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Wat is een goed 

verhaal?



Voorbeelden

• This American Life

• Love + Radio

“obsessie voor extreme racisme”



Mensen zoals 

jij en ik
gewone mensen die iets 

ongewoons doen of 

meemaken



Een goeie story

• is eenvoudig te onthouden

• vertel je door

• heeft een universele boodschap



WAT en WIE

• WAT heeft er plaatsgevonden

• WIE erbij betrokken waren



Waarom?



Daarom!

• het WAAROM zoekt naar menselijke drijfveren

• het WAAROM onderzoekt de omstandigheden

• het WAAROM onderzoekt de reden





Het kantelpunt

• er gebeurt iets dat ongebruikelijk is

• het verhaal neemt een twist

• het gewone wordt plotsklaps ongewoon



Heb je het al gehoord? Niet 

te geloven toch?

niet normaal

=

afwijken van de 

norm



Belevingsvol gidsen

• GPS gerelateerde media op smartphone

• Virtual Reality

• aanvullende audio (soundwalks)

• brug slaan tussen online en offline

• etc



Midnight Love Tour
Marvin Gaye in Oostende



Een wandeling 

door Oostende
via een iPod met foto’s, 

muziek en video interviews





NACHburgemeester
houten kop / houten fiets



Een pand en 

haar 

“bewoners”
• gids: voice-over

• interviews

• muziek

• sounddesign

• + routemap

• = audiotour



het verschil = het verhaal

Intercultureel gidsen



Een andere kijk op dingen

Andere gewoonten

Culture clash

Verschillen èn overeenkomsten

Beïnvloeding, veranderlijke cultuur

Molenbeek!!!



Generalisatie versus individu

• je hoeft niet te generaliseren, kijk naar het individu

• ieder mens is anders, ieder mens heeft een verhaal

• wat voor de ene cultuur gewoon is, is voor de 

andere cultuur ongewoon





Duurzaam gidsen

• duurzame stedenbouw

• parken

• mobiliteit, auto versus 

fiets

• strategische (lange 

termijn) 

denkvermogen,  

visionairen, een blik  

op toekomst



VPRO Tegenlicht: Rendement van Geluk

“Er is een revolutie gaande in het bedrijfsleven, waarbij niet de winst maar de maatschappelijke betekenis van de onderneming



De vorm

• hoe vertel je het verhaal?

• timing (kies het moment van het kantelpunt precies)

• overtuigingskracht

• gewoon is ook maar zo, uhm gewoon!

de juiste vorm vormt de helft van je verhaal



Kun je het op jezelf 

betrekken?

• kun je het verhaal PERSOONLIJK maken?

• kun je vertellen waarom het JOU zo raakt?



Voel je de noodzaak?

wat MOET je vertellen?



Onderscheiden

• bekijk een verhaal vanuit een ander perspectief

• zoom in op een detail dat onderbelicht bleef

• benader een verhaal vanuit een andere persoon

• zoek naar universele drijfveren

• zit er iets ongewoons in het gewone?

• humor



Stadsliefde
Adriaan van Dis



Snelwegverhalen
Melle Smets en Bram Esser



Universele boodschap

• het gewone is vaak 

helemaal niet gewoon

• het is maar hoe je het 

bekijkt

• (en vertelt)


