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Verslag zesde bijeenkomst  
georganiseerd door Factor Vijf i.s.m. NSvP  

Leernetwerk Anders Werken 
over 

Storytelling / Boek Anders Werken 
8 april 2014 bij CAOP te Den Haag 

 
 

Na een korte opening door Aukje start ‘spreektrainer’ Erik Dekker 
samen met Yoni Siemons en Thijs Willems van Kernlab deze zesde 
leernetwerkbijeenkomst, die volledig in het teken staat van het boek 
Anders Werken: 
 
“Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal”, 
 
aldus Erik.  “Op de toneelacademie heb ik geleerd wat je hier (hij wijst 
naar de plek waar hij zelf staat) moet doen zodat daar (hij wijst naar 
het publiek) iets gebeurt. En dat gaan we vandaag doen.” Zo biedt Erik 
inspiratie voor alle speeches die samen het boek ‘Anders werken’ gaan 
vormen.  
 
“Als je voor een groep staat, dan zijn er drie niveaus van verbinding.” 
Erik tekent een poppetje en schrijft ‘inhoud’ naast het hoofd. “Als eerste 
de verbinding tussen jou en je eigen inhoud. Stel dat je publiek niets 
onthoudt van jouw verhaal behalve één zin? Wat moet die zin dan zijn? 
”Jaaah”, zeggen mensen dan, ”mijn verhaal is niet samen te vatten in 
één zin!”. En toch kan dat altijd, aldus Erik. Die ene zin staat voor de 
verbinding tussen jou en de inhoud van je verhaal. Het tweede niveau 
van verbinding is die met jezelf. “Want als je die verbinding kwijt bent, 
dan raak je ook je eigen verhaal kwijt. ”Wat sta ik hier eigenlijk te 
doen?’ vraag je je dan af.” De verbinding met jezelf zorgt ervoor dat je 
authentiek blijft. Niveau drie gaat over ‘ik en mijn publiek’. Helaas 
kennen we allemaal wel een voorbeeld van een spreker die zo 
ontzettend met zichzelf en zijn inhoud verbonden is, dat hij niet merkt 
dat het hele publiek al weggelopen is. Moraal van dit derde niveau is: 
check je publiek. Hoe kijken ze? Snappen ze je boodschap? 
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Van oudsher leveren we verhalen over. Het zit in onze genen en botten. 
Vandaag richten we ons op het schrijven van een speech voor het boek 
Anders Werken. Er zijn veel manieren waarop je een boodschap over 
kan brengen. Daarom geeft Kernlab vandaag een potpourri van 
retorische richtlijnen.  
 
Allereerst verzoekt Erik de deelnemers om tweetallen te vormen. “Eerst 
vertelt persoon A een verhaal in 1,5 minuut aan persoon B. Deze laatste 
vat het verhaal samen in één zin. Vervolgens vat persoon A zijn eigen 
verhaal samen in één zin. En ja, dit kan” vertelt Erik met een grijns. 
“Een professor in Leiden werd ooit gevraagd hoeveel spreektijd hij nodig 
had. Hij antwoordde daarop: 30 seconden is essentieel en de rest is 
mooi meegenomen”. De deelnemers gaan aan de slag en Erik, Thijs en 
Yoni lopen rond om assistentie te verlenen. We komen erachter dat het 
inderdaad lukt om in anderhalve minuut de essentie van een verhaal te 
vertellen.  
 
De samenvatting van één zin noemt Kernlab ‘de gouden zin’. Dit staat 
voor de zin waarvan jij wilt dat mensen die uit jouw verhaal onthouden. 
De gouden zin is: 

- een antwoord (en geen vraag) 
- positief taalkundig geformuleerd (wat wil je wel in plaats van wat 

wil je niet) 
- kan een oorzaak – gevolg bevatten 
- is helder en kort 
- wordt soms krachtiger als je de volgorde omdraait. 

Erik tekent vervolgens een mindmap. De gouden zin staat in het midden 
van de mindmap en heeft vertakkingen naar diverse onderwerpen. Alles 
wat belangrijk is voor het verhaal, noem je onder één van de 
vertakkingen. En per vertakking noteer je diverse deelaspecten. Zo heb 
je in één oogopslag de opbouw van jouw speech in beeld. Iedere 
deelnemer neemt 5 minuten de tijd om aan de hand van zijn of haar 
gouden zin een mind map te maken. Zo krijgen de diverse ideeën meer 
‘body’.   
 
Daarna licht Erik samen met Thijs een aantal retorische tips toe. Hun 
advies daarbij luidt: “pas een aantal van deze tips eens toe en kijk of ze 
werken voor jouw verhaal”. 
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1. De eerste klap is een daalder waard. Soms zijn sprekers geneigd 
om bij de start van hun verhaal eerst allerhande informatie te geven 
die deelnemers al weten. Bijvoorbeeld: “We zitten hier in Den Haag, 
samen bij elkaar, …”Het risico dat je dan loopt is dat mensen niet 
opletten. Als je meteen je inhoud (lees: je gouden zin) toelicht, dan 
grijp je de aandacht. Iedereen is meteen alert. Val dus met je speech 
met de deur in huis.  

2. Spreek in de tegenwoordige tijd. Vertel een verhaal alsof het ‘nu’ 
gebeurt. Dat maakt het krachtiger en spannender. Begin 
bijvoorbeeld met ‘het is de winter van 1995’ in plaats van “het was 
winter 1995”.  

3. Wees specifiek en concreet. Erik licht ook deze tip toe aan de 
hand van een voorbeeld. Er was eens een vrouwtje dat ergens leefde 
en iets deed… versus ‘Een oud vrouwtje, met een kromme rug en 
een norse blik, leefde in een huis met een lekkende dakgoot’. De 
tweede variant trekt je direct het verhaal in. Cijfers noemen of 
uitdrukkingen die verbeelden hoe groot iets is (bijvoorbeeld: de zaal 
was 3 voetbalvelden groot) werken ook goed.  

4. Schets beelden en praat niet in woorden. Mensen onthouden 
beelden beter dan woorden. Hoe meer je een beeld schetst, hoe 
beter het verhaal binnenkomt. Werken met beelden geeft bezieling 
aan je verhaal. Bijvoorbeeld: ‘de arena barste uit zijn voegen’ in 
plaats van ’er waren 52.000 bezoekers’. 

5. Bepaal een schaalniveau. Speel met de orde van grootte. Wil je 
globaal vertellen of gedetailleerd? Afwisseling in lensgebruik werkt 
vaak goed. Zoom – à la Google Earth – bijvoorbeeld in van de 
wereldbol tot een klein muisje. Zoom uit van gekapte boom tot 
verdwenen regenwoud. Er is hierin geen goed of fout, maar bepaal 
waar je zit in je verhaal en wissel schaalniveaus af. 

6. Herhaal, herhaal, herhaal. Met exact dezelfde bewoording in een 
speech en minimale variatie in een geschreven tekst. Dit lijkt raar, 
maar het werkt! Het principe wordt in de reclamewereld ook veel 
toegepast. De klassieke opbouw van een boodschap bestaat uit kop, 
middenstuk en staart. Herhalen refereert aan het liedmodel: refrein, 
tekst, refrein, tekst, refrein. In een tekst of presentatie is het refrein 
de gouden zin. Het refrein is wat je als eerste onthoudt van een 
liedje. Zo ook werkt de gouden zin in een verhaal.  

7. Spreek in metaforen. Dat speelt in op ons gevoel voor drama. “We 
liggen op ramkoers terwijl onze kapitein ligt te slapen. Ja mensen, 
de minister-president moet weg!” is daar een voorbeeld van. Hoe 
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maak je een passende metafoor? Zoom uit, kijk naar het principe 
van je boodschap en vertaal dit naar een andere context. 
Bijvoorbeeld een conflict. Uitzoomend kom je uit op mensen die niet 
meer met elkaar praten vanwege hun tegenstellingen. In welke – 
niet werk gerelateerde – context is dat ook aan de hand? 
Bijvoorbeeld de natuur (“een gapende kloof”) of sport (boksen, 
schermen, judo, etc.). Metaforen zorgen ervoor dat mensen het 
globale plaatje snappen. Noem eerst de metafoor in je verhaal en 
daarna pas de verduidelijking, geeft Erik als tip. Zo laat je mensen 
zelf het verband leggen en de vertaling maken. 

8. Werk met contrast en tegenstelling. Dat dit tot de verbeelding 
spreekt, blijkt uit de foto die Erik laat zien van een blitse blinkende 
auto met mooie dames erin, die met hun dure telefoons foto’s maken 
van de verwoeste stad waar ze doorheen rijden.  

9. Make your point. Zet een punt om je punt ook echt te maken. 
Werk niet met komma na komma. Laat je zin uitklinken (de echo). 

10. Enjoy the silence. Gebruik de dramatische stilte. Het – soms 
ongemakkelijke - gevoel hierbij maakt dat je publiek aandachtig 
luistert: wat gaat hij zeggen? In een stuk tekst doe je dat 
bijvoorbeeld met woorden als ‘enfin’ of ‘tja…’ (à la Martin Bril) of ‘…’. 
Maar je kunt het ook doen door goed na te denken over het woord 
dat je aan het einde van de zin plaatst. 

11. Optelsom. Een wiskundige structuur toepassen, benadrukt je 
verhaal. Doe dit en dit en dit, en je krijgt dat! Bijvoorbeeld: ‘Neem 
jongens tussen de 8 en 12 en mannen tussen de 40 en 50 en je hebt 
de doelgroep van de Donald Duck’.  

12. Neem de trap. Zet bijvoorbeeld een aantal bijvoeglijke 
naamwoorden achter elkaar om een climax te benadrukken. Zoals 
‘Met doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en openheid hebben ze 
onderzocht, geploeterd en getest om u vandaag het resultaat te 
presenteren: de eerste zorgrobot’.  

13. Het slotakkoord. Dat maakt de symfonie. Daarmee oogst je je hele 
verhaal. Met een slotakkoord breng je je verhaal naar de hoogste 
hoogte en laat je het niet inzakken als een souffle. Dus eindig je 
verhaal sterk, zodat het nagonst.  

 
Een laatste tip die Erik geeft is om de boodschap voor je boekhoofdstuk 
eens hardop uit te spreken en op te nemen. Je kunt ook een ander jouw 
verhaal laten voorlezen. Je hoort dan vanzelf wat wel en niet werkt. 
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Erik eindigt zijn presentatie met zijn gouden zin: “En zo maak je van 
jouw verhaal, ons verhaal.” Hee, hadden we die al niet eerder gehoord?! 
 
Na deze stortvloed aan retorische tips gaat elke deelnemer aan de slag 
om zijn / haar eigen ‘pitch’ voor te bereiden met behulp van 2 
zelfgekozen retorische richtlijnen. Na een minuut of 5 staan deelnemers 
één voor één voor de groep om hun pitch te vertellen. De kracht van de 
richtlijnen is enorm! Nu horen we live hoe sterk een metafoor kan 
werken en hoe de, vaak herhaalde, gouden zin ervoor zorgt dat de 
boodschap duidelijk overkomt. Iedereen neemt lof en feedback in 
ontvangst en zal de komende weken verder ‘broeden’ op zijn of haar 
boodschap voor het boek.  
 
We zijn benieuwd naar alle verhalen! 
 
Aukje 
Cristel 
Guurtje 

	  


