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“Laat je Pratend Pak thuis!”

Heb je kennis van zaken? Kun je het me uitleggen?

Geloof ik je? Vertrouw ik je?
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Links verzamel 
je data….

Maar rechts 
beslis je… 

“Facts tell……Stories sell”

Heb je kennis van zaken?
(ratio)

Kun je het me uitleggen?
(emotie en ratio)

Geloof ik je?
(emotie)

Vertrouw ik je?
(emotie)

Verstop de pil in de pindakaas
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• Kun je iets meer vertellen over….?
• Kun je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat…?
• Wat bedoel je in jouw brief met…?
• Hoe ga jij om met…?
• Wij vinden…x…belangrijk. Hoe zie jij dat?
• Enz.

Welke vraag wil je beantwoorden?

Wie is mijn publiek?
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Google your stories

 Je weet de VRAAG en kent je PUBLIEK. Nu het antwoord nog….

• Stel je geheugen de volgende vragen:

1. Wanneer heb je dit (eerder) meegemaakt?
2. Welke ervaring zegt alles over…
3. Waar doet het me aan denken?
4. Waar kan ik het mee vergelijken?
5. Wanneer heb ik dat laten zien?

Het IJsberg-moment
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1. Hoe het was

Het verhaal begint…
Vertel iets over TIJD, PLAATS, weer, sfeer, omstandigheden…

Waar begint het verhaal?

- Ik was net klaar met mijn studie, woonde nog thuis…
- 2 jaar geleden, een gave vakantie met vrienden op Mallorca…
- Net na de Kerstdagen, mountainbiken in het Stadsbos

“Start met een penceel, de roller kan altijd nog”

2. Hoofdpersonen

Wie spelen een hoofdrol? Beschrijf de “karakters.”
Uiterlijk, sociale kenmerken, karakter, relatie (met jou), 
verantwoordelijkheden

Verhalen MOETEN over mensen gaan!

“Storytelling is the calculated release of information”
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3. Begin van de reis

Je gaat op weg om een taak te volbrengen. Wat was jouw taak, opdracht, 
voornemen, uitdaging of bedoeling? 

- Het was mijn verantwoordelijkheid om…
- Mijn taak was het om…
- Ik had me voorgenomen om…
- De opdracht, waaraan ik werkte, moest afgerond zijn op…

“You will not is soon forgotten, once upon a time lasts forever”

4. De hindernis

Wat gebeurde er of wat ging er bijna mis?  Welke hindernis kwam je tegen? 
Een persoon, probleem, weerstand, tegenslag, dilemma of een uitdaging? 

- Ik twijfelde of…
- Op het moment dat ik dacht dat we alles af hadden…
- Ik was het er niet mee eens, maar hoe ga ik dat zeggen…
- Het werkte niet…

“The Titanic without an iceberg is just a ferry”

5. De hindernis overwinnen

Wat deed je? Hoe ging dat? Hoe voelde je je daarbij?

Beschrijf in een logische volgorde elke stap die je nam bij het 
“overwinnen / wegnemen” van de hindernis. Denk in kleine stapjes. De 
magie zit in de details. 

- Ik ben begonnen met…vervolgens heb ik de keuze gemaakt om…
- Eerst ben ik maar eens…
- De eerste stap was…

“Story is a yearning meeting an obstacle”
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6. Het resultaat

Een goed verhaal kent geen “losse eindjes.”  Hoe is het afgelopen, wat 
was het resultaat?  

- Hoe ging het verder? 
- Wat is er geworden van…?
- Welke problemen werden uiteindelijk opgelost? 
- Wat was het resultaat?

“There will not be a 2nd season”

7. Maak je punt

Wat is het punt dat je met jouw verhaal maakt?
Wat is de moraal van het verhaal?

- Wat ik hiervan heb geleerd is… 
- Wat het ons heeft gebracht
- Nu weet ik wel dat…

“The greatest story commandment; make me care!”

8. Stel de vraag

Jij hebt je best gedaan. Tijd om te toetsen bij de ander.

- Herkent u dat?
- Hebben jullie weleens?
- Hoe kijken jullie daarnaar?
- Snapt u wat ik bedoel?

Of….nog eenvoudiger…..heb ik daarmee uw vraag beantwoord?

“Quality storytelling inspires quality dialogue”
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