
Storytelling doe je samen met 
je publiek, dus niet strak uit je 
hoofd leren en tekst opzeggen.

De manier 
waarop je jouw 

verhaal gaat  
vertellen.1
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Storytelling

Wat is Storytelling?

Hoe verloopt jouw verhaal?

Storytelling is communicatie, 
communicatie is beïnvloeding.

Dit verloopt via twee  
verschillende dimensies.

HOE ZORG  
JE DAT JE 

 LUISTERAARS:

De inhoud

ik probeer  
op een levendige  

manier het verhaal 
van deze kerker  
te vertellen...

wat doe 
 JIJ nou?!!

ik, napoleon,  
eis dat de hollandse 
jongens voor mijn 

leger zullen vechten 
tegen de russen!

680.000  
soldaten telt  
mijn leger 

in 1812

slechts  
40.000  

overleven...Zzzzz
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Bepaal  
wat jij 

belangrijk 
vindt en 
waarom:

Wat is  
relevante 

informatie?  

Waar  
wordt jij  

enthousiast 
van?  

Wat is er  
zo bijzonder aan 
jouw voorwerp  
of jouw hoofd- 

persoon?

Wat is er  
verassend?

Nu komt het 
aan op je: persoon

creativiteit

brutaliteit

Zolang je er 
niemand kwaad 

mee doet is ALLES 
geoorloofd en 

mogelijk!

Jouw ‘touwtje’, is 
de manier waarop 

je jouw publiek 
leidt. 
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Wat houdt  
je achter?  

Lees hier 
meer over het 
opbouwen van 

een verhaal

https://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/144511-de-verhaalopbouw-aristoteles-propp-campbell-en-mckee.html
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Een uitspraak  
op metaniveau  
kan je verhaal  
goed open  
breken. 
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Boven gedrag  
lokt onder  
gedrag uit

Als je als  
verhalenverteller  

zorgt dat je je  
gedraagt volgens  

1 en 2...

2

...zal je publiek  
zich volgens 3 en 4 
gedragen en met  

je meegaan in  
je verhaal
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Lees hier 
meer over  

de Roos van 
Leary

Ik heb het  
idee dat er  

andere dingen 
spelen (die ik  

niet weet)
Ik zie u  

wat twijfelend 
kijken na deze  

opmerking  
van mij? 

Ik heb het  
gevoel dat we  
niet helemaal  

op een lijn  
zitten

VOORBEELDEN

De Roos van Leary

Wat is metacommunicatie?

Gedrag lokt gedrag uit,  
dus met jouw gedrag kun  
je anderen beïnvloeden.

Er wordt niet gesproken over 
de inhoud van de boodschap, 
maar over de communicatie 
zelf/ over de interactie. 

STOP MET  
LACHEN!! EN LUISTER  

NAAR MIJ!!!
STOM MENS,  

MET JE SAAIE  
PRAATJES!!

hahaha!
gniffel

ik hoor dat  
jullie lachen?  
jullie zien de 
humor dus van  
dit schilderij?

vertel eens  
wat jullie hier  
zo grappig aan 

vinden?

wat een  
leuk mens!  
toch even  

opletten nu

luistert 
 u wel?

ik heb het  
idee dat u met  

uw hoofd ergens 
anders zit

Kijk hier een 
TEDx Talk over 

storytelling

Je benoemt  
je gevoel  

(iets zwaarder):  
ik vind het lastig 

om op deze  
manier door  

te gaan. 

http://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl
http://www.erfgoedhuis-zh.nl
http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_14_roos_van_leary.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nj-hdQMa3uA

