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Verhalen verteld in de juiste vorm, in de juiste context, om de juiste

redenen aan de juiste mensen, kunnen een wereld van verschil

maken.

 

- Henk Hofman, Theatermaker

Wat is storytelling?

Storytelling is het vertellen van verhalen in woord, beeld en geluid om

onszelf, de ander en de wereld te begrijpen en te laten voelen wat wij

voelen.

- Waheeda Shadood, Story Tailor



Inleiding

Als je verhalen wilt gebruiken in je werk, je vak, je
business of privé, dan bied ik je hier een
praktische 123 structuur die je direct kan
toepassen.
 
Persoonlijke, menselijke verhalen in een
professionele setting zijn zeer effectief omdat ze:
- raken
- zetten aan tot actie
- je geloofwaardig maken
- verbinden
- vertrouwen wekken 
- worden onthouden
- vermaken
- impact maken 



Verhaalstructuur

Ijzersterke openingszin

Ritme
 Publiek

Emotie



Wat is je thema?

Wie is je publiek/doelgroep/klant?

Welke boodschap wil je overbrengen?

Doe weg met fratsen en behoud alles wat relevant is voor je boodschap

Schets een beeld van de situatie alsof je een scène voor je ziet. 

Gebruik al je zintuigen

Wat houd je tegen?

Wie is de held in het verhaal

Wat moet je oplossen?

Wat wil hij/zij bereiken?

Wat moet hij/zij overwinnen?

Wie helpt hem en stapt in de rol van mentor?

1. BEELD

2. ACTIE

2. BOODSCHAP



Begin bij het eind

 

Je bedenk eerst de boodschap die je wilt

overbrengen. Welke lessen heb je geleerd? Welke

verandering heb je ondergaan? Wat wil je met

anderen delen? Wat wil je ze leren? Waar wil je

ze mee helpen? Hoe verandert hun wereld? Maak

deze concreet en thematisch.

 

Ga dan op verhalenverkenning uit en kies het 

verhaal dat past bij je boodschap. Keep it simple.

 

Schets het eerste beeld. Maak het klein,

concreet en geloofwaardig! Gebruik al je

zintuigen om de luisteraar of lezer mee te nemen

in je eerste scène. 

Hoe voelt het, hoe ruikt het, wat zie je, wat voel

je, wat hoor je.. 

 

Geef details maar niet teveel, anders verlies je

jezelf én vooral je publiek in de details.

 

Hoe je te werk gaat?
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Waar loop je tegen aan? Welke actie onderneem

jij? Wat moet je overwinnen? Wie helpt jou

stappen te zetten (mentor)?

 

Bij het vertellen van jouw verhaal zijn er drie

voorwaarden waar je aan moet voldoen. 

Je verhaal valt plat als je geen ijzersterke

openingszin hebt. Deze vangt de aandacht en

maakt je publiek nieuwsgierig en, zuigt ze mee

het verhaal in.

 

Ritme in jouw taal, beweging en beelden maakt

dat het verhaal meer impact maakt en onthouden

wordt.

 

Jouw verhaal vertellen met échte emotie wekt

ook emoties op. Je publiek voelt of jouw emoties

gespeeld zijn of authentiek. Wanneer je emoties

weet te raken ontstaat er verbinding.
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Begin met een ijzersterke openingszin.

Schets dan het eerste beeld. 

Zorg dan voor actie en breng deze tot

leven.

Sluit af met je boodschap. 

Vertel met emotie en met ritme.
 

 

Hoe vertel je jouw
verhaal?



Succes !

Mocht je hulp willen met het vinden,

vormen en vertellen van je verhaal

on- en offline, schroom niet om te

bellen of whatsappen 06-11346979

 

 tot ziens!

Waheeda
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