
Hein zet storytelling in op twee 
totaal verschillende terreinen. 
Zowel in externe communicatie, als 
diep in verbetertrajecten bij hun 
klanten, zoals BAM en Siemens. 

Hein belooft de markt nogal wat: 
werken aan blijvende verbeteringen 
op alle mogelijke terreinen (zie vol-
gende pagina). Maakt Hein dat waar?

‘The proof of the pudding’ is uiter-
aard het eerlijke verhaal van de klant. 
Dus geen oppervlakkige praatjes, 
maar gedegen interviews met ge-
zaghebbende personen, waaraan 
je echt proeft wat er bij klanten ge-
beurde. Real Stories Real Impact 
maakt die voor de website van Hein.
Daarnaast werken wij op een heel 

Storytelling voor de markt
plus interne verbeteringen



andere manier samen met Hein, die 
nog intenser is. Als vast onderdeel 
van hun concept dragen wij direct bij 
aan de veranderingen die Hein reali-
seert bij klanten. Met strikt vertrou-
welijke verhalen voor intern gebruik.
Beide vormen van storytelling lich-
ten we toe:
-  over interventies: volgende pagina
- voor marketing, klik hier

Door Hein leren medewerkers uit 
alle hoeken van de organisatie 
intensiever te kijken naar gedrag 
en hoe je daar op een plezierige 
manier feedback op geeft. Daardoor 
ontstaat een open cultuur. Vanuit 
die basis werken organisaties met 
Hein aan de spiraal naar boven.

Het Hein-concept laat zich goed 
richten op specifieke doelen, zoals 
veiligheid, klantgerichtheid en/of 
samenwerking. Het is ontwikkeld 
door organisatiepsychologen 
en heeft zich direct bewezen 
in diverse branches. Nadere 
informatie: www.mijnhein.nl

• Grotere overtuigingskracht in marketing

Wie of wat is Hein?

Hein werkt met cartoonisten.               www.djanko.nlAndere cases    Home    Contact

•  Hoger rendement uit interventies 

http://www.realstoriesrealimpact.com/cases
http://www.realstoriesrealimpact.com
http://www.realstoriesrealimpact.com/contact


Impact van 
interventies 
vergroten
Meer veiligheid, betere samen-
werking, grotere medewerkers-
betrokkenheid...
Interventies hebben allerlei doelen. 
Blijvende impact staat altijd hoog 
in het vaandel. Maar waar wordt 
dat echt bereikt? 

Cruciaal is de ondersteuning in het 
eerste jaar na de interventie. Dat is 
een kwetsbare fase. Hein zorgt juist 
dan voor borging, onder meer met 
storytelling. Niet door ‘de boodschap 
te herhalen’, integendeel.
Niets is zo vervelend als steeds weer 
datzelfde riedeltje te moeten horen. 
Bovendien: herhaling straalt stil-
stand uit. Terwijl de bedoeling van 



Vooral niet ‘de boodschap herhalen’
interventies juist is om in ‘de 
spiraal omhoog’ te komen. 
Verhalen kunnen daar sterk 
toe bijdragen. Naarmate de 
organisatie zich verder ont-
wikkelt, moet de boodschap 
dan wel ‘mee omhoog’. De 
kunst is dan ook om steeds 
andere formuleringen te vin-
den. Om eerlijk te vertellen 
hoe het zit. Soms scherp, 
dan weer met humor. Ver-

halen die reacties oproepen, 
wat ook de bedoeling is. Dat 
kenmerkt de Hein-storytel-
ling.

Directeur van AM
Om blijvende impact te rea-
liseren, werkt Hein met trai-
ners, cartoonisten, psycho-
logen, acteurs.... Zij plegen 
interventies; de Hein-story-
telling sluit daar naadloos 

op aan. Om helder te krijgen 
wat Hein werkelijk doet met 
mensen. En om het vliegwiel 
uit de interventies harder te 
laten draaien. Maar lukt dat 
ook? Dat kunnen klanten het 
beste vertellen, zoals het 
gerenommeerde vastgoed-
bedrijf AM. Hun directeur 
Roel Vollebregt, heeft de 
Hein-invloeden zelf meege-

maakt en zegt specifiek over 
het effect van Hein-story-
telling: ‘Toen medewerkers 
eenmaal merkten welke 
ruimte daar lag, maakten ze 
daar goed gebruik van. Het 
ging meestal over punten 
die hout snijden. We weten 
dat het goed gelezen werd, 
dus daar heeft iedereen wat 
aan. We lazen die verhalen 

www.djanko.nl



altijd wel vooraf in het ma-
nagementteam, want we 
hadden natuurlijk geen idee 
waar mensen mee zouden 
komen, of wat de toon zou 
zijn…’

Gevoelige setting
‘AM is zeker niet de enige 
die dit zo heeft ervaren’, 

weet Jules Heijneman, 
organisatiepsycholoog 
en directeur van Hein. 
‘Onze klanten zijn over het 
algemeen behoorlijk verrast 
over de verhalen. Hun mede-
werkers praten erover. 
Precies wat we beogen. 
En dat zegt uiteraard iets 
over de manier waarop 

Real Stories Real Impact aan 
die verhalen werkt. Zoals: 
in een gevoelige setting 
toch grenzen opzoeken. Dat 
moet je kunnen. Op basis 
van die ervaringen hebben 
we ervoor gekozen om 
Hein-storytelling tot vast 
onderdeel te maken van 
onze aanpak.’

Serie verhalen
Bovenstaand citaat van 
AM-directeur Vollebregt 
komt uit een openhartig 
interview met hem op de 
website van Hein. 

Het vormt onderdeel van 
een serie verhalen waarin 
meer directeuren en experts 
aan het woord komen.
Wat heb je aan zo’n serie? 
Zie de volgende pagina.

AM-directeur Roel Vollebregt: 
‘Goed gelezen’

Hein-directeur Jules Heijneman: 
‘Klanten zijn verrast’ 

http://www.mijnhein.nl/hein-volgens/#6


‘Natuurlijk willen we ons concept 
Hein zo goed mogelijk in de markt 
zetten. Juist daarom ligt het 
accent in onze communicatie niet 
op onszelf, maar op het eerlijke 
verhaal van de klant’, zegt directeur 
en organisatiepsycholoog Kim 
Reuser.

‘De keuze om vooral de klant aan het 
woord te laten, hebben wij van het 
begin af aan gemaakt. Maar je weet 
dan natuurlijk nog niet of klanten 
daar ook aan mee willen werken. Al 
snel bleek dat het daaraan niet zou 

‘Wij willen de markt 
goed informeren; 
geen borstklopperij’ Organisatiepsycholoog Kim Reuser:

‘Eerlijk. En geen cliché’s’

Hein-directie over storytelling in marketing:



liggen. Men wil over het al-
gemeen graag delen met 
anderen wat de voordelen 
zijn van de open aanspreek-
cultuur die je met Hein re-
aliseert. En wat daar alle-
maal uit voort kan komen. 
Dus ook al publiceren we de 
verhalen van onze klanten 
vooral met het oog op de 
markt, ze onderstrepen te-
gelijkertijd de band met be-
staande relaties.
Dit type communicatie is 
een specialisme. Daarom 
hebben we er al bij de start 
een bureau bij gehaald dat 
hier al jaren ervaring mee 
had. Waarvan we weten 
dat ze niet alleen goede 
verhalen leveren, zonder 
cliché’s, maar ook de 
hele totstandkoming met 
onze klanten goed laten 

verlopen. Dat bureau is 
Real Stories Real Impact. Zij 
weten onze klanten en ons 
regelmatig te verrassen.’
Het resultaat is een reeks 
verhalen over het effect 
van Hein op organisaties. 
Klik op de rode tekst hier-
naast voor voorbeelden 
hiervan.

•   Siemens - Bernard C. Fortuyn, Raad van Bestuur, en 
Stephen van Bree, Country EHS officer 

•  BAM - Corporate safety officer Geert van der Linde, 
wereldwijd actief  

•  Linde (marktleider in medische en industriële gassen) -  
ir. Don Huberts, algemeen directeur 

•  AM (vastgoed) - Roel Vollebregt, algemeen directeur  

‘Dit type communicatie is een specialisme’
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