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HOE VERHAAL OPBOUWEN?

AAN WIE VERTELLEN?

WAAROM VERTELLEN?

WELKE VERHALEN?

WAAR VERTELLEN

HOE VERTELLEN?



HOE VERHAAL OPBOUWEN?

echte mensen

obstakel

actie, geen uitleg

verandering

6 scènes

spanningsboog







Zoek een 

held.



Zonder

held geen 

verhaal.







Wie zijn 

jullie

helden?



Zoek 
een schurk.



Een held 

is geen held 

zonder 

schurk.



… ondanks …



… En toch …



Een schurk hoeft geen 

persoon te zijn. Elk 

obstakel volstaat.







Kies een underdog 

als held.



Underdogs moeten 

harder vechten.



Underdog 

vs monster.











Actie! Geen uitleg.







VERMIJD:

• zijn

• worden

• staan

• gaan

• lopen

• kijken

• hebben

• praten

• doen

• maken

• komen

• …



Mia was in Spanje.  

Mia dobberde op een luchtbed in 

Spanje.

Jan wordt politieman.

Jan blokt voor zijn examens op 

de politieschool.



Mia loopt over straat.

Mia slentert over straat.

Jan kijkt uit het raam.

Jan gluurt uit het raam.



Geen verandering, 

geen verhaal.







Elke 

scène 

is een



Obstakel 1

Actie 1

Obstakel 2

Actie 2

Obstakel 3

Actie 3





Actie 1 =

“Dat zou ik 

ook doen.”



Span de 

boog.



Het eerste 

obstakel 

brengt de 

held uit 

balans.



Zijn grote doel: 

het evenwicht 

herstellen.





Aan welk publiek 

vertellen we ons 

verhaal?





Vaak ontbreken 

ingrediënten.



Of staan ze niet in 

de juiste volgorde.



Maar ons brein is een 

verhalenmachine.



Ons brein vult 

verhalen in.



Het impliciete verhaal.



Het impliciete verhaal.



HOE VERHAAL OPBOUWEN?

echte mensen

obstakel

actie, geen uitleg

verandering

6 scènes

spanningsboog



AAN WIE VERTELLEN?

publiek, actie, obstakel

stem af op held, actie, obstakel





Stem je held af 

op je publiek





Welke actie moet je 

publiek ondernemen?



Welk probleem 

(obstakel) van je publiek 

lost de actie op?



Stem het obstakel in je 

verhaal af op het 

obstakel van je publiek.



Stem de actie in je 

verhaal af op de actie 

van je publiek.





AAN WIE VERTELLEN?

publiek, actie, obstakel

stem af op held, actie, obstakel



WAAROM?

brein = verhalenmachine

verhaal activeert verbeelding 

emotie + betekenis

inspireren



Verhalen zijn 

zo oud als 

de mensheid.



We zijn omsingeld 

door verhalen.



Verhalen zijn  

belevenissen.



Ons brein denkt 

in verhalen.



Verhalen zetten 

onze verbeelding 

in gang.



We beleven de 

emotie alsof we er 

zelf bij zijn.



Een verhaal 

koppelt 

emotie aan

betekenis.



Een verhaal 

vereenvoudigt en 

legt verbanden.

Zo krijg je betekenis.



Emotie + betekenis 

= inspiratie.



Informatie 

inspireert niet.



Promotie 

inspireert niet.



Verhalen 

inspireren wel.



WAAROM?

brein = verhalenmachine

verhaal activeert verbeelding 

emotie + betekenis

inspireren



WELKE VERHALEN?

verhaal van je organisatie

verhaal van je publiek

verhaal van je gids



Je eigen verhaal.



Hoe het allemaal 

begon …





Vertel (overal) over 

je successen ...

http://www.youtube.com/watch?v=e7EfxMOElBE&t=21m5s


… en 

(niet overal) 

over je 

mislukkingen.



Vertel het verhaal 

achter de schermen …



… zeker op sociale media.



Het verhaal 

van je publiek.



Zet ambassadeurs in.













Het verhaal 
van je gids.

Hopmuseum, Poperinge



Een verhaal maakt 

van je bezoek een 

belevenis.



Een verhaal 

geeft je bezoek 
samenhang.



WELKE VERHALEN?

verhaal van je organisatie

verhaal van je publiek

verhaal van je gids



WAAR VERTELLEN?

verhaal centraal

live

website

sociale media

blog

analoog



Zet je verhalen overal 

centraal ...



... zeker op je website.



... zeker op je website.



Leid je publiek binnen 

via een verhaal.



Nationaal Militair Museum, Utrecht

Levende verhalen 
werken het best.



Talbot House, Poperinge



Sociale media. 



Zet je bezoekers 

aan tot vertellen. 

































WAAR VERTELLEN?

verhaal centraal

live

website

sociale media

blog

analoog



HOE VERTELLEN?

altijd beelden

tekst en beeld combineren

video



Vertel met 

beelden.



1 beeld =

1000 woorden





Combineer 

beeld en woord.











HOE VERTELLEN?

altijd beelden

combineer tekst en beeld

video populairst



ONTHOU VOORAL

verhalen inspireren

emotie + betekenis

concrete mensen

hoofdpersonage met obstakels

altijd beeld

verhalen centraal 



kwaliteit.toerismevlaanderen.be/gidsenwerking



www.publiekcentraal.be/storytelling-gids



rudy@publiekcentraal.be

@rudypieters

@publiekcentraal


