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Stap 2. Structuur en waarden in een verhaal. 

We leren het vuur aansteken. 

 

Opzet: Je ontdekt de waarden en de structuur van een verhaal. 

 

De waarde van een verhaal: 

Verhalen zijn een uitdrukking van onszelf, onze identiteit en onze cultuur.  

De kern van een cultuur wordt gevormd door de waarden. Het zijn de doelen of idealen die ze 

nastreven.  

Functies van verhalen (in se waarden overbrengen): 

• Verhalen zijn beeldend, ze bevatten magie, zijn als een elixir, geven hoop en zijn een soort 

externe ziel. 

• Verhalen vervullen menselijke behoeftes, veiligheid, een gemeenschappelijk doel, 

communicatie, interactie en verbeelding. 

• Mensen ervaren ze, gaan over tot reflectie en de begripsvorming zorgt uiteindelijk voor actie.  

Ze geven een visie. 

• Verhalen geven een kader en ze passen bij groeifases. 

• Ze kunnen therapeutisch werken, zodat je genezende kracht krijgt. 

• Ze kunnen creativiteit stimuleren en verrassen 
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De eenvoudige structuur: 

Kort maar krachtig, een reis met 7-mijls-laarzen.  

• Er was een… (held met een doel) een ondernemer. 

• Elke dag deed hij… (stabiele situatie) zijn werk vol passie. 

• Totdat op een dag…. (probleem, uitdaging) er geen werk was. 

• Als gevolg daarvan…. (met stappen die een volgende scène noodzakelijk maken) moest hij op 

zoek naar klanten gaan. 

• Als gevolg daarvan…  moest hij een bos vol uitdagingen trotseren. 

• Totdat uiteindelijk…  (triomf) hij de magische sleutel vond om van zijn werk een merk te 

maken. 

• En sindsdien…. (moraal) stonden de klanten in de rij en kon hij met zijn passie de wereld 

veroveren. 

 

 

De structuur voor gevorderden: 

De reis van de held in 12 stappen, want zo zijn er geen 13 van in een dozijn: 

Deel 1: de ontdekking 

1. Life is life – het leven van alle dag 

2. Life is live – het avontuur lonkt 

3. Is this life? – twijfel 

4. Life coach in action 

Deel 2: Dubbelspel: 

5. Drempelvrees 

6. Te vrezen figuren 

7. Zevensmijlslaarzen op weg naar het kloppend hart 

8. Hard labeur 

9. Hart veroverend resultaat 

Deel 3: 

10. Leave to live. Langs zon en regen terug naar huis 

11. Alive and kicking. De regenboog verschijnt 
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12. Love to live. De schat wordt gevonden aan het eind van de regenboog.  

 

 

 

• Wat heb je geleerd?  

 

• We verkenden de structuur van een verhaal. 

• We kwamen het belang van een omkadering te weten. 

• Via een schrijfoefening ontdekten we wat de praktijk van een verhaal schrijven kan 

inhouden. 

• We ontdekten welke waarden belangrijk zijn in een verhaal door middel van een 

analyse. 
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