
‘Storytelling’ inspireert en verbindt, het 
werkt openheid, vertrouwen en verbon-
denheid in de hand en draagt de inhoud 
van de boodschap klantgericht over. Fei-
ten en cijfers informeren, maar door droge 
feiten te verbinden door een dramatische 
lijn, dringen ze beter door bij de ontvan-
ger die ook beter hun betekenis ervaart. 
De opbouw van een verhaal zorgt voor 
het ordenen van de inhoud en kadert deze. 
Dat creëert rust en overzichtelijkheid, wat 
de identificatie van de ontvanger met de 
zender van de boodschap vergemakkelijkt. 
Mensen worden aangesproken en ge-
raakt omdat een verhaal emoties oproept. 
Storytelling betrekt de doelgroepen in 
veranderingsprocessen en laat de reten-
tiewaarde van de communicatie gevoelig 
toenemen.

Focus op twee leiderstypes
“Een verhaal vertellen is een veel intenser 
communicatie dan losse feiten aan elkaar 
rijgen, het trekt de aandacht, betrekt de 
ontvangers van de boodschap emotioneel” 
stelt Robert De Colfmaker, zaakvoerder 
RODECO Consultancy en al vele jaren ver-
trouwd met het thema.
Facility Management keek lange tijd en-
kel naar het gebouw, maar vergat daarbij 
de gebruiker. Hoe leven en werken we in 
dat gebouw? De organisatie en sturing 

daarvan maakt gerichte, door iedereen 
begrepen communicatie noodzakelijk en 
dan is storytelling niet veraf. Robert De 
Colfmaker: “Het verhaal van de Facility 
Manager richt zich tot de directie, de CFO, 
HR, medewerkers en kan zelfs als leidraad 
dienen voor de rekrutering van geschikte 
profielen die in dat verhaal passen”.
Het verhaal moet kloppen met het DNA 
van de organisatie, groeit vanuit ‘facts 
& figures’, maar moet mooi verpakt wor-
den om naar het gewenste doel te leiden. 

“Principieel moet een verhaal zich richten 
tot twee types leiders als ontvangers” 
stelt Robert De Colfmaker. “Een eerste 
type is de pure leider, die nood heeft aan 
feiten en zich daardoor laat triggeren. 
Het tweede type is de leider vanuit zijn 
of haar enthousiasme. Dat kan een me-
dewerker op de werkvloer zijn, die van-
uit zijn/haar enthousiasme spontaan het 
ambassadeurschap voor de uitgestuurde 
boodschap op zich neemt en collega’s 
meetrekt. Naargelang de economische si-
tuatie is een gezonde wisselwerking tus-
sen beide types leider mogelijk”.

Uniforme inhoud met gevarieerde 
verpakking
Omdat mensen steeds mondiger worden 
en beter geïnformeerd zijn, is het gewicht 
van emotionele betrokkenheid zeer groot.

“Inhoudelijk moeten alle doelgroepen een-
zelfde verhaal krijgen” benadrukt Robert 
De Colfmaker. “Eigenlijk kan de filmwereld 
als voorbeeld dienen voor de opbouw van 
een goed verhaal: een persoon – in ons 
geval een organisatie – krijgt te maken 
met een conflict, waarna verandering tot 
een ontknoping leidt. Storytelling is mar-
keting, is het verkopen van beslissingen 
en oplossingen, door ze aantrekkelijk te 
maken voor het publiek, in vele gevallen 
de gebruikers van het gebouw. Ook het 
allerbeste product moet verkocht worden, 
lees de keuze waarvoor je als Facility Ma-
nager draagkracht wil afdwingen”.

Communicatie moet mensen emotioneel raken

Storytelling

Communicatie is één van de vele facetten van Facility Management en richt zich tot zeer 
onderscheiden doelgroepen. Om de boodschap maximaal te laten overkomen bij directie, interne 

klanten, leveranciers en een diversiteit aan stakeholders biedt ‘storytelling’ een belangrijke tool.
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