Nijs schrijft er ook iets over maar in andere
woorden als dat Mommaas dat doet. Mommaas zegt beleven is meer het kortstondige, lichaam en
geest zijn een. Bij ervaring is er meer sprake van contemplatie, lichaam en geest worden uit
elkaar getrokken, het is wat cognitiever van aard, wat langduriger. En sprookjes hebben dat
volgens mij in zich. Het is vaak geen oppervlakkige gewaarwording.
M: Ik denk dat je daarin ook weer onderscheidt moet maken in de transformerende beleving en de
memorabele beleving.
P: Ik heb het idee dat bij de transformerende beleving ze het de ervaringskant op willen trekken.
Ze omschrijven het anders maar het lijkt erop dat ze naar ervaring gaan.
M: Ik zie ervaren juist oppervlakkiger als beleving. Ik denk dat juist die sprookjes heel erg
aanspreken op beleving en die diep gaan met emoties en normen en waarden. Ik zie dan de
Efteling als emotie park.
P: Ik vindt emotiepark geen prettige omschrijving. Het ligt er natuurlijk ook weer aan hoe je
emotie omschrijft. Je hebt verschil tussen emoties, gevoel en stemmingen. Emoties zijn heel erg
heftig en kortstondig. Veel van mijn emoties ben ik me niet bewust. Gevoelens zijn emoties
waarvan ik me bewust ben. De kick en thrill dat is emoties. Dat gevoel dat je krijgt als je de
Efteling binnen komt dat is iets anders.
M: Ja het is echt een lastig verhaal inderdaad want er is ook nog een verschil tussen fysiek en
mentaal. Waar begint de emotie. Is dat de trigger of juist het gevolg.
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P: Ja je zegt een lastig verhaal. Het is ook een lastig verhaal. Je probeert het terug te brengen naar
iets heel concreets in hap klare brokken maar dat kan niet. Volgens mij moet je dat ook niet
proberen. Ik denk dat, ook volgens Geursen, dat visie hetgene is dat alles aanstuurt. Het is lastig
omdat je jouw onderzoek nu vanuit de invalshoek waarmee jij er mee bezig bent een vrij korte
wetenschappelijke ontwikkeling kent. Beleving en die hoek dat is nog niet een volwassen
wetenschappelijke tak. Pas sinds kort begint dat zo her en der een beetje gestalte te krijgen. Je
hebt op dit moment een ontzettende wildgroei van concepten en begrippen en dat gaat nog een
jaar of tien zo door. Dan pas gaan dingen een plaats krijgen.
M: Je kunt ook niet enkel een onderdeel onderzoeken zonder alles een plaats te geven en alles
eromheen erin mee te nemen.
P: Nee dat klopt en alles wat je in je vraagstelling meeneemt dat die ook nog allemaal
twijfelachtig zijn omdat die ook nog niet goed geoperationaliseerd en gedefinieerd.
M: Ja we zijn met iets leuks bezig
P: Ja absoluut.
M: Bedankt voor uw tijd
P: Ja ik hoop dat je er iets aan hebt gehad ook al was het niets concreets.

Op aanvraag van de Efteling zijn enkele onderwerpen die binnen het diepte interview zijn
besproken niet opgenomen in dit onderzoeksrapport.
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