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Verhalen in het bedrijfsleven 
 
 
Het verhaal van uw bedrijf 
De visie van uw instelling 
De belevenissen van uw medewerkers 
De gedachten van uw klanten 
!
!
Verhalen van mensen. Mensen die stuk voor stuk gehoord en gezien willen worden. In 
wat ze doen en wie ze zijn. Daarmee ontstaat betekenis. En gaat het daar niet altijd om? 
 
Of het nu voor een jubileum of bij een grootscheepse innovatie 
is, ter gelegenheid van een feest of bij een fusie: er hoort een 
verhaal bij. Een verhaal om mensen te verbinden en 
enthousiast te krijgen. Een verhaal waar mensen zich in 
herkennen. Dat terugkijkt en vooruitblikt. Dat valkuilen en 
aarzelingen niet omzeilt, maar benoemt.  
 
Een goed verhaal vertelt over moeilijkheden en mogelijkheden, 
over tegenslag en toekomst! Een goed verhaal brengt mensen 
in beweging. 
 
Maar hoe krijg je de goeie verhalen boven water?  
En waar laat je ze klinken?  
 
Met mijn jarenlange ervaring in het opdiepen, schrijven en vormgeven aan verhalen 
van mensen, bied ik u graag mijn vakmanschap. In overleg met de opdrachtgever en 
op basis van ontmoeting en gesprek met de mensen die het betreft, breng ik de oude 
en de nieuwe verhalen binnen uw bedrijf tot leven.  
 
 
U kunt denken aan de volgende mogelijkheden:  
! Portretten van uw medewerkers in tijdschrift of nieuwsbrief. (Van alledaagse 

anekdotes van de werkvloer tot innerlijke motivatie en drijfveren). 
! Interviews met uw klanten (Die verder gaan dan het brave reclamepraatje). 
! Levendige toevoeging in het jaarverslag. (Frisse ideeën van uw klanten of 

medewerkers). 
! Thematische tekst- en fotoportrettengalerij in de gang of in de kantine. 

(Bijvoorbeeld: wat doet de werknemer als hij niet werkt). 
! Kroniek n.a.v gesprekken over de geschiedenis en ontwikkeling van het bedrijf. 

(Het wel, het wee, en wat men daarmee deed). 
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! Literaire of poëtische vertaling van de missie van uw bedrijf. Te gebruiken op 
visitekaartjes, koffiekopjes, deuren, glazen en gevels. (Kijk eens omhoog als u 
voor de Deventer Schouwburg staat). 

! Beleidsstukken omzetten in een begrijpelijk verhaal (Reisverhaal, spannend 
sprookje, flitsende dialoog). 

 
Ik kan gebruik maken van vormgevers, fotograven en kunstenaars uit mijn netwerk. 
 
 

Alied van der Meer - De Tekstwinkel 
Als zelfstandig ondernemer (sinds 2002) schrijf ik in 
opdracht van particulieren, instellingen en bedrijven. 
Mijn publicaties variëren van kronieken tot slogans, 
van interviews tot gevelgedichten, van levensverhalen 
tot speeches.   
 
Mijn werkwijze en inspiratie vindt zijn bron in 
ontmoeting en gesprek, de werkelijkheid is altijd de 
basis van mijn artistieke vertaling. 
 
 
 
 

 


