Verhaalvirus meets coronavirus
Storytellingexperts vinden zichzelf opnieuw uit
Wat gebeurt er als twee virussen elkaar ontmoeten? In dit geval het
verhaalvirus, dat onverhoeds het vijandige coronavirus tegenkomt?
Het klinkt als het klassieke begin van een verhaal over good guys en bad guys.
Storytellingexperts die actief zijn in organisaties spreken graag van een
‘verhalenvirus’ om de aanstekelijke werking van verhalen aan te duiden.
Daarom gebruiken ze storytelling als methode. Ze passen verhalen toe om iets
anders te bereiken. Verbinding, verandering of leerervaringen bijvoorbeeld.
Ze organiseren superspreading events om mensen te besmetten met de warme
genegenheid voor verhalen en hun superkrachten. Of ze brengen mensen juist
bijeen in intieme ruimten om verhalen te delen en de betekenis te duiden.
Door Covid-19 ging dat ineens niet meer door. Van de ene dag op de andere
liepen agenda’s leeg. Dat was schrikken. Want hoe ga je verder als je werk
bestaat uit het delen, analyseren, vormen en verspreiden van verhalen? Wat doe
je als het podium, de trainingsruimten, de koffiekamers en de vergaderzalen
niet meer beschikbaar zijn voor jouw werk?
De maatregelen rondom het coronavirus hakten erin. Sommigen zagen zich
genoodzaakt om het over een andere boeg te gooien. Anderen zagen hoe hun
werk juist in een stroomversnelling kwam en beleefden zelfs het beste jaar in
hun professionele bestaan.
Werken vanaf de thuiswerkplek of in een trainingszaal vroeg in ieder geval om
veel inventiviteit. Online bijeenkomsten moesten een knus kampvuurgevoel
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oproepen. Er kwamen andere vormen en toepassingen, die de meesten nog
nooit beoefend hadden.
Ondertussen bleef het verhalenvirus voortwoekeren. Covid-19 kreeg het
verhalenvirus niet klein. De epidemie leidde juist tot een explosie aan nieuwe
verhalen, inclusief nepverhalen. Organisaties bedankten hun medewerkers met
verhalen. Ze leerden van verhalen. En ze gingen met verhalen werken om betere
verbindingen tot stand te brengen bij de online samenwerking.
Dit najaar kwam ik op het idee om storytelling-experts te raadplegen over de
trends die zij op dit moment zien. In dit document lees je hun bevindingen: hun
worstelingen, maar ook hun inventieve manieren om zichzelf als storytellingspecialist opnieuw uit te vinden.
Een deel van deze experts werkt samen in het Storytelling Gilde. Dit netwerk van
storytellingspecialisten vormde de basis voor het ophalen van deze persoonlijke
verhalen en trendverwachtingen. Daarnaast heb ik enkele andere deskundigen
om hun visie gevraagd.
Mijn idee om de ervaringen van storytelling-experts te verzamelen groeide zo
groter dan ik van tevoren had voorzien. Zoals het altijd gaat met verhalen: het
ene verhaal roept het andere op. Dat is ook hoe het verhaalvirus te werk gaat.
Een crisis luidt vaak een transformatie in. En storytelling-experts weten dat als
geen ander. Onverwachts bleken er voordelen te zitten aan online werken met
verhalen. Er kon vaak meer dan gedacht. Good guy versus bad guy, zo
eendimensionaal was dit verhaal niet.
En er is nog veel meer mogelijk. Online en op allerlei andere plekken in
organisaties. Want natuurlijk zijn ook storytellers nooit te oud om
veranderingen te omarmen. Sterker nog, zij floreren daarbij.
Sigrid van Iersel
November 2020
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Pauline Seebregts
Storyteller, trainer en coach op het gebied van
communicatie en verandering
StoryWise
deelnemer Storytelling Gilde

Op zoek naar nieuwe
vertelvormen
“Bij de eerste lockdown daalde een enorme rust neer. Al mijn afspraken en
optredens werden gecanceld. Gelukkig werden organisaties en opdrachtgevers
daarna creatiever in het vinden van oplossingen voor opdrachten die niet op een
locatie konden plaatsvinden.

Beeldscherm met achtergrond
Zo zou ik bij een hulporganisatie een live performance doen met verhalen over
zelfcompassie. Ze gingen toch maar voor een online variant in plaats van
uitstellen.
Ik moest van alles voor het eerst uitproberen. Bij het openen van het beeldscherm zag behalve mezelf ook de was en de strijkplank staan. Wel authentiek,
maar niet echt de magie waar ik op hoopte. Ik regelde een leuke achtergrond
voor het beeldscherm, zette een aantal lampen in mijn gezicht en even later
vertelde ik mijn verhalen over zelfcompassie.
De reacties waren warm en bemoedigend. Ik doseer wel beter de emoties in een
verhaal. Misschien zitten mensen alleen te kijken; ik merk niet hoe dat dan over
komt. Live kan ik met emoties veel dieper gaan.

‘Mensen hun verhaal laten doen,
deze simpele daad was verrijkend.’
De afgelopen maanden heb ik op allerlei plekken en organisaties verhalencirkels
begeleid, soms op locatie en andere keren online. Mensen vertelden in kleine
groepen of teams hun verhalen over deze tijd. Het waren indrukwekkende,
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rauwe, pijnlijke, dappere, wonderschone, troostende, rijke en inzichtgevende
verhalen. Van die verhalen die ook iets verschuiven in de luisteraar als je er met
een open hart naar luistert.
De verhalen van mensen die tijdens de eerste golf in de frontlinie hadden
gewerkt waren onthutsend, moeizaam en pijnlijk. Het was confronterend,
emotioneel en ook heel goed. Ze vonden het heel belangrijk dat hun verhaal
verteld kon worden en hoeveel het met ze gedaan heeft. Het ene verhaal roept
het andere verhaal op.
We gaan na wat het te vertellen heeft, voor de verteller en voor de luisteraar. Dat
levert een enorme verdieping op. Mensen vinden het ongelooflijk fijn dat er
geluisterd wordt. En dan zeggen ze ook vaak dat ze dit eerder hadden moeten
doen.
Behalve online performances ben ik ook beeldverhalen en podcasts gaan maken.
Ik ben blij verrast dat daar ook echt vraag naar is. De podcasts van verhalen
worden dan weer gebruikt in de betreffende organisatie om ‘op verhaal te
komen’. Mooi en vervullend werk om te doen.

Reflecteren over corona
Dat gold ook voor de narratieve gesprekken die we gehouden hebben over
corona. Samen met vakgenoot Annet Scheringa en hoogleraar José Sanders
(hoogleraar narratieve communicatie) hebben we een narratief onderzoek
uitgevoerd onder 54 mensen. We lieten ze hun verhaal doen over hun
ervaringen. Deze simpele daad was heel verrijkend. Het is goed om erbij stil te
staan en te reflecteren over wat ze geraakt heeft.
Mensen zaten met vragen hoe ze kunnen bijdragen of hoe ze om moesten gaan
met teleurstellingen. Ze vertelden wat de rust uit de eerste lockdown voor ze had
betekend en welke creativiteit de beperkingen opgeroepen hadden. Allemaal
interessante leerervaringen, ook voor onszelf.”
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Marieke Smids-de Jong
Trainer Leiderschapscommunicatie & storytelling
Bureau Stone & Sand
deelnemer Storytelling Gilde

Verbindingen maken
op afstand
“In het begin van de lockdown werd bijna al mijn werk op on hold gezet. Logisch:
ik geef veel workshops en trainingen. Gebouwen en zalen sloten hun deuren.
Daarnaast begeleid ik sprekers die hun verhaal op diverse podia mogen
vertellen, zoals TEDx, conferenties of managementbijeenkomsten. Omdat alle
bijeenkomsten werden gecanceld, hoefden de sprekers hun verhaal niet meer te
vertellen.
Ook events waar ik zelf zou worden geïnterviewd of een lezing zou geven gingen
niet door. Totdat een klant me belde: “Bedankt voor het mooie voorstel. Kan je
dit ook online?” En ik per ongeluk ‘ja’ zei. Zo heb ik in rap tempo mijn
dienstverlening omgezet naar online.
Ik volgde workshops en cursussen in online didactiek, het ontwerpen van online
trainingen en de finesses van online faciliteren. Ik leerde van ervaren docenten
die al gewend waren om online les te geven. En ik experimenteerde met MS
Teams, Zoom, Houseparty, Adobe, Skype Business en Google Meet. Ik vroeg steeds
aan de deelnemers om feedback.
Al snel kreeg ik er lol in om steeds goed te bedenken hoe ik de stof meer in
stukjes kon knippen, wat je mensen al vooraf kan laten lezen, doen of ervaren.
Wanneer je iets plenair doet en wanneer je in groepjes uit elkaar gaat of juist
mensen even achter hun laptop wegjaagt. Hoe leuk het is ook achter je scherm
met elkaar te bewegen. En hoe de chatfunctie zorgt voor wisdom of the crowd in
korte tijd, als je mensen vraagt in de chat te reageren op het verhaal dat ze
hebben gehoord.
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Sommige organisaties zetten direct hun opdrachten op on hold. Maar er zijn ook
organisaties die juist nu hun verhaal willen ontwikkelen, schrijven of vertellen.
Zo schreef ik voor een waterbedrijf hun duurzaamheidsverhaal, omdat we juist
nu in deze tijd van ‘chaos’ ook kunnen doorpakken met plannen voor duurzaamheid die al te lang op de plank lagen.

Leidinggeven op afstand
Met Stone & Sand richt ik me vooral op leiderschapscommunicatie. En
leidinggeven op afstand is juist nu heel relevant en een grote uitdaging. In de
beginmaanden konden we nog leunen op onze oude verbindingen en ons gevoel
van ‘we zitten met elkaar in hetzelfde schuitje’.
Nu merken veel leidinggevenden maar ook ondernemers en projectleiders dat
het steeds lastiger wordt om mensen op afstand te betrekken bij het grote geheel
van de organisatie, te verbinden op de doelen en iets te betekenen voor de
motivatie van zichzelf en hun team.
Met alleen het inzetten van online (vergader-)technieken kom je er niet met
leidinggeven op afstand. De techniek was er bovendien al heel lang. Het gaat er
nu en straks om hoe je met elkaar kan blijven samenwerken, hoe bedrijven
innovatief kunnen blijven, hoe je invulling geeft aan goed werkgeverschap
(bouwen aan een werkplek waar mensen graag willen zijn) en wat de rol van de
leider daarbij is. Met andere woorden: hoe maak je ook verbinding op afstand
met elkaar? Hoe geef je elkaar de aandacht die nodig is? Hoe werk je ook op
afstand aan psychologische veiligheid?

Inspiratie door het scherm heen
Het vertellen en luisteren naar verhalen kan daarin een heel krachtig en
impactvol instrument zijn. Omdat je door het vertellen van (leiderschaps-)
verhalen ook ‘door het scherm heen’ kan inspireren. Een medewerker schreef
na een video met het verhaal van de directeur-bestuurder: ‘Fijn, geeft het gevoel
dat ik weer deel uitmaak van het grotere geheel.’
Mensen waarderen het om in kleine groepen te werken. Ik ervaar zelf dat het
online makkelijker is om iedereen te zien en aandacht te geven, bijvoorbeeld ook
meer introverte mensen komen evenveel aan bod. Een van de deelnemers
vertelde in de evaluatie: “Ondanks de digitale workshop had ik toch het gevoel
van verbinding alsof we samen zaten.”
Ik denk dat de blended manier van werken blijft waarbij mensen worden
aangemoedigd om te blijven leren en experimenteren. Wel mis ik zelf de vibe die
ontstaat als verschillende mensen in een ruimte zijn. Juist tussen de regels door
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ontstaan de mooiste ideeën, vinden bijzondere ontmoetingen plaats. Nieuwe
mensen ontmoeten is online een stuk lastiger.

‘Kantoren worden eerder een soort campussen,
ingericht op ontmoeting.’
Ik zie bij organisaties een hybride kantoor ontstaan: twee dagen op kantoor, drie
dagen thuis. Het schrijven van stukken of invullen van dashboards kan prima
thuis, maar innovatie en creativiteit doe je liever met elkaar. Dat zal andere
eisen stellen aan de kantoren: eerder een soort campussen en meer ingericht op
ontmoeting. Steeds meer mensen richten thuis een goede werkplek in. Voor ons
werk betekent het dat juist in die ontmoetingen de verhalen gaan ontstaan.
Daar moeten we op anticiperen.”
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Marlene Nass
Communicatieadviseur en storytelling-expert
zorgorganisatie Amarant
deelnemer Storytelling Gilde

Samen voor een
gigantische uitdaging
“Bij de aanvang van de coronacrisis hielden we onze adem in. Wanneer zouden
we de eerste corona-patiënt binnen Amarant krijgen? Er heerste best wel wat
onduidelijkheid en angst onder de medewerkers.
Vanuit de afdeling HR kwam het initiatief om praktijkverhalen op te halen om
van elkaar te leren. Dat waren verhalen met veel emotie, die een stortvloed aan
reacties opleverden. Vooral het eerste verhaal maakte veel indruk. Nu was
‘corona’ ook binnen bij Amarant. Het maakte meteen duidelijk dat we hier
samen mee moesten leren dealen.
Al snel werd het méér dan best practices delen op intranet. We gingen langere
persoonlijke ervaringsverhalen delen. Het werd al snel duidelijk dat collega’s
hier behoefte aan hadden. Ze wilden hun gevoelens delen over wat hen
overkwam.
Het delen van verhalen werd enorm gewaardeerd. Het leerde ons dat we er
samen voor staan en dat we allemaal de best mogelijke zorg willen verlenen
onder deze moeilijke omstandigheden.
Maar het ging ook over onmacht en wanhoop. De meeste bewoners hebben een
verstandelijke beperking. Wie ziek werd, moest in isolatie. Het personeel mocht
alleen in ‘maanpakken’ erbij, verder mocht er geen enkel contact plaatsvinden.
Leg dat maar eens uit aan deze bewoners. Het waren echt schrijnende situaties.
De teams zochten verbinding met elkaar. Ze doen alles voor de cliënten, maar
een aantal medewerkers werd zelf ook ziek. We deelden hun verhalen en
probeerden daarbij ook een genuanceerd beeld te laten zien. Naast het verhaal
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van een medewerker die ernstig ziek werd, deelden we ook het verhaal van een
collega die er weer vrij snel bovenop kwam.

Transparant verhalen delen
Met familie en verwanten hadden we wel eens verhalen gedeeld, maar nu
gingen we daar meer werk van maken. We willen graag transparant zijn.
Daarbij lieten we zien dat Amarant al het mogelijke deed om de zorg zo goed
mogelijk te laten verlopen. Deze verhalen droegen bij aan meer begrip.
Inmiddels zijn we er vertrouwd mee dat we een filmpje van de bewoner aan de
familie sturen of mogelijkheden bieden voor beeldbellen. De Raad van Bestuur
maakt vlogs van een paar minuten voor cliënten en verwanten, waarbij ze in
hun eigen woorden vertellen wat er speelt.
Ook hebben we een journalist uitgenodigd om ons verhaal te vertellen. In de
media ging het heel lang over de ouderenzorg en verpleeghuizen, maar niet over
de gehandicaptenzorg. Voor ons was het een ommezwaai om zelf deze stap te
nemen. We hebben er veel reacties op gekregen.

Vaste plek bij communicatie
Storytelling heeft een vaste plek gekregen bij de communicatie. Van hoog tot
laag is deze aanpak omarmd. We zullen verhalen van de werkvloer blijven
delen, want het heeft meerwaarde. Iedereen wordt geraakt door de emoties in
authentieke verhalen. Het resoneert bij iedereen.

‘Iedereen wordt geraakt door de emoties in
authentieke verhalen.’
Een moeder kon ruim drie maanden lang haar volwassen zoon niet zien, terwijl
ze voorheen bijna iedere dag contact had. Ze kwam iedere week bij de
buitendeur de was van haar zoon brengen bij Amarant. Ze hoopte dat hij haar
niet zag, omdat hij anders naar haar toe zou komen en haar zou willen
aanraken. Ook zou het bij hem verwarring te weeg brengen omdat hij haar al
dagen niet gezien had.
De was doen voor haar zoon en die bij de buitendeur afleveren, dat was het
enige contact dat ze nog met hem had, al die maanden. Meer mocht en kon niet.
Als je zoiets leest, dan snap je hoe ingrijpend dat is voor deze moeder. Het maakt
emoties tastbaar, die je op een andere manier nauwelijks over het voetlicht
krijgt.”
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Theo Hendriks
Storyteller, auteur en keynote-spreker
Theo Hendriks Corporate Storytelling
deelnemer Storytelling Gilde

Het verlangen naar
verhalen, dat blijft
“Vóór corona had ik wel eens iets online gedaan. Ik vond het eigenlijk maar
niets. Door de coronamaatregelen had ik echter geen alternatief meer, dus ik
moest wel. Het is inpluggen, zitten en spreken. Voor een storyteller is dat
vreemd. Menselijke interactie bestaat uit meer dan alleen woorden.
Deze manier van werken heeft grote gevolgen, want non-verbale communicatie
is in een heel ander daglicht komen te staan. We zitten allemaal achter glas. We
zijn nu zelf levende content-poppetjes geworden. Je bent eigenlijk aan het
netflixen als je de hele dag naar het scherm kijkt. Je kunt makkelijker
achteroverleunen. Dat verandert de hele interactie en het niveau van luisteren.

Geen voelbare stiltes meer
Bij de verhalencirkels die ik nu online houd, zie je de emoties van de deelnemers
niet. Bij 1-op-1-gesprekken gaat het nog wel, maar in een groep via een online
platform zie je nauwelijks ogen, gelaatsuitdrukkingen en andere lichaamstaal.
We voelen de stiltes niet meer. Terwijl de kampvuren waarbij traditioneel
gesproken de verhalen verteld worden, toch echt bedoeld zijn voor méér dan
twee mensen.
De trend is dat storytellers weer de baas worden over het platform. Als
facilitators zijn wij de regisseurs. Wij bepalen wie er aan het woord komt en hoe
lang.
De platforms domineren ook hoe wij omgaan met elkaar. Zoom, Teams en
andere platforms zijn gemaakt om te vergaderen, niet om te vertellen. Ik
verwacht dat de platforms iets gaan doen om het menselijker te maken. Want
ook na ‘corona’ zullen we blijven zoomen en andere platforms blijven gebruiken.
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We moeten leren leven met de beperkingen die ‘corona’ ons oplegt. Het is
inspannend om dat doel te bereiken. We zijn allemaal aan het ontdekken hoe
dat het beste werkt. Het valt me op dat het makkelijker is om een groep bij
elkaar te krijgen. Een online vertelcirkel heb ik nu zo bij elkaar.

Verhalen over transities
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in verhalen is dit een prachtige tijd. Er zijn
allerlei transities gaande. We verlangen naar mogelijkheden om het beter te
krijgen. Corona doorkruist al die veranderingen en domineert het gesprek. Maar
dat verlangen is er nog steeds.
Valse verhalen, die zijn van alle tijden, begrip waarheid had ook in voorgaande
jaren een twijfelachtige betekenis. Storytellers kunnen manipulatief zijn. Een
aantal jaren geleden lag het aan goede spindoctors en pr-adviseurs, nu zijn het
de politici zelf. Een storyteller hoeft geen ethisch kompas te hebben. We moeten
ons wel bewust zijn van de manipulatieve kanten. En kennelijk zijn we er nu
ontvankelijker voor.

‘Voor mensen die geïnteresseerd zijn in verhalen
is dit een prachtige tijd.’
Ik begeleid identiteits- en veranderverhalen voor opdrachtgevers. Daarin zie ik
geen verschuivingen. We doen het nu online, maar de behoeften zijn niet
veranderd. Het verlangen naar verbinding, dat merk ik wel. Het gegeven dat we
allemaal achter glas zitten, heeft impact op de mensen zelf.
Wat er nu ook gebeurt is dat de vertelmomenten in organisaties ontbreken. Je
kunt niet meer 500 mensen tegelijk toespreken. Het worden technische praatjes.
Je kunt wel een mail rondsturen, maar lezen is anders dan voelen. Het verhaal
boet aan kracht in nu de sociale interactie is weggevallen.”
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Daphne van Wassenaar
Chef verhalenvirus
Rijkswaterstaat
deelnemer Storytelling Gilde

Meer uit het narratieve
vaatje tappen
“Ik wakker verhalen aan en leer Rijkswaterstaters zelf met verhalen te werken.
Verhalen dragen bij aan een communicatieve organisatie en een ijzersterke
reputatie.
Bij ons werken we allemaal thuis, tenzij er een dringende reden is om naar de
werkplek te gaan. Nu dat thuiswerken veel langer duurt dan gedacht, gaat het in
onze organisatie om de mens en zijn welzijn. Het werk komt daar achteraan.
We skypen ons helemaal de blubber.
Hoe blijf je in verbinding via schermen? Bij het beantwoorden op die vraag kom
je uit op verhalen: je zorgen, obstakels en twijfels delen. Vanuit het bestuur
hebben we daar meer ruimte voor gekregen. De aandacht en het oog voor de
menskant is hier vele malen groter dan voorheen. Op Yammer en intranet zien
we veel verhalen langskomen.

Een beter narratief klimaat
“Leiders hebben meer aandacht voor verhalen en geven zelf het goede voorbeeld
door gericht verhalen te gebruiken. Dat is een verandering in het narratieve
klimaat. Iedereen zegt dat ze veel meer uit dat narratieve vaatje moeten tappen
om alle mensen erbij te houden.
Corona maakt scherp duidelijk dat werknemers verschillende behoeften hebben.
De een werkt makkelijk zelfstandig, de ander heeft een schop onder de kont
nodig. We zien het allemaal: extraverten en introverten, mensen die wegkwijnen, mensen die juist opbloeien.
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We hebben onze workshop leiderschap en storytelling omgebouwd naar online,
waarbij we werken met kleinere groepen. We steken heel veel tijd in
afwisselende werkvormen en energizers. Tijdens de workshops draait het
helemaal om interactie en reflectie. We richten ons vooral op luisteren. Dat
betekent vertraging organiseren en de juiste narratieve prikkelvragen stellen.
Juist hier ontstaat contact en verbinding, een vorm van intimiteit.

‘We richten ons vooral op luisteren: vertraging
organiseren en de juiste prikkelvragen stellen.’
De verbinding op afstand was een groot succes. Een collega vond zichzelf geen
goede verteller. Hij was een formeel type, maar hij ervaarde nu dat hij het niet
ging redden met de traditionele manier van communiceren. Hij vroeg zich af
hoe hij een eigen stijl kon ontwikkelen.
Vervolgens vertelde hij een verhaal, waar we met zijn allen bijna om moesten
huilen. We spoorden hem aan om hiermee te oefenen en om zoek te gaan naar
anekdotes. Deze leider heeft gemerkt dat hij zijn gereedschapskist hiermee
uitgebreid heeft. Hij heeft daarmee een voorbeeldfunctie, want hij stuurt 50
mensen aan.

Meer mensen bereiken
Door de online workshops is onze dienstverlening uitgebreid. We hebben veel
meer capaciteit; we kunnen meer mensen bedienen. Als je eenmaal weet hoe je
dit doet, is er nog veel meer mee mogelijk. Want dat we voor een groot deel
online blijven werken, dat staat voor mij vast.
Online werken heeft ook zijn voordelen. Zo merk ik dat de chatfunctie mensen
dwingt om hun feedback op de verhalen van anderen goed te formuleren. Het
zijn stiltemomenten, die van groot belang zijn. Naar mijn idee is de kwaliteit
van de feedback daardoor hoger. Toch krijgen we ook energie van fysieke
aanwezigheid bij het vertellen van verhalen. Dat is niet te vervangen.
We kijken ook hoe we het verhalenvirus verder in onze organisatie kunnen
verspreiden en hoe we storytelling kunnen toepassen bij de focuspunten van
onze organisatie. Er is een narratief klimaat met meer goede storytelling
ontstaan. De afgelopen jaren hadden we daar al hard aan gewerkt, zodat we al
een goede basis hadden.
Terugblikkend hebben we eerder hard gewerkt aan het bouwen van een humuslaag. Op die voedingsbodem kunnen we nu verhalen laten groeien en bloeien.
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Storytelling is een integraal onderdeel van ons werk, maar nu om een andere
reden heel relevant. Door corona moeten we het anders doen, namelijk online.
En daar blijken verhalen ook erg geschikt voor. In onze organisatie is het
helemaal geen vraag meer of storytelling wel ergens toe dient. In tijden van
crisis levert het ons juist extra veel op.”
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Lausanne Mies
Storytelling-expert voor zorgkwaliteit
Remise voor mens en organisatie
deelnemer Storytelling Gilde

Online kun je ook een
goede sfeer creëren
“Ik werk veel met storytelling voor zorgorganisaties. Wijkverpleegkundigen en
medewerkers in welzijnsorganisaties waren bij de eerste coronagolf erg onzeker
wat dit betekende voor hun werk. Ze durfden bijvoorbeeld niet bij mensen in
huis te komen. Voor hen was het wel een oplossing dat ze hun klanten ook
digitaal konden bereiken. Beeldbellen en andere zorgtechnologie kwamen in een
stroomversnelling. Ik merkte dat deze zorgprofessionals veel van zichzelf eisten.
Voor een grote zorgorganisatie zoom ik in op hun ervaringen in deze coronatijd.
De medewerkers vertellen over de meest indringende situaties. Ze staan erg ten
dienste van anderen en eisen veel van zichzelf. Deze verhalen worden gebundeld
in een eindejaarsboek om geïnspireerd de toekomst in te gaan. Bestuurders
willen dankbaarheid teruggeven voor zorgverleners die zich zo hebben ingezet.
Het is een jaar met een dikke traan en een warme glimlach, zoals zij het
verwoordden.
Ik hoorde schrijnende verhalen. Familieleden stonden boos aan de hekken. Toen
een van de bewoners jarig was, bonden zij ballonnen aan het hek. Door deze
verhalen op te tekenen blijven mensen echt betrokken. Er is even een moment
om over zichzelf te praten. Als storyteller breng ik de mensen bij elkaar. Er
worden pareltjes gedeeld.

Goede sfeer online
We waren een beetje huiverig om kennisnetwerken waarin zorgverleners
persoonlijke ervaringen delen online te doen. Maar je kunt toch een hele goede
sfeer creëren. De deelnemers gingen anders met elkaar om, er was minder nonverbaal contact. Ik moest iemand bewust het woord geven. Toch kwam daardoor
een verhaal misschien wel zuiverder tot zijn recht.
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‘Misschien kwam het verhaal online
wel zuiverder tot zijn recht.’
Bij het delen van verhalen over de inclusieve samenleving had ik gevraagd of
iedereen een symbool wilde laten zien. Het was grappig dat een deelnemer een
grote kist toonde, die nauwelijks in het beeld paste. Het bracht wel een goed
gesprek op gang.
Een fysiotherapeut maakte zich vrij om mensen van de nachtdienst te
ondersteunen, omdat zijn normale werk stil lag. Hij moest buiten zijn
comfortzone aan de slag, waar hij eigenlijk te jong voor was. Het heeft hem heel
erg verrijkt. Door de hectische nachtdiensten en nauwe samenwerking met
verpleegkundigen is hij nu competenter geworden in zijn eigen vak.
Ik merk dat in onderzoeksland storytelling vaker ingezet wordt. Toch werd er
ook een subsidie niet verleend aan narratief onderzoek, omdat het geen
wetenschappelijk erkende methodiek was. Het werken met verhalen wordt
daarom eerder toegepast in praktijkonderzoek.”
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Annet Scheringa
Expert business storytelling, speechschrijver,
auteur - TheStoryConnection
deelnemer Storytelling Gilde

Begin in organisaties
gewoon met luisteren
“Alles liep anders dan gedacht dit jaar. Eerst ging ik voor mijn trainingen naar
grotere locaties om met kleinere groepen te werken, daarna deden we het
helemaal online. Dat ging best goed, heb ik gemerkt. Het is het fijnst om in
elkaars directe fysieke aanwezigheid te werken met mensen, maar het kan ook
heel goed via schermen.
Ik begeleid nog steeds trainings- en opleidingsgroepen om de methodiek van
storytelling aan te leren, nu met maximaal zes personen. Als je op twee meter
van elkaar zit, ben je wel beperkt in je werkvormen.
Dat maakt het bijvoorbeeld ook lastiger om zoiets als een ‘core story’ of een
visie- of veranderverhaal te ontwikkelen. Want daarvoor is veel groepsinteractie
nodig. Heel veel organisatieontwikkelingen vielen dit voorjaar overigens stil, dus
was er ook minder behoefte aan.
Sinds oktober is dat weer veranderd. Je ziet nu dat organisaties zich realiseren
dat je ontwikkeling niet straffeloos lang kunt stilleggen. Dat is de dood in de pot.
Het regent nu weer aanvragen van organisaties die met hun toekomstvisies aan
de slag willen. We pakken dat deels online en deels live aan en dat lukt prima.
Natuurlijk is live fijner: het leidt tot intensere interactie. Maar online draagt aan
de andere kant wel bij aan intens luistergedrag

Informele contacten vallen weg
Medewerkers missen informele contacten met collega’s. Dat doet iets met
organisaties. De innovatie raakt eruit. Veel leidinggevenden worstelen ermee
hoe ze toch hun team bij elkaar houden. Incidenteel wordt storytelling als
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interventie gebruikt, bijvoorbeeld om de boel bij elkaar te houden. Ik leidde een
verhalencirkel met kantoorwerkers en thuiszitters, die allerlei vooroordelen
over elkaar hadden. Bij het delen van de verhalen ontdekten ze dat thuiswerken
ook veel gedoe met zich meebracht en dat het werken op kantoor ook niet alles
was. Ter plekke verbeterde de verbinding tussen de beide groepen. Met verhalen
haal je dat soort overtuigingen weg, waardoor er weer begrip voor elkaar
ontstaat en de verbinding weer verstevigt.

Luisteren naar mensen
Wezenlijk is dat organisaties luisteren naar wat hun mensen in deze tijd nodig
hebben. Samen met Simone Beemster publiceerde ik het boek Storylistening. Het
thema van het boek sloot hier eigenlijk precies op aan. Maar de lancering van
het boek was ongelukkig, want vlak daarna volgde de lockdown. Het boek was
aangekocht om op een congres te verspreiden, maar het congres ging helaas
niet door.
Toch merk ik dat de boodschap resoneert: ‘luisteren, dat moeten we toch maar
eens gaan doen’. Begin er gewoon mee, adviseer ik aan organisaties. Het is
belangrijk om juist nu mensen daarbij te faciliteren, want er is een enorme
leegte voelbaar. Dat luisteren is overigens iets heel anders dan ‘horen en er
vervolgens weinig mee doen’ of ‘je oren laten hangen naar…’.
Het gaat erom verhalen te prikkelen, daar zonder oordeel naar te luisteren en
vervolgens op zoek te gaan naar de rode draden daarin: wat kenmerkt de
onderstroom? Wat is er nodig? Wat gaat er goed en kunnen we aan mensen zelf
overlaten? Om daar vervolgens op te acteren.

Narratief onderzoek over de beleving
Met vakgenoot Pauline Seebregts en Jose Sanders (hoogleraar narratieve
communicatie) heb ik in de eerste golf een narratief onderzoek uitgevoerd over
de beleving van corona. We hebben 54 mensen hun verhaal laten doen en
gevraagd wat ze daaruit haalden. Het was waanzinnig mooi en het begeesterde
me. We brachten mensen op verhaal, dicht bij hun gevoel.
Het vertellen van het verhaal bleek echt in een behoefte te voorzien. Bijna
iedereen vond het een fijn gesprek, terwijl wij vooral aan het luisteren waren.
Het is een rare moeilijke tijd, waar we grip op moeten zien te krijgen. Juist in
deze tussentijd hebben we de gelegenheid om betekenis te geven aan deze
periode. Hoe zit ik in dit verhaal?
Vaak was het gesprek voor de verteller een vorm van zelfhulp. De vraag wat het
verhaal hen te vertellen had bracht enorm veel teweeg. We kregen opgeluchte
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reacties, maar er werd ook veel gehuild. Soms hadden ze een transformatie
doorgemaakt. Anderen voelen juist dat ze dingen moeten accepteren. Je verhaal
mogen vertellen is een manier om orde op zaken te stellen en weer wat meer
grip te krijgen op wat er om je heen gebeurt: het proces van zin- en
betekenisgeving. Die belangrijke functie van werken met verhalen zagen we in
dit onderzoek heel sterk.

Op zoek naar rode draden
Door op zoek te gaan naar de rode draden in al die verhalen, begrijpen we beter
wat corona en de lockdown met mensen doet, wat zij nodig hebben om het vol
te houden, maar ook hoe zij in staat zijn zichzelf perspectief te geven. En soms
hield een verhaal mij zelf een spiegel voor. Wat kan ik toevoegen? Wie ben ik?
Hoe verhoud ik me hiertoe?
Zo was er een verhaal van een jongen die zijn uitwisselingsjaar naar Amerika
wel op zijn buik kon schrijven, terwijl hij daar lange tijd voor gespaard had. Het
bracht me naar mijn eigen jeugd. Ik heb zelf ook gewerkt om naar Amerika te
kunnen gaan. Ik moet er niet aan denken dat ik dat jaar had moeten missen.
Deze jongen had er juist heel flexibel op gereageerd, dus dat zette me aan het
denken. Ik weet niet of ik dat zelf gekund had.

‘Het kennen van elkaars verhalen
draagt bij aan de verbindingen.’
Door zijn verhaal te horen, realiseerde ik me veel meer wat deze tijd voor
jongeren kan betekenen, waardoor ik ook iets meer begrip kreeg voor het
gegeven dat zoveel jongeren na de zomer weinig zin meer hadden om zich aan
de maatregelen te houden. Het kennen van elkaars verhalen draagt zo ook bij
aan verbindingen waar we als samenleving niet zonder kunnen.
Het luisteren naar verhalen daagt ons uit om niet te snel de stellingen te
betrekken. Laten we eerder kijken hoe deze tijd impact heeft voor anderen en
het van alle kanten bekijken. Dat kunnen we overigens niet zomaar: zonder
oordeel luisteren is een kunst op zich. Daarom dient ‘zomaar verhalen delen’
voor mij ook niet zoveel doel. Het moet ingekaderd zijn en begeleid worden. Dan
pas hebben deze stories of existence echt impact”
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Dave van Mourik
Onderzoeker/consultant voor
narratief onderzoek en sensemaking
Onderzoeksbureau Senseguide

Cijfers en narratieven
hebben elkaar nodig
“Beleidsmakers hebben behoefte aan een betere inkijk in het leven van mensen,
wat misschien een gevolg is van de huidige situatie rondom corona. Op dit
moment hebben we het met ons bureau erg druk met verhalen ophalen en
analyseren. We zijn hier nu een jaar of acht mee bezig, vooral in het sociaal
domein. Voor ons is dit een beter jaar dan ooit. We doen onder meer onderzoek
naar het welzijn en de veerkracht van mensen in een kwetsbare positie als
gevolg van de coronamaatregelen.

Meer voorbeelden
Ook los van ‘corona’ merken we een stijgende belangstelling voor narratief
evalueren. In het sociaal domein spelen vaak veel verschillende problemen bij
cliënten. Voor beleidsmakers is het dan lastig om te duiden hoe mensen het
dagelijks leven ervaren. Wij zorgen voor voorbeelden, zodat het meer gaat leven.
Het sluit aan bij manieren om op een andere manier het beleid te verantwoorden, bijvoorbeeld in de zorg.
Je hebt met je beleid altijd een bepaalde bedoeling, maar of het zo wordt ervaren
is een ander verhaal. Zoek dus contact met de betrokkenen en luister naar ze.
Samen met belanghebbenden halen we rode draden uit de verhalen en zetten
die om in handelingsperspectieven. We halen honderden verhalen op, zodat we
op een representatieve manier kunnen evalueren.

Harde data en narratieven
Ook harde data zijn belangrijk. Sterker nog, bestuurders denken voornamelijk
vanuit cijfers. Cijfers zonder narratieven missen echter betekenis. Narratieven
zonder cijfers missen draagvlak. In onze methode koppelen we daarom cijfers
aan narratieven. We zetten de verhalen om in toepasbare beleidsinformatie,
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zodat de beleidsmakers de opbrengsten echt kunnen meenemen in de
verantwoording van het beleid. Omdat we met grote aantallen werken, geeft dat
robuustheid aan het onderzoek.
De kracht van narratief onderzoek is dat je in de haarvaten van je gesprekspartners gaat zitten. Vaak zijn deze gesprekken doorspekt met emoties. We
geven hier alle ruimte aan; sterker nog, we vragen door tot de kern. Aangezien
we in onze verslaglegging de mensen letterlijk citeren, komt iedereen zo ter ore
wat er écht leeft. De informatie die een interview oplevert is rauw, maar wel
verhelderend en effectief.
Een grote groep vrijwilligers, studenten en stagiairs die door ons getraind zijn
gaan luisteren en zetten de bevindingen op audio. We leggen echte huiskamergesprekken vast tussen stadsgenoten onderling. Door ‘corona’ zoeken we vaker
naar manieren om dat digitaal te doen.

‘Juist nu hadden medewerkers
meer tijd voor beschouwende vragen.’
Bij een GGZ-organisatie onderzochten we de gevolgen van zelforganisatie. Nu
deze medewerkers thuis werken, zijn ze meer op zichzelf aangewezen. Wat
vraagt dat van leiderschap en van de manier waarop ze met elkaar omgaan? Het
zijn mensen die goed kunnen reflecteren en allemaal een goede internetverbinding hebben. Vaak komen ze niet toe aan dit soort beschouwende vragen.
In deze periode hadden ze er meer tijd voor.
De behoefte aan praktijkvoorbeelden en sense making maakt deel uit van een
veel bredere stroming. Organisaties beseffen dat ze niet alleen uit de voeten
kunnen met cijfers. Je moet weten wat er onder die cijfers schuilgaat. In de zorg
is het cijfer-denken jarenlang leidend geweest, maar daar piept en kraakt het
nu.

Beleidsinformatie aan de hand van verhalen en cijfers
Want wat zeggen al deze ervaringen en interpretaties? Hoe zet je verhalen om in
beleidsinformatie? Je kunt dit aan het begin doen, bij het ontwikkelen van
beleid, want verhalen geven richting. En je kunt de verhalen inzetten voor het
evalueren van beleid.
Het delen van ervaringen is niet nieuw, wel het vertalen naar een handelingsperspectief met een robuuste onderbouwing. Strategen en beleidsadviseurs zijn
er heel erg ontvankelijk voor. Misschien wel meer dan ooit.”
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Rogier van der Zwaan
Content-specialist en storyteller
ING Bank

Exit-gesprekken na de
eerste coronagolf
“Na de eerste lockdown werden we plotseling vrijgelaten uit onze beperkte
wereld. Dat moment van vrijlating bracht mij op een idee: het corona-‘exitgesprek’. Ik besloot collega’s op de drempel van hun woning te vragen hoe het
daarbinnen was geweest.
Ik deed dat in de wereld van ING, waar de coronagesprekken tot dan toe vooral
gingen over praktisch ongemak van het thuiswerken, het belang van
fitnessoefeningen en gezond eten, en het jongleren met werk en gezin. Wat zou
er gebeuren als ik wat verder door zou vragen, over hoe het echt was?
Op persoonlijke titel verzamelde ik 22 verhalen van ING-collega’s over de hele
wereld. Het waren allemaal herinneringen over de eerste corona-periode. Aan
iedereen stelde ik een paar eenvoudige vragen. Welke emoties en draken hebben
ze moeten overwinnen? Wat vonden ze moeilijk? Wat zijn ze gaan doen? En
vooral: welke mooie of moeilijke herinneringen nemen ze mee uit deze tijd?

‘Welke emoties en draken moesten collega’s
overwinnen in de eerste corona-periode?’
Aan de hand hiervan maakte ik een boekje, dat mijn afstudeerstuk vormde bij
de Storytelling Academie. Het boekje heet The Song of the hedge sparrow,
memories of our corona time.
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Betekenisvolle herinneringen
De zingende heggenmus staat symbool voor de kleine, betekenisvolle
herinneringen die we allemaal in de stille coronatijd hebben opgedaan. Het
musje heeft ons iets verteld over de dingen die voor ons het allerbelangrijkst zijn
in het leven. Die essentie moeten we koesteren, ook als de vliegtuigen weer gaan
vliegen en we weer met onze koptelefoon op in de metro stappen. Dat is het
‘cadeau’ van dit rare jaar.
Natuurlijk, er loopt geen rechte lijn van de heggenmus naar de verkoopcijfers
van het bedrijf. Maar ik ben ervan overtuigd dat een bedrijf dat laat zien dat er
ook ruimte is voor dit soort menselijke verhalen, vooral in een tijd waarin zoveel
mensen zich kwetsbaar voelen, veel sterker uit deze crisis zal komen.”
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Ilse Boekestijn
Storytelling-practitioner en huwelijksambtenaar
It’s All About Stories

Meer behoefte aan
erkenning en troost
“Aan de vooravond van de energietransitie wilde de gemeente Zoetermeer heel
graag weten wat er in een deel van de stad precies leefde onder de bewoners.
Dat was nog voordat corona speelde.
Aan de hand van de thema’s formuleerden we zeven narratieve prikkelvragen.
Ik gaf een korte training aan de mede-werkers die hier vrijwillig aan mee
wilden werken. Vervolgens gingen we aan de slag. Er zijn bijna 100 verhalen
opgehaald, die ik letterlijk heb uitgewerkt en gecomprimeerd tot een zo compact
mogelijk verhaal.

Meervoudige perspectieven
Soms was ik 1,5 tot 2 uur met een bewoner in gesprek. Mensen konden echt in
een rustige sfeer hun verhaal doen. Bij de analyse merkte iemand op dat er
ontzettend veel betekenissen uit één verhaal gehaald werden. Zo mooi hoe
iedereen weer wat anders ziet. Elk inzicht is belangrijk en doet ertoe. En dat is
juist ook zo waardevol: je werkt aan meervoudige perspectieven.
Dit onderzoek heb ik afgerond door een verhalende analyse te schrijven, die
inzicht gaf in het proces, de werkwijze en uiteraard het inzicht in de
onderstroom van de wijk. Met dit project heeft de gemeente een voorbeeldfunctie vervuld. Ook behoorlijk stoer, want er wordt lang niet altijd rooskleurig
over de gemeente gesproken.
De gemeente heeft aangegeven dat ze hiermee verder willen, want ze zien dat
het belangrijk is. Ook bij andere gemeenten is veel interesse, want ze worstelen
heel erg met de vraag hoe zij de verbondenheid met inwoners vorm kunnen
geven. Op hun beurt voelen inwoners zich niet gehoord. Daarom moeten er
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bruggetjes geslagen worden. Toch komen verhaalprojecten in mijn beleving
vaak traag van de grond. Mensen die hun mouwen hiervoor willen opstropen,
lopen intern tegen harde muren aan.
De coronatijd maakt dit alles nog een stuk lastiger. Gesprekken met bewoners
kun je nauwelijks online goed organiseren. Mensen leven in hun eigen bubbel.
Hun vertrouwen in de gemeente is vaak laag. Van deze mensen kun je niet
verwachten dat ze naar je toe komen of aan een online sessie meedoen.
Online was al in ontwikkeling, maar dit is wel een blijvertje. Ik ben wel bang dat
dit ten koste gaat van de onderlinge verbondenheid. En dat is juist mijn
motivatie voor het werken met verhalen. Ik wil dat we beter gaan luisteren naar
elkaar.
Juist nú zoeken organisaties naar verbondenheid, erkenning en troost. We
hebben allemaal behoefte aan verhalen. Ons werk als storytelling-experts is
enorm belangrijk. Maar hoe gaan we dat op een goede manier doen?

Te veel sprokkelwerk
Veel storytelling-experts doen hun werk zelfstandig. Naar mijn gevoel wordt
daarmee te veel sprokkelwerk verricht. Wat zou het mooi zijn om het groter aan
te pakken. We zouden de handen ineen moeten slaan om veel meer mensen die
betekenis te geven van het werken met verhalen. In je eentje ga je misschien
sneller, samen kom je echt veel verder.
Ik had hoge verwachtingen van dit jaar: nu gaat het gebeuren, dacht ik. Maar
door corona liep het allemaal anders. Toch ga ik in 2021 wel deels ook online
trainingen geven, in combinatie met persoonlijk overleg.
Dat roept bij mij veel vragen op. Hoe creëer je online een kampvuurgevoel? Hoe
borg je de waarde van het meervoudig perspectief? In een groep ben je veel meer
geneigd om te luisteren en je eigen oordeel te laten varen. Dat kan alleen als je
met meerdere mensen samen bent.
Tegelijkertijd is het noodzakelijk om online verder te gaan. Daar moeten we
nieuwe manieren voor vinden. Juist nu is de verbondenheid heel belangrijk.”
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Gea Koren
Narratief coach, trainer en auteur
Koren Visie
deelnemer Storytelling Gilde

Geografische afstand
wordt digitaal
overbrugd
“Naar aanleiding van de coronamaatregelen ben ik meer 1-op-1 gaan werken.
Online werken met groepen is voor mij niet weggelegd. Het slurpt energie weg.
Ik merk dat ik het ook lastiger vind om mensen in een groep te onderbreken.
Dan mis ik de non-verbale middelen.
Ik zet verhalen in voor narratieve coaching, talent assessments, de loopbaanscan en de arbeidsmarktscan. In een digitale tool bij een van mijn methodes
komen ook fysieke oefeningen voorbij.
Veel coachees - vooral de jongere mensen - hebben er geen enkele moeite mee
om ter plekke zo’n oefening of een visualisatie online te doen. De eerste keer
ging ik voorbij mijn ongemak en deed gewoon mee. Ik deelde mijn ervaring met
de coachee. Daardoor leerden we beiden nog meer.

Online ruimte maken
Voor mij zijn online toepassingen voor sommige werkvormen een blijvertje. Al
denk ik wel dat ik uiteindelijk kies voor een mengvorm als het om coaching
gaat.
De verdiepende gesprekken naar aanleiding van (online) assessments kunnen
prima alleen online gedaan worden. Het brengt me wel in contact met andere
coachees dan voorheen. Geografische afstand wordt nu digitaal overbrugd.
Ik mis vooral het geven van de training Zelfsturend leren, de begeleiding van
teamreflecties op locatie, face-to-face-contacten met vakgenoten. Ook mis ik de
spontane contacten.
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Bij mijn coachgesprekken voeren we minder ‘praatjes pot’ terwijl ik de koffie of
thee zet. Daar moet je wel aandacht aan schenken. Ik maak nu echt online
ruimte om de coachee ‘aan te laten komen’.
In 2021 verwacht ik gedeeltelijk online te blijven werken. Dan wil ik er beter in
worden. Daarom heb ik mezelf ingeschreven voor een training MS Teams. In het
onderwijs en de zorg is de meeste vraag naar dit systeem. Ik wil er echt goed in
worden: scherm delen, tools inzetten, dit gelijktijdig kunnen zien, et cetera.
Nooit te oud om te leren.”
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Hélène Oostdijk
Storytelling consultant en publieke changemaker
InsideStory

Corporate story om het
gesprek aan te gaan
“Overal is ‘corona’ de context geworden waarin we werken. Hoe breng je in deze
tijd een krachtige boodschap over? Hoe kan storytelling je juist nu daarbij
helpen? Verhalen zijn juist nu betekenisvol om mensen met elkaar te verbinden.
Begin dit jaar werkte ik bij de Rijksoverheid aan drie corporate story’s en aan de
verandertrajecten die daaruit voortvloeien. Na de intelligente lockdown liepen
die trajecten door, al veranderde wel de aard van het werk. Ook vertraagde het
tempo. Ik merkte dat binnen een van de organisaties de prioriteiten
veranderden, waardoor de corporate story niet meer alle aandacht kreeg.

Ik werk voor ministeries, agentschappen, provincies en gemeenten. Als externe

consultant zit ik volledig op afstand van mijn opdrachtgever. Daardoor ben ik nu
meer dan voorheen afhankelijk van mijn contactpersoon binnen de organisatie.
Mijn contactpersoon moet als het ware mijn stem kunnen en willen zijn naar
de rest van de organisatie.

Corporate story als gesprekstarter
De corporate story is niet een doel op zichzelf, maar een vliegwiel om het
gesprek op gang te helpen. Veel overheden worstelen met de vraag hoe ze in
gesprek komen en blijven met de belanghebbenden waar ze wetten en regels,
maar ook hulp en ondersteuning voor ontwikkelen.
En in dat gesprek spelen verhalen een rol. Ze hebben ontdekt dat verhaalkracht
meer ruimte biedt om het gesprek aan te gaan. Je gaat mensen niet je
boodschap vertellen, maar je kijkt hoe het verhaal jou kan helpen om het
gesprek te voeren.

30

Zodra je aan de corporate story begint, ben je meteen al een interventie aan het
doen. Wat is de kern die de mensen bindt? Dat culmineert in het eindproduct.
Het gaat om het gesprek hoe doen we wat we doen. En daarna moet je blijven
praten over of je waarmaakt wat je zegt.
We gaan terug naar de basis: hoe kan storytelling helpen om contact te maken.
De vraag ‘help me om dat verhaal krachtig te vertellen’ is veranderd in ‘help me
om mensen te bereiken’.

Hulpmiddelen voor het gesprek
De corporate story vertalen we door naar hulpmiddelen om daarover het
gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld met narratieve prikkelvragen en filmpjes.
Daar is veel enthousiasme over bij deze organisaties. Mijn contactpersonen
voelen dat deze diepgaande gesprekken belangrijk zijn. Ze willen iets in handen
hebben waar ze zelf mee verder kunnen.
Voor hen bieden deze gesprekken ook grote kansen. Bij grote maatschappelijke
thema’s die een explosief karakter kunnen hebben, is het immers meer dan ooit
van belang om dat gesprek aan te gaan. Denk bijvoorbeeld aan polariserende
onderwerpen als klimaatverandering, de stikstofcrisis en zélfs de coronamaatregelen. Maar ook in het klein in bijvoorbeeld buurtgesprekken over
parkeerbeleid.
Samenwerken is lastiger, nu de meeste mensen vanaf huis werken. Dus juist nu
komt het erop aan. Binnen een complexe omgeving van een ministerie of een
gemeente wil ik dat mensen beter elkaars wereld begrijpen. Ze kunnen hun
maatschappelijke uitdagingen niet bereiken als mensen elkaar niet weten te
vinden.
Ik zie allerlei instructies verschijnen over het werken op afstand. Maar het gaat
niet alleen over hard sturen op resultaten en het nakomen van afspraken, het
gaat ook over verhalen. Het bevragen van mensen om de onderstroom boven te
halen zou actiever moeten plaatsvinden. Dat zie ik nu nog te weinig.

Storytelling als interventie
Ministeries zijn vaak geen narratieve organisaties. Ze zijn erg functioneel
georiënteerd en informeren in een meeting niet zo snel hoe mensen erbij zitten.
Nu mensen op afstand werken, is die mensvraag nog verder op de achtergrond
geraakt.
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Storytelling kan daarbij een krachtige interventie zijn. Ik zou het al winst vinden
om bij de start van de vergadering eens een narratieve vraag te stellen. Waarin
zit de positieve lijn die we kunnen vergroten?
Die bewuste inzet van verhaalkracht gun ik aan veel managers. Laatst zei een
directeur communicatie tegen mij: “Het is zo belangrijk ook dat ‘andere’ gesprek
van mens met elkaar te voeren. Storytelling kan daar enorm bij helpen. Dat
betekent tijd ervoor vrijmaken, zodat het daarna energie oplevert.”
Ik ga ervan uit dat we nog lang op afstand moeten blijven werken. We hebben
behoefte om deze manier van samenwerking nog beter in de vingers te krijgen.
Het is harder werken om verhalen op te halen en daarvoor tijd en ruimte in de
teams te creëren.
Ik zie dat bij online events meer verhaallijnen ingebouwd worden in de opbouw
van een event. Het is belangrijk om bewust vanuit de beleving te redeneren. Wat
hebben de deelnemers nodig om zich betrokken te voelen, die vraag is
prominenter geworden. Want we hebben aan den lijve gevoeld wat we missen
als we daar geen aandacht aan schenken.
Een bewonersbijeenkomst waarbij je via de chat een vraag kunt stellen aan de
wethouder, dat is geen gesprek. Maar hoe kom je wel tot echter interactie? Daar
heb je de juiste begeleiding en de juiste technische middelen voor nodig.

Online kampvuren
We moeten ook nadenken over manieren om verhalen van buiten naar binnen
te krijgen. Ik hoorde laatst een idee om bijvoorbeeld te gaan wandelen met
iemand uit de doelgroep. Dat gesprek kan worden opgenomen en gedeeld met
collega ambtenaren. En ik las een bericht van de burgemeester van Delft dat zij
als directieteam en college van B en W een nieuwe aanpak uitproberen. Eerst in
koppels van twee een goed gesprek tijdens een wandel- of fietstocht en daarna
via Teams afronden. Dan ga je uit van het gesprek, verbinding is het doel.

‘Wat hebben deelnemers nodig om zich betrokken te
voelen, dat is nu de prominente vraag.’
Het werken op afstand heeft me op het idee gebracht om het kampvuur.nl op te
richten. We willen nieuwe vormen vinden voor een universele behoefte om
soepel samen te blijven werken. We willen een warme plek creëren voor
verhalen, gesprek én hulp rond het creëren van verbinding tussen mensen.
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Hiervoor werk ik samen met professionals uit verschillende vakgebieden, zoals
appreciative inquiry en de organisatie van online events. Echt luisteren is
ingewikkeld, maar het is wel meer nodig dan ooit. Ik vind al deze mogelijkheden
overweldigend, maar de zoektocht is heel inspirerend.”

Verhaallijnen 2020
Sigridvaniersel.nl
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