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STORYTELLING
Wat is jouw verhaal?

Op 17 februari jl. inspireerde Peter de Kuster ons in Den Haag met 

zijn verhaal over Storytelling. Zoals de uitnodiging al toelichtte: een 

strategische tool om te helpen bij de koersbepaling en versterking 

van een bedrijf of merk. Dit fenomeen komt steeds meer op in 

marketingland. Vanuit mijn rol als management coach werd ik 

gegrepen door de herkenbaarheid. Persoonlijk vind ik dat succesvol 

ondernemen altijd begint met de mensen die het doen. Dus laat ons 

eens stilstaan Personal Storytelling. Of anders; wat is jouw verhaal? 

Het komt in mijn praktijk vaak voor dat cliënten een behoorlijke weg 

van groei hebben afgelegd. Met een enorme werklust, onbevangen-

heid, olifantenhuid, korte termijn focus en een goed stel hersenen 

red je het aardig. Bovendien draait alles om resultaat en als je kunt 

laten zien dat jij dat resultaat kunt bereiken, doe je het goed. Eigen-

lijk zijn dat de ingrediënten voor de eerste leerjaren. Je vliegt door de 

schalen heen (althans – bij de mensen aan adverteerderzijde waar 

wel een CAO bestaat), je doet netjes communicatietrainingen, je leert 

van je fouten en van je successen. 

Dan komt er een moment van promotie, je gaat leidinggeven aan 

een club ambitieuze mensen, zij die ook nog moeten leren. Daar 

slaat de frustratie ineens toe. Je ergert je aan het veel te lage tempo 

en ze voldoen evenmin aan jouw verwachtingspatroon. Resultaat is 

het geen je voor ogen hebt, en voor het proces heb je weinig geduld. 

Op dat moment stopt ook jouw groei en ontstaat de twijfel of zelfs 

onzekerheid.

Een cliënt zei laatst: “Gek, ik heb hier zo hard voor geknokt, maar 

nu blijkt het niet zaligmakend. Ik mis de voldoening in mijn werk, en 

het kost me meer energie dan het me oplevert.” 

Dat is een goed moment om eens te kijken hoe jouw verhaal er 

eigenlijk uitziet. Jouw verhaal van het NU ken je, maar hoe ziet jouw 

verhaal van de toekomst eruit? Een verhaal dat gaat over verwach-

tingen van jezelf, idealen, werk, privé, realiteit, dromen en meer… 

Hoe doe je dat? Dat kan met hulp van een coach, maar dat kan ook 

prima met iemand anders die jou daarin goed kan faciliteren. In mijn 

praktijk werk ik volgens een dynamische methode waarbij je letterlijk 

een aantal stappen zet in de toekomst. ECHT letterlijk:

Start door heel geconcentreerd een aantal stappen vooruit te zetten in 

de toekomst. (Niet bang zijn, het is geen hocus pocus.) Beantwoord 

dan vragen als; wat wil je, waar fantaseer je over en hoe zien jouw 

dromen eruit. En als je die toekomst beschrijft, welke gevoelens heb 

je daarbij? Hoe zie jij jezelf, zijn er anderen bij?

Het effect hiervan is dat je jouw creativiteit aanroept, en dat je terecht 

komt bij onbegrensde mogelijkheden. En je maakt jouw verhaal 

ineens visueel.

Ervaring van een cliënt: “Mijn verhaal begint handen en voeten te 

krijgen. Het lijkt bijna logisch nu ik zie dat het niet zo ingewikkeld 

hoeft te zijn.”

Vanuit dat beeld ga je weer terug in de tijd. Je zet steeds één stap 

achteruit en beschrijf dan wat jouw voorlaatste actie is geweest. 

Ook hier weer vragen; wat heb je gedaan om daar te komen, wat 

wil je loslaten of juist vasthouden? Welke waarden zijn veranderd? 

Welke ruimte ontstaat hierbij? Loop terug tot het nu, vandaag, tot dit 

moment. En dan kom je erachter dat jouw dromen dichter bij liggen 

dan je ooit dacht, en dat je door al die stappen ineens hernieuwde 

focus hebt. En jouw actieplan ligt klaar!

Een reactie: “Door de hectiek en mijn verantwoordelijkheden was ik 

meer bezig met mijn klanten en mijn eigen mensen, terwijl ik nau-

welijks stilstond bij wat ik zelf belangrijk vind. Het is een verademing 

om te weten waar ik nu heen wil en wat daarvoor nodig is.”

Gun jij jezelf ook jouw eigen verhaal? Of leef je al in jouw verhaal? 

Sta in elk geval regelmatig stil bij jouw ‘personal story’ en geniet er-

van. Het levert hoe dan ook meer plezier, passie en bezieling op. De 

koersbepaling staat weer scherp op je vizier en daarnaast verhoog 

je jouw eigen marktwaarde door de kracht van jou als merk. Komen 

we toch weer terug bij de marketing gedachte.
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