Multidimensionale verhalen (MV) (voorlopige versie)
De historicus, schrijver, journalist en vertaler Philipp Blom noemt de mens een verhalende
diersoort. Daarmee brengt hij de essentie van onze communicatie onder woorden. Sprookjes,
mythes, legendes, parabels; boodschappen verpakken we bij voorkeur in een verhaal om te zorgen
dat het in onze herinnering verankerd blijft. Sommige beschavingen, zoals de Aboriginals in
Australië, vertrouwden zelfs geheel op verhalen om kennis en cultuur over te dragen. Tegenwoordig
kunnen we daarvoor, behalve het gesproken woord, een enorme hoeveelheid andere media
gebruiken. De grote kracht van verhalen als communicatie-instrument ligt, behalve in de keuze van
de juiste media voor de juiste doelgroep, in een boeiend verhaal met meerdere dimensies
(invalshoeken, standpunten en verhaallijnen). Vertel authentieke, integere verhalen via goed
gekozen media en 'dimensies' en je krijgt de kans je doelgroep écht te betrekken.

De vier 'lagen' van multidimensionale verhalen:
1. Storytelling; de kracht van verhalen
Een goed verhaal onthouden we veel beter dan losse feiten. Het verhaal sluit naadloos aan bij de
manier waarop onze hersenen informatie verwerken.
– Hoe komt het, dat we nog steeds weten wat Winston Churchill (we shall never surrender, 1940
vanaf ca. 11.00 min) en Martin Luther King (I have a dream, 1963) ooit zeiden, terwijl je bij een

saaie presentatie al na vijf minuten ligt te snurken?
– Hoe komt het, dat we ons de sprookjes uit onze jeugd nog herinneren, terwijl de meeste theorie
van school diep is weggezonken?
Dat komt door de kracht van verhalen.
2. Visual Storytelling; de kracht van beelden
Beeld is een krachtig instrument om een verhaal te verankeren in de hoofden van mensen. We
haalden onze informatie uit wat we zagen, lang voordat we konden lezen. Daarnaast roepen beelden
emoties op, wat goed is voor de herinnering. Zoals een weerkaart veel meer 'zegt' dan afzonderlijke
lijstjes van windrichting, neerslag en temperatuur, zo is een goed gevisualiseerd 'verhaal' meer dan
de som der delen. De belangrijkste instrumenten van visual storytelling zijn video, foto's,
infographics en illustraties.

3. Multimedia; de kracht van verschillende informatiedragers
Door het gebruik van verschillende media (combinaties) zoals tekst, foto, video, audio, social
media, e-books, apps/games en print kan je communicatie op maat maken voor je doelgroep. Maar
multimedia gaat alleen over de middelen en niet over de inhoud. Die content moet je zelf maken,
want dat is waar je je doelgroep mee raakt en bindt.
4. Multidimensionale verhalen; de kracht van content in context
Multidimensionale verhalen gaan een paar stappen verder dan multimedia of storytelling; ze laten
een onderwerp vanuit verschillende standpunten zien.
Zoals de verschillende verhaallijnen in een roman diepte geven aan de karakters en hun drijfveren,
zo ontstaat in een MV perspectief, beleving en betrokkenheid. Door een verhaal via verschillende
media, invalshoeken, verhaallijnen en vanuit verschillende 'standpunten' weer te geven wordt het
veel meer dan propaganda. Anders blijft een verhaal 'plat' en wordt het een stereotype. (Kijk op
Tedtalk naar het verhaal van de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie.) “The single
story creates stereotypes and the problem of stereotypes is not that they are untrue, but that they are
incomplete. They make one story become the ónly story.”
Een voorbeeld van context; de stap van 'informatie' naar 'betekenis'
Stel, je bouwt een nieuw hoofdkantoor. Je hebt je bedrijf in 15 jaar gebracht van het zolderkamertje
tot een bloeiende, groeiende onderneming met 500 medewerkers. Nu is het tijd voor een eigen,

gloednieuw hoofdkantoor. Je kiest een plek, een architect, een bouwbedrijf; je onderhandelt met de
gemeente over vergunningen, infrastructuur, voorzieningen en leges. Je hebt een visie op het
gebouw; hoe het eruit moet zien, wat de uitstraling moet zijn, welke materialen je wilt gebruiken,
hoe duurzaam en energiezuinig het moet zijn.
Maar ook de architect, bouwbedrijf, interieurbouwers – en al die anderen die aan je hoofdkantoor
werken – hebben een eigen verhaal. De materialen die je kiest komen ergens vandaan. De
bouwkavel heeft een geschiedenis, de stad of het dorp heeft een eigen karakter. En energiebesparing
gaat niet alleen over kosten maar ook over jouw overtuigingen.
De som van al die verhalen en drijfveren is de boeiende geschiedenis van je nieuwe hoofdkantoor,
van jou en jouw product. Het is een verhaal dat je (toekomstige) klanten graag willen horen en zien,
want het brengt je bedrijf voor hen tot leven. Het voegt dimensies toe aan wat zij kopen. Het voegt
beleving en context toe aan het product. Content in context; van 'information' naar 'meaning'.
Wat is het niet!
MV zijn geen vluggertjes, geen eendagsvliegen. Ze hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen; ze
moeten rijpen.
Dat is een nadeel omdat je niet meteen resultaat ziet. Maar het is ook een voordeel, omdat je de tijd
hebt om een echte relatie aan te gaan met je doelgroep. Je krijgt de tijd die relatie(s) te ontwikkelen,
uit te bouwen en te verdiepen. Zo komen dus vooral processen in aanmerking voor MV; de bouw
van een nieuw hoofdkantoor, een groot project dat kansen biedt voor de toekomst of de
ontwikkeling van een nieuwe dienst of een belangrijk product, een campagne voor een bepaald doel
of zelfs een nationale discussie over een bepaald onderwerp.

Wat is het wel!
Er schuilt ook een zeker afbreukrisico in het aangaan van een langdurige relatie met je doelgroep,
net als in alle vormen van PR en marketing. Drie essentiële elementen van multidimensionale
verhalen zijn authenticiteit, integriteit en transparantie. Als je verhaal niet authentiek is prikt je
doelgroep daar zo doorheen. En als je drijfveren niet integer zijn hou je dat ook niet lang verborgen.
Ten derde moet je bereid zijn het hele verhaal te vertellen, inclusief de strijd en de mislukkingen.
Een plat juichverhaal keert zich onherroepelijk tegen je. Juist de worstelingen en tegenslagen maken

je verhaal rond en 'relatable' en geven diepte en betrokkenheid. Een goed MV is authentiek,
integer en transparant; de beloning is betrokkenheid van je doelgroep.

Verhalende journalistiek
Niet alleen PR-, Marketing- en Reclamebureau's hebben de kracht van verhalen ontdekt. Ook de
journalistiek is al een tijdje wakker geworden. De Stichting Verhalende Journalistiek wil
journalisten helpen hun vertelvaardigheden te vergroten. Zij zijn ervan overtuigd dat het de taak is
van de journalist om journalistieke producties aantrekkelijker te maken. “Verhalen beklijven. Een
verhaal – met personages, een spanningsboog, een diepere betekenis – informeert niet alleen, maar
laat je ook meebeleven. De stichting Verhalende Journalistiek stelt zich ten doel om verhalende
journalistiek oftewel literaire non-fictie in de Nederlandstalige media te stimuleren, zowel in
journalistieke producties voor dag-, week- en maandbladen als in boekvorm, voor de radio, internet
en televisie.”
Ook voor non-profit en MKB valt er veel te halen
Grote bedrijven, die hun eigen verhaal willen vertellen via hun eigen media, hebben, net als
persdiensten en krantenuitgevers, vaak hun eigen 'newsroom' ingericht. Maar voor een authentiek,
integer verhaal (content) is dat niet nodig. Een website, facebook, instagram, twitter, snapchat,
nieuwsbrieven, radio, luisterboeken, e-books, print, interviews en tentoonstellingen zijn goed
bruikbaar om je doelgroep te bereiken; de mogelijkheden zijn eindeloos. En het mooie is dat je daar
tegenwoordig niet groot en niet rijk voor hoeft te zijn. Het bepalende is waar jouw doelgroep te
vinden is en waar hun interesses liggen. Dat dicteert jouw mogelijkheden.

Ctrl click op de afbeelding om de video te openen

Oh ja, nog één ding. Van luisteren word je wijzer.
Als je je doelgroep bereikt en betrokken hebt, gaat die 'deelnemen' in jouw product of project. Dat
betekent, dat de leden van die doelgroep jou gaan vertellen wat ze ervan vinden en wat ze misschien
anders zouden willen zien. En daarvan word jij wijzer en je product beter. Een stabiel verdienmodel
krijg je meestal pas als je langdurige betrokkenheid van je klanten hebt georganiseerd. En dat krijg
je als je goed naar ze luistert.
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Vertel me iets en ik zal het vergeten.
Laat me iets zien en ik zal het misschien onthouden.
Betrek me bij iets en ik zal het begrijpen. (Chinees spreekwoord)

