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Of jouw team nou een product verkoopt, een project leidt of 
de organisatie mee moet krijgen in een nieuwe 
(merk)strategie: de kracht van jullie persoonlijke 
communicatie is onlosmakelijk verbonden met het behalen 
van jullie doelen. 
Goeie communicatie geeft ambities vleugels.

In veel teams en organisaties kost communicatie veel tijd en 
moeite (en vaak hapert het dan nóg). Het is abstract. Er zitten 
onwijs veel kanten aan. En de ene persoon (en team) heeft er 
nou eenmaal meer aanleg voor dan de andere. Hoe kun je er 
als team nou voor zorgen dat jullie communicatie zonder al 
te veel moeite in je voordeel gaat werken?

Na honderden teams (en eenlingen zoals managers en 
directeuren) te hebben gecoacht vond ik een geheim recept 
wat je bij álle succesvolle teams en organisaties terugvindt.

Nou ja, geheim… Het is eigenlijk té voor de hand liggend om 
er stoer over te doen. Maar ik heb er mijn methodiek op 
gestoeld en ben er een bedrijf in begonnen. Omdat het 
simpelweg nog niet bestond.

Je zou verwachten dat er iets van een template is. (Want 
draait onze wereld niet op templates en magic pills?) En daar 
heb ik naar gezocht ook. Ik ben bij gaan houden welke 
kenmerken de meest succesvolle teams hadden. 

Bepaalde training? Menstypes? Budget? Ik kon lange tijd niks 
vinden wat consequent terugkwam. (Er zijn teams die door 
en door getraind zijn en waar communicatie nog steeds een 
last zonder eind is. Organisaties met reuzenbudgetten die er 
steevast niets van bakken. Ik heb enorm talentvolle sprekers 
in een nieuwe baan hun talent zien verliezen.)

Ook in termen van theorie of methodes kon ik niks vinden 
wat een soort van inherent communicatievermogen kon 
kweken in teams. (Dat was mijn doel met mijn eigen 
methodiek.) Pas na een zoektocht van een jaar of 8 in de 
theorie en experimenteren in mijn eigen trainingen begon het 
me te dagen. Er was wel degelijk een duidelijke 
overeenkomst tussen succesvolle teams. En dat ingrediënt 
ontbrak steevast bij teams die moeite hadden. Het geheime 
ingrediënt is… tijd.

Die zal ik uitleggen! >>>

 



Je kent die organisaties wel, die jaloersmakend goed zijn in 
hun meetings en presentaties. Misschien doen ze wel bijna 
hetzelfde als jullie en om de één of andere reden scoren hun 
presentaties wél altijd. En - als je even om je jaloezie heen 
kan - moet je nog toegeven dat het gaaf is ook. Wat hebben 
zij dat jullie niet hebben?

Het antwoord is dus tijd. Deze teams nemen er de tijd voor 
om samen af te stemmen op hun boodschap, op het verhaal. 
Uit ervaring weet ik dat in ontzettend veel organisaties 
communicatie als iets solistisch wordt gezien. En als 
sluitstuk. Ergens verwachten we dat communiceren iets is 
wat we allemaal kunnen. En dat het werk en het 
(marketing)materiaal wat aangereikt wordt voldoende moet 
zijn om jou in je functie effectief te laten communiceren.

De werkelijkheid is dat communicatie helemaal niet solistisch 
is. Als sociaal kuddedier - wat we ook in het 
individualistische tijdperk nog steeds zijn - is het narratieve 
proces (alle grote en kleine uitwisselingen van verhalen, 
meningen, ideeën etc.) hetgeen wat een groep een groep 
maakt. Hoe sterker het verhaal écht leeft in een groep (en 
niet een ingestudeerd praatje is wat je hebt 

overgenomen van je collega of van marketing of sales op papier 
hebt gekregen) hoe sterker de communicatie wordt die door de 
groep wordt geuit. Ik som een paar effecten op:

● Iteratie verfijnt de boodschap en manier van uitdragen
● Communiceren stopt met moeilijk zijn en wordt gaaf
● Het creëert dus aanstekelijke energie
● En voedt gedrevenheid in de groep (we willen het 

bewijzen)
● We worden steeds beter in het vinden van nieuwe 

manieren om het te vertellen
● Ook aan verschillende doelgroepen, maar de centrale 

boodschap blijft overeind
● Communicatie wordt over de breedte meer 

consequent

Stop met zoeken naar een recept voor de ultieme boodschap. 
Het is belangrijk, maar niet als je daardoor het belangrijkste laat 
vallen: maak van communicatie een sociaal proces. Simpelweg 
door regelmatig even de tijd te nemen om samen de 
communicatie aan te scherpen. Zie het als teamsport: in het 
begin kan het best zwaar zijn, maar wie doorzet maakt absoluut 
kans op het kampioenschap.

 



Communicating is nót
something you do alone



Hoe zit het bij jullie in de organisatie? Wordt er tijd genomen 
om samen af te stemmen op de boodschap? Met regelmaat? 
Of alleen als er ’iets nieuws’ is? En de tijd die jullie ervoor 
inrichten, wordt die gebruikt om over de boodschap te 
vergaderen? Of om te oefenen, uit te proberen, te 
exploreren?

Ik noemde net al het narratieve proces in een groep. Dit is 
een relatief onbekend begrip uit de sociologie en 
communicatiewetenschappen. Narrativiteit in een groep of 
een cultuur is een sociaal proces van uitwisseling van ideeën 
(“Weet je wat mij mooi lijkt…?”), kennis (“Ik heb juist 
geleerd…”) en normen en waarden (“Wat mij boos 
maakt…”).

Dit gaat in allerlei vormen. Van grapjes bij de koffieautomaat 
tot geroddel achter gesloten deuren, van onderling overleg 
tot de presentaties van de directeur. Al die narrativiteit 
samen werkt als sociaal bindmiddel en maakt de groep tot 
de groep die ze zijn (in gedrag, taal, waarden en handelen). 

Hoe gebruik je 
deze 5 werkvormen?

Meestal is het vinden van boodschappen niet het grootste 
probleem in een team. Je kent de sales-argumenten van 
jullie product wel. De leden van het kernteam begrijpen 
allemaal wel het belang van het interne project. Het 
probleem zit in hoe je het overdraagt op anderen.

Deze werkvormen gaan dan ook niet (zozeer) over 
messaging of overtuigingskracht (hoewel niets 
overtuigender werkt dan een verhaal dat met gedrevenheid 
gedragen wordt door de groep). Ze zijn erop gericht om een 
groep te laten afstemmen op het centrale verhaal waar zij 
mee werken.

De werkvormen zijn leuk en inspirerend om te doen. En ze 
nemen niet veel tijd in. Doe ze als een soort energizer tijdens 
teammeetings. En liever niet alle 5 in een keer, maar juist 
uitgespreid over een paar weken. Je zult zien dat - naast alle 
goede soundbites, oneliners, cases en metaforen die je kunt 
oogsten - het narratieve proces op gang komt in je team. 
Laat daarna eens aan mij weten of en hoe je dat kunt zien!

https://rotys.nl/media/ton-rodenburg-de-bedrijfscultuur-is-het-enige-echte-verschil-met-de-concurrentie/


Every strategy 
has a story on the inside



Setup
Verdeel de deelnemers in groepjes van 3-5 
personen. Hoe meer groepjes, hoe meer 
ideeën en materiaal de oefening zal opleveren. 
Je kunt heel goed vertegenwoordigers van je 
doelgroep uitnodigen, of stakeholders om mee 
te doen. Ze zullen een frisse blik brengen!

Elk groepje moet zonder teveel last te hebben 
van de anderen kunnen werken op een flip 
over vel (op flipover of op een tafel) of groot 
vel papier. Regel verschillende kleuren stiften 
en/of potloden.

Hoe werkt het?
Over precies 5 jaar van nu gebeurt het: jullie 
halen de voorpagina‘s van de grote media! In 
de komende 20/30 minuten (afhankelijk van 
hoeveel tijd je voor de oefening kunt nemen) 
gaan jullie het artikel uitwerken waarmee jullie 
de voorpagina’s zullen halen.

1. Voorpaginanieuws
Bedenk samen wat het nieuwsfeit is. Wees 
kritisch dat het ook écht en relevant nieuws is. 
Om de krant te halen zal het maatschappelijk 
relevant moeten zijn: het moet de normale 
mens aangaan. Je mag groot(s) en out of the 
box denken! (Max. 5 minuten)

Werk het artikel uit: bedenk ten minste een 
pakkende (en krantenverkopende) kop, het 
begin van het artikel (begint altijd met de 
belangrijkste informatie eerst) en een foto bij 
het artikel.

Bedenk ook: wie worden er gequoot? Van jullie 
organisatie? Stakeholder? Belanghebbende? 
Normale burger? Wat zeggen zij in het artikel?

Het héle artikel schrijven is niet nodig. Maar je 
kunt wel met tussenkoppen de inhoud van

3+ personen 
flip over vellen

stiften
ca. 30-60m

latere alinea’s in het artikel aangeven. Ook mag 
je natuurlijk meer afbeeldingen/grafieken e.d. 
bedenken. Vergeet ten slotte niet in te vullen 
welke bronnen er worden aangehaald (en 
bedenk waarom die).

Presenteer na de 20/30 minuten jullie artikel 
aan de andere groepen. Stel ook vragen als: 

- In hoeverre is dit pure fantasie?
- Wat inspireert je en waarom?
- Wat zou (bij reële ideeën) nodig zijn 

om het waar te maken?
- Wat vond je nuttig aan deze oefening?

Ik houd van deze werkvorm omdat hij teams 
op andere manier laat denken! Vanuit de 
inspirerende toekomst i.p.v. vanuit het 
moeilijke heden… 



Setup
Werk de ’roos’ uit op papier of whiteboard. 
Deel de cirkel in in net zoveel punten als het 
aantal doelgroepen (stakeholders) waar jullie 
je op richten (max 6). Dat kan ook in overleg 
met de groep. 

Werk in één groep of deel op in groepjes van 
max. 6 personen voor meer idea harvesting.

Hoe werkt het?
Alle communicatie heeft tot doel om mensen 
te bewegen tot actie. Of het nou ‘kopen’ is of 
‘meedoen’ of zelfs maar ‘achter ons project 
staan’: je stuurt altijd naar een bepaald 
gedrag/houding of specifieke actie. (Iets als 
‘informeren’ is nooit een doel op zich, maar 
een middel.)

In deze oefening gaan we ons verplaatsen in 
die doelgroepen. En hopelijk ontdekken wat 
ons verhaal in hun wereld betekent!

2.   Strategie - actionmapping
Van de 3 ringen in de cirkel beginnen we met 
de buitenste. Schrijf hier in elk vlak op wie de 
doelgroep is. Voor een project zijn dat 
misschien wel stakeholders, bij naam. Voor 
een changetraject misschien afdelingen of 
verschillende functies die door jullie project op 
verschillende manieren geraakt gaan worden. 
Geef in kernwoorden relevante 
karakteristieken mee aan elke doelgroep (zoals 
demografie bij doelgroepen, het soort werk 
wat de doelgroep doet, de plek waar deze 
werkt of bijvoorbeeld hoe ver of dichtbij ze 
van de klant afstaan).

Nu gaan we naar de middelste ring. Probeer 
samen vast te stellen wat het belangrijkste 
doel is in het leven of werk van elke 
doelgroep, dat ze als waarde - direct of 
indirect - uit jullie project/propositie kunnen 
halen. Het antwoord mag géén geld (winst, 
omzet, groei, besparing, ebitda) zijn.

2+ personen 
flip-over of whiteboard

stiften en evt. post its
ca. 25-45m

Ga samen in op de vraag “Is het inspirerend om 
de verschillende strevens van onze doelgroepen 
zo naast elkaar expliciet te maken?”

Nu als bonus de binnenste cirkel. Elk van de 
doelen van jullie doelgroepen zijn op een 
bepaalde manier verlangens naar een klein beetje 
een andere wereld. Jullie verhaal is de 
verbindende factor tussen deze werelden. Wat is 
de rode draad? Wat hebben de verschillende 
doelen met elkaar gemeen? Schrijf in de 
middelste ring een boodschap op die alle 
doelgroepen zou aanspreken. Begin met ”Stel je 
een wereld voor…“ Deze wereld omvat het thema 
waar vanuit jullie communiceren.



Setup
Maak een theateropstelling in de ruimte. Het 
helpt voor een ‘veilige sfeer’ als niemand jullie 
kan zien, want deze oefening vergt (en kweekt) 
een beetje lef.

Creëer de veiligheid om te experimenteren en 
te durven door goed in te leiden dat dit een 
fun-oefening is waarin geen goed of fout is. 
Laat 1 of 2 iemand(en) meeschrijven!

Hoe werkt het?
Ken je Tell Sell nog? Enorm over-the-top 
verkooppraat van snelle babbelaars. Hun 
aanprijzingen van de producten (bijzondere 
blenders en stofzuigers met superkrachten) 
staan bol van de oneliners.

In deze oefening gaan we het veilige en 
bescheidene even loslaten. We gaan Tell Sell!

3.   Energizer - Tell Sell
“Ja Jack, en deze supersmoothies zijn niet alleen 
superrrlekker, ze doen ook echt wonderen voor 
mijn huid!”

“Ik zie het Michael! Je stráált helemaal! Dat 
komt vast ook door de waanzinnige prijs van 
deze belachelijk goeie blender!!!”

(*In nagesynchroniseerde stem, maar toch met 
Amerikaans accent.)

Ons rationele brein houdt het graag bij het 
bekende en gebruikelijke. Maar de beste 
vondsten doe je vaak buiten dat veilige gebied. 
In deze oefening is geen goed of fout. Sterker 
nog: laten we afspreken dat we zoveel mogelijk 
onzin gaan uitkramen en totaal belachelijke 
pogingen gaan doen. Het is een ideale manier 
om vastgeroest denken te doorbreken en levert 
nog waarde ook. 

5+ personen 
theateropstelling

ca. 10-20m

Alle deelnemers komen in hoog tempo voor de 
groep met één overtrokken soundbite of 
statement over jullie product/project/visie, 
waarmee jullie het aanprijzen aan de 
buitenwereld (kies zelf één doelgroep).

Wie iets weet staat op, gaat voor de groep staan 
en gooit zijn oneliner eruit. De groep reageert 
altijd vol (overdreven) enthousiasme (Wow! 
Gaaf! Yeah! Dat wil ik ook!). Houd het tempo er 
goed in, wissel snel af! (Ga als je iets weet.)

Houd dit langer vol dan leuk lijkt. Na 2-3 
pogingen zullen veel mensen het wel welletjes 
vinden, maar de mooiste vondsten komen vaak 
als je deze oefening even goed uitperst. Maak 
maar variaties op eerdere statements of gooi 
gewoon even onzin tussendoor.

Lees achteraf samen de oneliners nog eens door. 
Wat verrast? Waar zit iets waardevols in?



Setup
Werk in kleine groepjes van 3 of meer mensen. 
Regel voor elk groepje een tafel waar ze kunnen 
werken, zonder last te hebben van elkaar. Leg 
op die tafel twee grote vellen papier, 
potloden/stiften en pen & papier voor notities.

Hoe werkt het?
Stel dat al onze doelen (van jullie 
project/product e.d.)  worden gehaald. Ver 
voorbij onze verwachtingen: over de hele 
wereld gaat iedereen mee in ons verhaal. Hoe 
zou de wereld er dan uitzien?

In deze oefening gaat elke groep die wereld 
verhalend beschrijven. Dat betekent: je gaat niet 
in steekwoorden of kernzinnen opsommen 
welke veranderingen ten opzichte van vandaag 
er zouden zijn, maar je schrijft het uit zodat het 
presenteerbaar wordt.

4.   Professional Prophecies
Begin als groep met brainstormen over hoe 
deze wereld eruit zou zien. Inventariseer alle 
veranderingen en karakteristieken ten 
opzichte van vandaag waar jullie aan moeten 
denken.

Kies nu een hoofdpersoon (jullie persona 
bijvoorbeeld) die in deze wereld leeft. 
Beschrijf in een kort verhaal van max. 1 A4 het 
leven (en werk) van deze hoofdpersoon.

Dit kan je helpen:
- Wat wil de hoofdpersoon bereiken?
- Wat stond daar normaal voor in de 

weg? Hoe is dat nu?
- Wat wordt mogelijk, nu die 

problemen uit de weg zijn?
- Waar is de hoofdpersoon trots op?
- Wie helpt de hoofdpersoon en hoe is 

hun leven veranderd?

3+ personen 
pen & papier

A3 vellen of groter
potloden/stiften

ca. 40-60m

Maar het verhaal zo beeldend mogelijk. Je doel 
is dat het publiek het zich straks heel makkelijk 
kan verbeelden. Teken ter ondersteuning op het 
grote vel hoe deze wereld eruit ziet. 

We zijn er nog niet. Op basis van deze wereld 
ga je ook een tegenovergestelde wereld 
beschrijven en tekenen. Werk op dezelfde 
manier de wereld uit waarin jullie doelen 
volslagen gemist worden. Al het goede uit jullie 
verhaal ontbreekt in deze wereld.

Presenteer daarna eerst de dystopische wereld 
en daarna de utopische wereld aan de rest van 
de groep. Wat uit al deze verhalen kunnen jullie 
gebruiken voor in meetings en presentaties?

Deze oefening kun je ook prima alleen doen om 
jezelf bekender te maken met je onderwerp.
Het prikkelt de verbeelding enorm!



Setup
Iedereen zit aan tafel met pen en papier. Eén 
iemand is de facilitator en leest de vragen op.
Geef steeds na elke vraag ongeveer 30-60 
seconden om deelnemers na te kunnen laten 
denken en hun antwoord op te schrijven.

Hoe werkt het?
Op de één of andere manier is het erin geslopen 
dat we in communicatie voor ons werk vooral 
nadenken over ratio en taal. 
Verkoopargumenten, -trucjes zelfs, feiten en 
cijfers en ander bewijs die het onderbouwen en 
iedereen kent wel een overtuigingstechniek of 
twee.

Het is allemaal taal en taal is nog geen 20% van 
de overtuiging (de cijfers verschillen per 
onderzoek, maar het illustreert het idee). In deze 
oefening gaan we op zoek naar iets 
belangrijkers: de beleving die we met ons 
verhaal te bieden hebben.

5.    All The Right Questions
Kies de doelgroep waar jullie over na willen 
denken. Dat mag ook per persoon verschillen, 
maar kies er één per persoon. (Het onderwerp, 
het verhaal van jullie team, moet wel bij 
iedereen hetzelfde blijven!)

De facilitator stelt steeds een vraag uit de lijst 
hiernaast. Denk kort na over je antwoord en 
noteer. Eventueel met een paar steekwoorden, 
want achteraf zul je je antwoorden toelichten.

Als de vragen op zijn, bespreek dan per vraag 
ieders antwoord. Als jullie met verschillende 
doelgroepen werken, benoem dan steeds 
even met welke (of zet naambordjes neer met 
welke doelgroep je vertegenwoordigt).

Ga na de oefening met de groep nog even in 
op de vraag: ”Welke antwoorden spraken het 
meest tot je verbeelding? Wat is bruikbaar?”

1+ personen 
pen en papier

ca. 20-30m

Wat is nieuw aan ons verhaal voor ons publiek?

Waarom zullen ze echt enthousiast zijn?

Aan wie moeten ze denken?

Wat maakt de nerd in hun wakker?

Waar hebben ze nog nooit van gehoord?

Waar gaan ze van gapen?

Waar zullen ze smakelijk om moeten lachen?

Wat zal hun verbazen?

Welke mogelijkheid zullen ze erin zien?

Wat zullen ze verder vertellen?



Plant some seeds…
and you’ll grow a forest



Waarom nou deze werkvormen om het communicatievermogen te 
vergroten? Misschien had je iets verwacht waarmee je de juiste 
boodschap vindt of een foolproof recept voor winnende presentaties. 
Dat we je juist laten spelen en experimenteren in dit Doeboek heeft 
alles te maken met hoe we bij Rotys tegen communiceren aankijken.

Je weet vast wel dat bij communiceren en overtuigen de taal - dat wát 
je zegt - maar een klein deel van de hele overtuiging uitmaakt. De 
cijfers per onderzoek verschillen, maar komen nooit boven de 20% uit. 
Dat betekent dat het merendeel van iemand overtuigen gebeurt door 
iets anders dan taal, rationeel bewijs, argumenten en zo.

Best gek als je je bedenkt dat we in organisaties eigenlijk al onze tijd 
besteden aan het vinden van betere argumenten…

Iemand overtuigen of meekrijgen in je verhaal hangt voor het grootste 
deel samen met wat je uitstraalt. Denk aan je lichaamstaal, je 
ademhaling, de emotie waarmee je spreekt. De mate waarin iemand 
jou vertrouwt en op welke manier ze luisteren naar de taal die uit je 
mond komt, wordt met name hierdoor vormgegeven.

Waarom deze werkvormen

Hoe je spreekt bepaalt dus voor het leeuwendeel de effectiviteit van je 
communicatie. (Context speelt ook een grote rol, maar daar hebben 
we weinig tot geen invloed op.) En hoe je over een onderwerp spreekt 
is onlosmakelijk verbonden met hoe jij je persoonlijk verhoudt met het 
onderwerp.

Als we dus in ons werk zoeken naar een boodschap (bijvoorbeeld 
vanuit de vraag ”Wat wil de ander horen om erin mee te kunnen?”) of 
we krijgen de woorden op een briefje van iemand anders, dan 
verhouden we ons niet persé met het onderwerp. Het belang van 
samen zoeken naar een boodschap zit niet in de output van die 
oefening, maar in het proces om er te komen.

En dan zijn er nu eenmaal betere vormen om mensen (samen) te laten 
afstemmen dan een rationele vergadering of de invuloefening van een 
foolproof presentatiestructuur. Met dit soort werkvormen draai je het 
proces om: je creëert energie rond jullie thema, je onderzoekt de 
menselijkheid, de dromen, de drijfveren. Dat losmaken in een groep 
zorgt - naast best veel ideeën als je hebt meegeschreven - voor een 
duurzame basis om jullie communicatiekracht op uit te bouwen.

https://rotys.nl/media/jef-van-den-hout-het-verhaal-van-je-team-moet-je-blijven-vertellen/


Dat betekent overigens niet dat ik tegen taal, argumenten, 
strategisch denken of messaging ben. (Oef, integendeel zelfs.) 
In mijn methode ga ik er echter vanuit dat je communicatie 
meer holistisch moet benaderen om er echt goed in te worden. 
En dat weet je ook wel: de echt sterke communicators van 
deze wereld léven met hun verhaal. 

De rest van ons, eenvoudige stervelingen, lijken het te moeten 
stellen met meer oppervlakkige methodes om onze 
communicatie vorm te geven. En daar was ik het gewoon niet 
mee eens. Dankzij mijn theaterachtergrond en 12 jaar in het 
bedrijfsleven was ik al een tijd een methode op het spoor die 
de meer menselijke (creatieve) aspecten van communicatie 
verbindt met de meer zakelijke/commerciële. 

Ik bedoel: niet iedereen zit erop te wachten om een spiegelei te 
spelen om zichzelf te overstijgen (geen grap, dit is echt een 
ding in een acteursopleiding) dus ging ik op zoek naar vormen 
waarin deze principes toegankelijk én waardevol werden voor 
professionals en organisaties.

In mijn trainingen kom je overigens weinig van dit soort 
werkvormen tegen. In de incompany Communicators– Team 
Storytelling gaan teams bijvoorbeeld gewoon pragmatisch aan 
de slag met strategie en het voorbereiden en oefenen van 
materiaal wat ze de komende tijd in hun communicatie kunnen 
gebruiken. 

Maar ook daar bied ik geen templates of structuren: 
Communicators (als methode) maakt fundamentale (bio- en 
psychologische) principes uit de communicatie toegankelijk. 
Zodat je als deelnemer de blauwdruk ervan gaat snappen en zelf 
beter je weg kunt vinden in het oerwoud aan methodes, 
structuren, theorieën, en zo.

Mijn doel ermee? Ik geloof dat communicatie een basisfunctie is 
van onze biologie. Het is een sociaal bindmiddel dat onze soort 
gebruikt om zich te organiseren. Voor allerlei dingen, als je kijkt 
welke verhalen onze wereld vormgeven. Ik geloof ook dat de 
meeste mensen deugen en dat het vermogen om 
allesverzengend te communiceren in de handen van de massa 
zou moeten liggen. Deze oefeningen helpen bij een goed begin!

We barsten van prachtige ambities en ideeën. 
Mijn doel is ervoor te zorgen dat we ze beter kunnen delen.

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Holisme
https://rotys.nl/
https://rotys.nl/


Are you aware
of the story you act in?



Ontmoet Rotys
 We helpen mensen om 
hun talent als spreker te 

begrijpen en te 
ontplooien 

En helpen teams en 
organisaties om opvallend 
goed te worden in het 
uitdragen van hun verhaal

www.rotys.nl >>>

http://www.rotys.nl


Ruben Blom (1984) deed als creatief strateeg veel ervaring op in het adviseren 
van teams en organisaties in binnen- en buitenland.  Wat daarbinnen begon als 
nevenactiviteit - het begeleiden van sprekers in projecten - groeide uit tot 
Rubens eigen methode in het trainen en coachen van zakelijk sprekers en teams 
die sterker willen staan in het uitdragen van hun verhaal.

Kenmerkend aan zijn methode is dat hij sprekers niet coacht als sprekers, maar 
als mensen die communiceren met mensen. Zijn coachees maken daardoor 
diepere connecties met hun verhalen en ambities. Zonder de inhoud van het 
werk uit oog te verliezen: er is geen onderwerp waar Ruben zijn weg niet in 
vindt en zijn alumni zeggen vaak dat hij pijlsnel overziet wat er nodig is.

“De meest krachtige communicatie is een combinatie van slim je doelen 
nastreven met flink wat ruimte om hardop te dromen.”

Ruben op LinkedIn - of gewoon even met hem appen: 061 9999 014

Founded by...

https://nl.linkedin.com/in/rubenblom


Klaar voor meer?
❏ Ontwikkel jullie skills als communicators
❏ Verdiep jullie verhaal en ontdek hoe je ermee scoort
❏ Oefen op het podium en bereid je voor op alle meetings 

en presentaties de komende tijd!

Check Communicators op 
www.rotys.nl >>>

http://www.rotys.nl
http://www.rotys.nl


Laat ons weten 
wat je vindt!

Geschreven door:
Ruben Blom
ruben@rotys.nl
061 9999 014

Check onze trainingen:
www.rotys.nl 
 

Leg je doel aan ons voor 
dan denken wij met je mee!
everything@rotys.nl 

Leer meer van Rotys op… 
Twitter       LinkedIn       Facebook

mailto:ruben@rotys.nl
http://www.rotys.nl
mailto:everything@rotys.nl
https://twitter.com/rotys_tilburg
https://www.linkedin.com/company/rotys
https://www.facebook.com/ROTYS.Tilburg/

