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stellen, de juiste thema’s te kiezen en scherpe vra-

gen te stellen, ontstaat een inspirerende dialoog in 

de community. Hoe scherper de vragen, hoe meer 

reacties er komen.” 

Lukt het altijd om de juiste snaar te raken? “Nee, 

zeker niet,” lacht Goren. “Vanmorgen gooide 

ik nog een vragenlijst weg, onze vragen waren 

te obligaat. We zoeken geen sociaal wenselijke 

antwoorden, maar vinden scherpte in het debat 

belangrijk. Dat betekent dat we de juiste mix van 

sprekers willen selecteren. Maar ook dat we de 

theorie loslaten en juist persoonlijke vragen stel-

len over succesfactoren, gemaakte fouten of ei-

gen valkuilen. Dat levert vaak verrassend leuke 

antwoorden op.”

Storytelling: drie tips 
Voor wie morgen met storytelling wil starten heeft 

idtv+ een aantal tips. De belangrijkste: “Stel jezelf 

altijd eerst drie basisvragen: wat wil je publiek ho-

ren, wat heb jij daarover te vertellen en wat is jouw 

unieke invalshoek?” 

Voor de hand liggend, maar vaak vergeten in de 

waan van de dag: het is belangrijk je te verplaat-

sen in de doelgroep. “De hele dag ‘vechten’ or-

ganisaties om de aandacht, worden we als con-

sument overladen met prikkels. Bedenk of jij als 

consument, als ontvanger, ergens tijd voor maakt. 

Jij bent als communicatieprofessional betrokken 

bij het verhaal van jouw organisatie, product of 

project. Maar is een ander dat ook? Een handige 

aanpak om je verhaal te toetsen is om een ande-

re organisatie of een andere dienst of product in 

jouw verhaal te plakken. Zou jíj het dan ook lezen? 

Niet? Begin dan opnieuw.”

En de laatste tip? “In Nederland gaan we slecht 

om met zelfverheerlijking. Tegelijkertijd ís commu-

nicatie heel vaak pure organisatieverheerlijking. 

Communiceer als mens, niet als organisatie. Be-

schouw je merk als mens. Accepteer je je eigen 

aanpak dan?”

De grootste valkuil als het gaat om storytelling? 

Communiceren wat je als zender wil vertellen, in 

plaats van na te denken over wat waardevol is 

voor de ontvanger. Dat stelt Frank Goren, hoofd 

strategie en creatie binnen idtv+, het content- en 

experiencebureau van tv-producent idtv: “In mijn 

ogen is de ontvanger het vertrekpunt. Hoe kan ik 

die verblijden, voor hem waarde leveren, op zo’n 

manier dat hij de volgende keer weer wil luiste-

ren?” Goren is ook verantwoordelijk voor The Peer 

Review van Logeion. 

Goren is binnen idtv+ eindverantwoordelijk voor 

de contentstrategie en -creatie van onder andere 

KPMG en Hornbach. Een van zijn persoonlijke mis-

sies is het communicatievak verder te brengen door 

te informeren en te inspireren op een snelle, laag-

drempelige manier. Toen Logeion in 2021 haar 75- 

jarig jubileum vierde, stelde idtv+ toenmalig 

Logeion-directeur André Manning voor om naast 

geschreven content ook videocontent te maken. 

Het idee werd enthousiast ontvangen, idtv+ ging 

aan de slag met The Peer Review. Peers – leden van  

Logeion en vakgenoten uit het communicatievak – 

die op video scherpe vragen binnen een actueel 

thema beantwoorden, om zo ‘bij een kop koffie’ 

communicatieprofessionals te inspireren.

Waarde door en voor de community
De eerstvolgende peer review gaat over dit onder-

werp. “Bij storytelling telt de waarde voor de ont-

vanger. Waar zit het publiek op te wachten, wat 

past bij de doelgroep? Dat gaat over inhoud, maar 

ook over vorm. Voor de leden van Logeion, alle-

maal communicatieprofessionals, geldt dat veel 

waarde in een korte tijd op actuele thema’s goed 

werkt. Daar passen we de boodschap op aan,” 

vertelt Goren. 

Logeion is een platformorganisatie waar die waar-

de in de community zit. Content ontstaat dan ook 

door en voor de leden. Goren: “Dat is gelijk de 

succesfactor van The Peer Review: we geven veel 

leden een podium op diverse thema’s, in slechts 

een paar minuten. Door die personen centraal te 
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