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Stap 5. Het belang van de verhaalopbouw. 

We zorgen ervoor dat dromen uitkomen. 

Vlammen. Wees de regisseur van jouw verhaal. 

 

Er hebben grote samenlevingen bestaan die het wiel niet gebruikten,  

maar er is nog nooit een samenleving geweest die geen verhalen vertelde.  

 

Als regisseur heb je een “CAST” nodig en zo heet ook de methode die wij gebruiken. 

C A S T Content Audience Story Telling 
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Content 

Begrijp je publiek. Wie zijn ze? Wat drijft hen? Waarom moeten ze wakker worden voor jou? 

Wie een waarom heeft waarvoor hij kan leven, kan bijna elke “hoe” verdragen (Friedrich Nietzsche) 

De kernvragen zijn: 

Wat? 

 Denk na over informatie, ervaringen en processen die beïnvloed worden door de 

veranderingen. 

 

Wat als? 

 Leg uit waarom jouw verandering steun verdient, ondanks vele andere behoeftes. Plaats 

jouw verhaal in een bredere context, zodat jouw publiek begrijpt dat ze je nu moeten volgen.  

Enkele creatieve tips: Pas een “wat als” toe op een van je favoriete verhalen. 

• Lees eens een verhaal van achter naar voren. 

• Houd de focus op het verhaal en noem de risico’s voordat iemand anders het doet. 

• Begrijp alternatieve verhalen die je publiek overweegt.  

• Er moet een onderlinge band gelegd worden. 

• We gaan het “hoe” doen om “wat” te veranderen omdat “waarom.” 

• Ontdek de geheimen en stel mijlpalen vast. 
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Om een verhaal te schrijven moet je eerst een aantal vragen beantwoorden  

en daarna dit in een specifiek kader plaatsen. 

Hoe? 

Visie zonder actie is een dagdroom 

Actie zonder visie is een nachtmerrie (Japans spreekwoord) 

 

 Zwaai met je magische toverstaf en formuleer een paar betoverende woorden. Een goed 

verhaal bevat veel actie en die moet je structureren. 

Inspireer door de balans tussen verhaal en feit te laten kloppen. 

 

 

 

Waarom? 

 Mensen veranderen niet graag. Geef ze een duidelijke reden. 

• Verbetering. 

• Iets nieuws en nuttig (dingen, mensen en processen die anders kunnen – 

brainstorm hierover, maak een overzicht van wat je zou starten, anders 

doen, stoppen en niet veranderen. Filter en focus om “wat” en “waarom” 

aan elkaar te koppelen.  

• Persoonlijke wens of motivatie. 

o De techniek om dit te ontdekken: pain chain en outcome mapping. 

o Noteer alle pijnen op een manier dat alle toehoorders geloven dat ze 

het kunnen aanpakken) en de oplossing (stimulus, doel, resultaat). 

Wees specifiek, kijk na of je de verbetering kan meten (een lijst van 

reden voor de verandering, vat je doel samen in één zin die ook de 

kern van het verhaal vormt, denk enkel en alleen aan het belang van 

je doelpubliek. 
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Ga op ontdekkingsreis naar je publiek.  

Verfijn technieken om de juiste mensen warmte te gunnen.  

Geen kampvuur, maar vuurpijlen fabriceren. 

 

Wie?  

Leer je ideale publiek zo goed mogelijk kennen. 

• Tracht raakvlakken te vinden. Bestaande mentale kaart + jouw verhaal = nieuwe mentale 

kaart.  

• Maak een powermap van de verschillende personen in je publiek en zorg dat die hun huidige 

houding tegenover de verandering die je wilt voorstellen, weerspiegelt 

o Wat moeten ze meekrijgen?  

o Hoe stem je af op hun golflengte?  

 

Vergeet niet dat er heel diverse kanalen zijn die je allemaal jouw vrolijke noot wil meegeven. 

 

Betover en verover je publiek totdat het tot actie over gaat.                 
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Vertel het goede verhaal. 

Vertel het verhaal goed. 

Gebruik informatie verweven in een gestructureerd verhaal zodat je publiek zich kan vereenzelvigen 

met je verhaal, zich jouw ideeën herinnert en warm wordt gemaakt voor jouw voorstellen. 

Een verhaal in de bedrijfswereld. 

1. Er was eens… de status quo. We ontmoeten de bedrijfspersonages. 

2. Op een dag… er komt verandering (probleem, conflict, uitdaging…). 

3. Daarom… ra ra, wat zou de oplossing kunnen zijn? 

4. Climax: er wordt aan de slag gegaan met de uitdagingen. 

5. Het gevolg. 

6. De moraal van het verhaal (evaluatieprocessen). 

7. Het leven is niet meer hetzelfde als vroeger. 

Er zijn 4 aspecten belangrijk: 

1. Structuur 

Vanzelfsprekend is er een begin, midden en einde. Neem je publiek dus mee op een logische 

ontdekkingsreis. 

    Hij die nalaat te plannen, plant nalatigheid.  

2. Personages 

De (hoofd)figuren zorgen ervoor dat je boodschap een menselijk aspect krijgt. 

Personages moeten elkaar steunen en beïnvloeden. 

3. Gevoel van urgentie. 

Er moet een dringend actieplan worden bedacht. De leidt je publiek naar de conclusie die jij wil dat 

ze trekken. 

4. Presentatieplan. 

Denk na over de manier waarop je je verhaal naar voren brengt. 

• Bepaal het basisplot. 

• Koppel het waarom, wat en hoe aan de plotlijn. 

• Controleer oorzaken en gevolgen. 
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Tell. 

 

Creëer de woorden, zorg dat ze bepaalde beelden oproepen en test of het effect bereikt wordt.  

2 fases: 

• Designing. 

• Denk na over de meest visuele elementen en benadering.  
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Speel met de dobbelstenen (dice)  

om stap voor stap een hoger doel duidelijk en begrijpelijk te maken. 

D – Define (expertise, autoriteit, betrouwbaarheid) 

I – Integrate (consistent zijn en herhalen) 

C – Create content (storytelling) 

E - Engage – relevant, dialoog 

 

Leer- en beslissingsstijlen. 

Leren. 

• Denk na over hoe je je inhoud presenteert als je weet wie ze zijn. De focus op het juiste 

resultaat is immers zeer belangrijk. 

• Waarnemen van informatie= van abstract tot ervaring. 

• Informatie verwerken: van actie tot reflectie. 

 

Besluitvorming. 

 

• Beslissingsstijlen: directief, conceptueel, analytisch, gedragsmatig. 

 

Actie! Aan de slag met jouw CAST! 
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