
Je hebt een nieuwe visie of nieuw beleid ontwikkeld. Vervolgens kies je 
voor bekendmaking ervan. Je wilt immers dat iedereen aan de slag gaat 
met je plan om beter, slimmer of effectiever te werken. Maar na een jaar 
is er weinig veranderd. Volgens je mt-collega’s willen de teamleiders niet. 
Volgens de teamleiders willen de medewerkers niet. Volgens de commu-
nicatieafdeling snappen de medewerkers het plan niet, hoewel niemand 
het écht aan hen heeft gevraagd. 
Je probleem? Je hebt wel een boodschap, maar geen goed verhaal dat je 
boodschap veranderkracht geeft. 
Want: Boodschap x Verhaal = > Veranderkracht.

Als leider is je belangrijkste verandertool: taal. Hoe jij communiceert over 
een nieuwe visie of een noodzakelijke verandering, bepaalt of die wordt 
opgepakt. 
Als leider heb je echter vaak ook een communicatieprobleem. Door je rol 
als overzichthouder en knopendoorhakker kijk je anders naar de wereld 
en je organisatie dan je medewerkers. Je jargon is anders. Je praat ab-
stracter. Je creëert bovendien vaak te weinig ruimte om 
strategisch te luisteren naar je medewerkers. Dat maakt dat je boodschap 
niet goed kan landen.

Boodschap x Verhaal = > Veranderkracht

Het communicatieprobleem van de leider

Vergroot je 
Veranderkracht met 
een goed Verhaal

Met een goed verhaal sla je een brug naar de taal van medewerkers en 
leer je hun input strategisch te benutten. Een goed verhaal leidt tot con-
structieve input van medewerkers en stakeholders en de noodzakelijke 
betrokkenheid om samen de schouders onder de toekomst te zetten. Met 
een goed verhaal vergroot je de veranderkracht van je boodschap.  
Boodschap x Verhaal = > Veranderkracht.

De oplossing



StoryVentures maakt een taalanalyse van je plan volgens een zelf  
ontwikkeld model. Zo krijg je inzicht in de belangrijkste communicatieve 
bottlenecks van je verhaal. Sla je met jouw taal een brug of bouw je juist 
een muur om je heen? Durf je man en paard te noemen? Nodig je uit in je 
taal of keer je je rug toe? 
Input voor de taalanalyse zijn je plan en gesprekken met jou, je mt en 
enkele medewerkers. Output is een scherpe diagnose met als doel: een 
verhaal met veranderkracht. 

1.

Inspireren is één ding. Inspiratie omzetten in daden is twee. Om je verhaal 
echte veranderkracht te geven, gaan we strategische feedback vragen 
van je medewerkers. Hoe kijken zij vanuit hun perspectief aan tegen jouw 
plan? Snappen ze het? Zien ze het belang? Dat doen we met onze  
feedbackscan. In overleg met jou stellen we een groep samen van  
medewerkers die aan de slag gaan met onze vragenlijst.  Zo ontdek je 
wat goed wordt opgepakt, wat niet en waarom.

Om je boodschap veranderkracht te geven, gaan we via twee routes met 
je verhaal aan de slag. De eerste route is die van verhaalcoaching. We 
leren je hoe je je plan moet vertellen om begrepen te worden. Hoe maak 
je in je taal verbinding met je medewerkers? Hoe daag je hen uit hun 
schouders onder je plan te zetten? Welke metaforen moet je wel of niet 
gebruiken?

3.

2.

Enkele maanden na het traject maken we een afspraak met je voor een 
terugblik. Hoe staat de verandering erbij?

4.

Follow-up:

Op basis van de uitkomsten van de narratieve feedbackscan, stellen we 
in overleg story-principes samen die passen bij jouw organisatie. Hoe 
vertel je als leider een veranderverhaal dat past bij je organisatie? Met 
steeds als uitgangspunt dat je verhaal medewerkers niet alleen 
informeert, maar ook betrekt en inspireert hun steentje bij te dragen.    

Het mt van een financiële organisatie wilde zijn medewerkers klant-
vriendelijker laten werken, maar kreeg zijn visie maar niet over de bühne. 
Met de directie herformuleerde StoryVentures de visie: waartoe zijn we 
op aarde? Deze werd vervolgens voorgelegd aan de teamleiders die met 
elkaar in gesprek gingen over het hogere doel van de organisatie en de 
directievisie met eigen voorbeelden aanvulden. Op die manier werd de 
visie concreet voor teamleiders en kreeg de directie praktische feedback 
over de taal die ze kunnen gebruiken om medewerkers mee te nemen in 
de verandering naar klantvriendelijker werken.

De manager van een dienstverlenende organisatie in de Randstad had 
een ingrijpende cultuurverandering ingezet, waarbij zijn medewerkers 
grotere verantwoordelijkheden kregen. In een speech wilde hij zijn 
mensen inspireren daar écht voor te gaan. Samen maakten we een 
toespraak waarin hij een sleutelverhaal uit zijn persoonlijke leven koppelde 
aan de cultuuromslag. Daardoor raakte hij zijn mensen zo dat ze na afloop 
allemaal enthousiast naar hem toekwamen, iets wat hij nog nooit eerder 
had meegemaakt.

De nieuwe directeur van een landelijk opererende dienstverlener wilde de 
koers van zijn organisatie aanscherpen, maar stuitte op onbegrip en 
verschil van visie bij medewerkers. In een workshop met alle mede-
werkers brachten we aan de hand van ons verhaalmodel de verschillende 
perspectieven op de toekomst in kaart. Zo werd zichtbaar dat een  
scherpere koers een beter businessmodel opleverde en was het  
makkelijk voor medewerkers zich achter de visie van de directeur te 
scharen. 

Een landelijk opererend kenniscentrum dat een belangrijke bijdrage 
levert aan een gezondere leefstijl, vond het lastig zijn precieze rol in de 
samenwerking met scholen, gemeenten en bedrijven zichtbaar te maken. 
StoryVentures leerde een team medewerkers met een sleutelrol in de 
communicatie om de meerwaarde van het centrum te vertellen in praktijk-
cases. Vervolgens werden in cocreatie de voor het centrum belangrijkste 
vertelprincipes ontworpen. Zo had de groep zelf een praktische tool op 
maat gemaakt om betere verhalen te kunnen vertellen..

Hoe krijg je een goed verhaal? 



 
1. Managers praten abstracter dan medewerkers. Daarmee bereiken ze 
medewerkers niet. Mensen overschatten bovendien vaak hoe goed ze 
hun eigen abstracte jargon begrijpen. 
2. Verbetertrajecten zijn succesvoller als managers en medewerkers 
elkaars taal en cultuur beter begrijpen. 
3. Om elkaar te begrijpen zijn verhalen van belang: onze ervaringen en 
kennis zijn voor het merendeel in verhaalvorm opgeslagen in ons brein.
4. Mensen hebben een natuurlijke aanleg voor het vertellen en luisteren 
naar verhalen. 
5. Verhalen zijn een belangrijk veranderinstrument: een goed verteld 
verhaal creëert betrokkenheid en empathie en verandert zo de chemie 
van ons brein en beïnvloedt daarmee ons gedrag.

Leiderstaal en storytelling in onderzoek:

Astrid Schutte richtte in 2004 StoryVentures op na ruim vijftien jaar 
gewerkt te hebben als journalist (o.a. Elsevier, Intermediair, Manage-
ment Team, Psychologie). Als storytelling-consultant adviseert ze 
organisaties en managers over hun belangrijkste 
verandertool: taal. Ze is geschoold als trainer, coach, proces-
begeleider en heeft meer dan dertig jaar ervaring met effectief taal-
gebruik. In 2012 verscheen haar tweede boek over storytelling: 
‘Echte leiders hebben een goed verhaal’ 
Klanten van StoryVentures (o.m.): BKR, Dataland, Deltares, 
Gemeente Drechtsteden, Ministerie BKZ, NISB, PNA Group, SAP, 
TopTech, UNICEF, Unie van Waterschappen, Vrouwen van Nu.
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