
Workshop ‘De Kracht van Storytelling’
Wat een goed (ondernemers)verhaal kan doen

zzp Boost Event
11 oktober 2022



Even voorstellen…

▪ Koen de Rooij

▪ Passies: Beweging (creëren), natuur(reizen), sport

Verder…

▪ Samen met Stevie (van Reijn) & zoontje Owen

▪ 38 jaar, woonachtig in Driessen (Waalwijk)

▪ Directeur bij Reijn (Driessen Groep)



“ECHTE STORYTELLERS 
WORDEN NIET GEBOREN, 
ZIJ WORDEN GEMAAKT!”

HOE DAN?





20% INSPIRATIE
+ 

80% TRANSPIRATIE



++



Mijn doel



Waar zit jij op de trap van storytelling?

Ga naar www.menti.com en 
gebruik de code 4821 9585



STORYTELLING

PART 1
Wat is jouw story?

PART 2
Hoe vertel je jouw story? 



Part 1. Wat is jouw story?



Waarom vertellen we verhalen?

WHY?



Wat kun je bereiken met een
goed verhaal?

• Mensen iets leren

• Het innerlijke vuur aanwakkeren

• Moeilijke dingen eenvoudiger maken en/of duiden

• Mensen motiveren

• Een beweging in gang zetten







JOUW WHY/DOEL/DROOM/BOOD-
SCHAP/MORAAL





Het uitdagen van de status quo, door 
anders te denken

Gebruiksvriendelijke producten met 
een prachtig design

Computers



Even een verhaal van iets dichterbij…



‘Ik geloof dat een zwangerschap een van de 
meest bijzondere en unieke momenten is in 
het leven’

Persoonlijke begeleiding + aandacht (ook 
voor de partner), 24/7 bereikbaarheid

Bevallingen, termijn echo’s, 
groei echo’s en liggingsecho’s



Oefening (5 minuten)

Ga in gesprek met de collega-ondernemer naast je 
en sta eens stil bij jullie individuele (ondernemers) 
why/droom

Wissel halverwege af



JOUW 
WHY/DOEL/DROOM/BOOD-

SCHAP/MORAAL

WAT is jouw 
verhaal?

HOE breng  je 
jouw verhaal?

Voor WIE is jouw 
verhaal?



Wat maakt jouw verhaal een goed verhaal?

WAT is jouw verhaal(structuur)?





WELKE (TEKEN)FILM VAN DISNEY 
HEB JE ONLANGS BEKEKEN?



WAT MAAKTE HET VERHAAL TOT 
EEN GOED VERHAAL?



HET GEHEIME RECEPT VAN 
DISNEY…



DE REIS VAN DE HELD



https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA

https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA


Oefening (5 minuten)

Projecteer ‘de reis van de held’ eens op je eigen pad als (startende 
of ‘ervaren’) zzp’er / ondernemer

…En vertel kort jouw verhaal aan de collega naast of achter je



Wie maakt jouw verhaal tot een goed verhaal?

Voor WIE is jouw verhaal bestemd?



PEOPLE ARE SUCKERS 
FOR STORIES







DE FEITEN 
VERDWIJNEN, DE 

VERHALEN BLIJVEN 
HANGEN

(mensen kunnen maximaal 5 +/- 2 dingen onthouden)



Zitten we op dezelfde golflengte?

V

A

K



HOE is mijn recept voor een ‘goed verhaal’ opgebouwd?

Hoe breng je jouw goede verhaal?



Ingrediënt 1 

JE MOET EEN BOODSCHAP TE VERTELLEN HEBBEN 
DIE ER ECHT TOE DOET, 

VOOR JEZELF EN JE PUBLIEK

JOUW WHY/DOEL/DROOM/BOOD-
SCHAP/MORAAL



Ingrediënt 2

‘Emoties winnen het van de 
logica. Je kunt niet iemands 
intellect aanspreken zonder 
eerst zijn hart te beroeren.’



Ingrediënt 2

Winning hearts & minds…

Verbindt persoonlijk & 
professioneel!



Ingrediënt 3





Ingrediënt 3

VORM

INHOUD



JOUW 
WHY/DOEL/DROOM/BOOD-

SCHAP/MORAAL

WAT is jouw 
verhaal?

HOE breng  je 
jouw verhaal?

Voor WIE is jouw 
verhaal?

Ingrediënt 4



(Bonus)Ingrediënt 5 



Een goed verhaal draait om ‘verbinding’

Een goed verhaal:

1. Vertelt een boodschap die er echt toe doet

2. Verbindt verteller en publiek door goed persoonlijk & 
professioneel, heart & mind te verbinden;

3. Ondersteunt en versterkt de inhoud door een optimaal 
gebruik van de vorm;

4. Levert het door de verteller gewenste effect;

5. BONUS: is schaalbaar/na te vertellen/viraal.



Een goed verhaal draait om ‘verbinding’

Een goed verhaal:

1. Vertelt een boodschap die er echt toe doet

2. Verbindt verteller en publiek door goed persoonlijk & 
professioneel, heart & mind te verbinden;

3. Ondersteunt en versterkt de inhoud door een optimaal 
gebruik van de vorm;

4. Levert het door de verteller gewenste effect;

5. BONUS: is schaalbaar/na te vertellen/viraal.



Part 2. Hoe vertel je jouw story?



Tonaliteit

Lichaamstaal



https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o

https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o


Verdeling communicatie?

7%

38% 55%

Wat je zegt

Tonaliteit Lichaamstaal





4 gave tips & trucs uit de praktijk…
Als je het mij vraagt ☺



Tip 1

Beweeg met een doel



Tip 2

Vertel je verhaal in spiegelbeeld



Tip 3

Geef commando’s om je verhaal 
extra kracht bij te zetten



Tip 4

Spreek verschillende doelgroepen aan
in je verhaal

Tip 3Tip 3



Samenvatting



STORYTELLING

PART 1
Wat is jouw story?

PART 2
Hoe breng je jouw story? 



JOUW 
WHY/DOEL/DROOM/BOOD-

SCHAP/MORAAL

WAT is jouw 
verhaal?

HOE breng  je 
jouw verhaal?

Voor WIE is jouw 
verhaal?



“ECHTE STORYTELLERS 
WORDEN NIET GEBOREN, 
ZIJ WORDEN GEMAAKT!”



20% INSPIRATIE
+ 

80% TRANSPIRATIE





JIJ & JOUW BEDRIJF VERDIENEN 
EEN GOED BEKEND VERHAAL!



Waar ga jij vanaf 
morgen mee oefenen?



Succes met het 
vertellen van jouw 

verhaal!

Succes met het 
vertellen van 
jouw verhaal!

E: Koen.derooij@reijnprofessionals.nl 
L: linkedin.com/in/koenderooij84/

https://www.linkedin.com/in/koenderooij84/

