
JONG LEREN ETEN
voor een gezonde en duurzame generatie

Een goed verhaal, op het juiste 

moment goed “verteld”,  

kan een wereld van verschil maken 

Wat is jouw verhaal ? 

Wim Ruis, IVN, Workshop storytelling voor jongerencommunity NLDelta en Van Gogh NP 
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Een verhaal maakt echt het verschil 

als: 

• Het verhaal bestaat uit narratieve 

elementen: er is een plot met daarin een 

bepaald conflict of een worsteling van de 

hoofdpersoon. 

• Het verhaal maakt emoties los bij de 

ontvanger. 

• Het verhaal is authentiek en waar of 

waarachtig





Maak bij deze foto een Tiny Tale, 
oftewel een Instagram-post
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Wat is storytelling?

• ontwikkelen, verzamelen, schrijven, vertellen en delen van verhalen

• in onderwijs, therapie, bedrijfsleven, communicatie

• om verandering in gang te zetten, mensen met elkaar te verbinden, 
ergens van te overtuigen, of iets te leren, oproep tot avontuur
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Het gebruik van verhalen als jongerencommunity

• Kennis overdragen als een beleving of leerproces 

• Inspireren

• Aan zetten tot actie / richting geven / bewegingsopbouw

• Inzicht en zingeving

• Het abstracte of onzichtbare concreet en invoelbaar maken

Wat voor een verhalen? 

• Persoonlijke verhalen | Gebiedsverhalen | Organisatieverhalen | 

Productverhalen 
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De call to action
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Het verhaal van jouw Nationaal Park 
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En dan nu aan de slag met jouw verhaal 
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Authentiek

Persoonlijk

Geen grote verhalen

Geen droge feitjes

Ervaring





• Beeldende details toevoegen 
versus feiten weglaten

• Emotie

• Zintuigen aanspreken

• In tegenwoordige tijd

Beeldend vertellen 



Vertel over een moment uit je leven dat je echt geraakt bent 

door de natuur en waarom jij meewerkt aan het 

jongerenprogramma Nationale Parken

• Omschrijf het zo beeldend mogelijk

• Gebruik de tegenwoordige tijd

• Beschrijf ook hoe je je er voelt, of wat je ruikt en hoort

• En wat dit moment voor jou heeft betekent 

• Kun je ook een call to action aan verbinden ? 

De luisteraar luistert en geeft feedback. Hoe zou de 

verteller het verhaal nog beeldender of sterker kunnen 

maken? 

Bebberdebebdebeb….
.



• Je hoeft niet alles te vertellen: een goed verteld verhaal stijgt 
boven de feiten en de historische werkelijkheid uit. Maak gerust 
gebruik van overdrijving of laat dingen weg. 

• Een goed verteld verhaal gaat over een betekenisvolle 
verandering in het leven van de held. 

• Conflict is de motor van elk goed verhaal. Conflict zorgt voor 
uitdaging, herkenning, spanning. Conflict kan ook zijn: tegenslag, 
worsteling, strijd. 

• Vertel authentieke, geloofwaardige verhalen waarin je dichtbij jezelf 
blijft en die passen bij je publiek. Zo zorg je voor herkenbare 
verhalen die mensen raken. 

• Gebruik eenvoudige woorden en metaforen. 

• Verrijk je verhaal met specifieke en relevante details. 

• Oefen, oefen, oefen. 

Nog enkele tips van de chief



JONG LEREN ETEN
voor een gezonde en duurzame generatie

Vragen?
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