
HOE VERTEL IK HET DE 
CONSUMENT? 

Martijn Kesteloo 

Projectmanager  

Nederlands Bakkerij Centrum 

 

Datum: 12 mei 2015 

Funded by the European 
Union’s Seventh 
Framework Programme 



DE KRACHT VAN VERHALEN. 



De kracht van verhalen 

• Het vertellen en luisteren naar verhalen is iets van alle 
tijden en culturen. Het neemt op vele momenten en bij 
vele gelegenheden een centrale plaats in. 
 

• De mens is een verhalend wezen; dat hij vertelt en dat 
over hem wordt verteld maakt hem tot mens en geeft 
hem/haar karakter. 
 

• Verhalen zijn een uitdrukking van onze identiteit. Ze 
geven je presence; aandacht en aanwezigheid.   
 

• Verhalen begrijpen we sneller doordat ze van nature een 
herkenbare context bieden.  
 

• Verhalen roepen emoties op. Je trekt het publiek mee 
omdat verhalen zorgen voor verbinding op een 
emotioneel niveau. En emotie leidt tot actie. 
 

‘Storytelling’ als marketingterm gaat nog verder! 
 
 



Storytelling: Het nieuwe ‘buzzwoord’ in 
marketing!? 

• Storytelling is niet iets nieuws maar de toepassing en mogelijkheden 
zijn enorm.  

 

• Het toepassen van ‘storytelling’ maakt het verschil tussen iemand iets 
vertellen en iemand interesseren. Of juist iemand raken, betrekken en 
inspireren.  

 

• Storytelling is geen kijksport. Het heeft een stem, een ziel, een 
hartslag. Het beweegt, vermaakt, roept op tot actie. Het verbindt 
mens tot mens.  

 

• Een goed verhaal kan ons op een zoektocht sturen, op avontuur, 
redding bieden, of laten ontsnappen. Het kan ons vertellen over 
liefde,  passie, ontdekking, of verleiding.  

 

• Het kan een raadsel vragen, met een tease om te antwoorden of een 
call to action. Het heeft helden en zelfs anti-helden. De verteller heeft 
een intentie, en het publiek heeft meerdere interpretaties. 

 



Hoe kun je succesvol zijn? 

• US Superbowl Campagnes 2014 

• Onderzoek door Johns Hopkins University naar 108 Super Bowl 
commercials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Storytelling Arc 
 
 

Introductie 

Stijgende actie Dalende actie 

 Ontknoping 

Climax 

Freytag’s Pyramid:  
The Storytelling Arc 
 
 





IN DE PRAKTIJK 
 



Wat betekent storytelling voor uw 
organisatie?  

• Organisaties en merken gebruiken storytelling om personeel en 
klanten te inspireren en te verbinden met de organisatie en haar 
ambities.  
 

• Een goed verhaal betekent een onderscheidend vermogen  
 

• Een verhaal blaast leven in een merk of organisatie.  
 

• Storytelling ordent belangrijke gebeurtenissen en voorziet ze van 
een heldere context. Dat maakt het voor medewerkers eenvoudiger 
om een gevoel van gemeenschappelijkheid te ervaren. Het delen 
van verhalen en anekdotes over successen, mislukkingen, rituelen 
en waarden motiveert mensen om zich ook in te spannen om 
doelen te bereiken. 



Hoe ga je dit als organisatie in de praktijk 
brengen? 

Gebruik de kracht van verhalen! 

‘Share Your Story; Grow Your Business!’ 

 

 

 

 

 

 



…HOE KUN JE SUCCESVOL ZIJN? 



En hoe kun je dit toepassen binnen 
het MKB? 



….En specifieker binnen de bakkerij 
sector? 



Gebruik de dingen waar je trots op 
bent! 



….en ontdek het belang van free 
publicity! 



…EN HOE NU VERDER 



Begin met jezelf voor te stellen 

De inzet van storytelling gaat om je te onderscheiden en om een 
beleving bij je klant te creëren.   
 
• Vertel wie je bent en gebruik je passie. je personeel of klant en kom 

met een inspirerend en pakkend verhaal. 
• Zoom in op je vakmanschap en vakkennis. 
• Deel authentieke en passende verhalen. 
• Zorg dat er in ieder verhaal een boodschap zit. Raak, betrek, 

inspireren en informeer.  
 
 
 

En vervolgens…. 



Is het van belang dat je de klant aan je blijft laten binden. Je zorgt 
ervoor dat je winkel 24/7 open blijft…… 



Welk onderwerp blijft niet 
onbesproken! 
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