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Een sterk merk begint bij een sterke 

boodschap  

In Brabant werken heel veel partijen (samen) aan belangrijke 
maatschappelijke en economische vraagstukken met behulp van 
digitalisering. Samen werken we aan een gezonde, sterke en 
veerkrachtige regio; ieder vanuit onze eigen rol. De basis voor 
samenwerking is ons gemeenschappelijke verhaal, de kernboodschap van 
Brabant op het gebied van digitalisering.  

Wat is een kernboodschap  
De kernboodschap geeft “kernachtig” weer wie en wat we zijn als Brabant op het gebied van 

digitalisering.  De inhoud van de kernboodschap staat voor wat ons met elkaar verbindt ook al 

kennen we elkaar niet allemaal en werken we aan andere opgaves. Er zullen altijd initiatieven of 

bedrijven zijn buiten Brabant die wellicht aan de kernboodschap voldoen maar bij ons is het de 

gemeenschappelijke factor. 

  

Alle Brabantse partijen (bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties) die activiteiten 

ondernemen waarbij digitalisering een belangrijke rol speelt, vormen als het ware de bewijsvoering 

van deze kernboodschap. 

Doel van de kernboodschap  
Om het werk makkelijker te maken van alle partijen in Brabant die zich bezighouden met het 

aantrekken en behouden van talent, kenniswerkers, bedrijven, studenten en investeerders op het 

gebied van digitalisering, is het belangrijk dat Brabant als digitaliseringsregio al top of mind is en 

blijft bij hun doelgroepen. 

  

Een sterk merk zorgt voor zo’n top of mind positie. En Brabant als een sterk merk op het gebied van 

digitalisering bouw je door het vertellen van het gemeenschappelijke verhaal op zoveel mogelijk 

relevante plaatsen aan zoveel mogelijk relevante mensen. 

Meerwaarde van de kernboodschap  
Als alle organisaties, die zich bezighouden met digitalisering in Brabant, hetzelfde verhaal vertellen, 

dus steeds op een directe of indirecte manier naar de gezamenlijke kernboodschap verwijzen, dan 

zorgen we dat er een consistent en overtuigend beeld ontstaat van Brabant als digitaliseringsregio 

voor de ‘buitenwereld’. 

 Bekendheid met en een positief imago van de Brabant als digitaliseringsregio speelt een 

belangrijke rol bij de beslissing van ondernemers, kenniswerkers en studenten. Deze 

manier van werken gaat dus echt indirect om het toevoegen van waarde: Het maakt de 

weg makkelijk voor het behalen van doelstellingen van alle partners in Brabant op het 

gebied van digitalisering. 

 En omdat de kernboodschap van digitalisering in Brabant ook perfect past binnen de 

kernboodschap van Brabant als geheel, versterkt het ook de kracht van onze hele regio.  
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Werken met de kernboodschap   
Naast het vertellen van hetzelfde verhaal is de kernboodschap ook een belangrijk instrument bij het 

nemen van beslissingen. Wat versterkt de top of mind positie over Brabant op het gebied van 

digitalisering? Wat past binnen de kernboodschap en wat niet? Denk hierbij aan: 

• het aantrekken van relevante events; 

• het aantrekken van financiering, bv. Regio Deals, subsidies, onderzoeksbeurzen, etc.; 

• het aangaan van samenwerkingsverbanden; 

• de manier waarop je plannen en strategieën ontwikkeld. Dit traject is voor je imago net 

zo belangrijk als de manier waarop je het uitvoert. 

  

Je kunt de kernboodschap juist ook goed gebruiken bij bestaande activiteiten en plannen in onze 

regio: 

• Wat heeft grote impact op het imago van Brabant als digitaliseringsregio (veel publiciteit 

of veel zichtbaarheid bij de relevante doelgroep) en voldoet dit ook aan de 

kernboodschap of missen er onderdelen? 

• Wat voldoet al perfect aan de kernboodschap maar heeft nog weinig impact? Quick wins 

  

De kernboodschap zorgt dus voor een rode draad op basis waarvan je beslissingen kunt nemen. Het 

dient tevens als instrument om activiteiten en plannen zo in te steken dat ze bijdragen aan een sterk 

merk Brabant op het gebied van digitalisering. 
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De kernboodschap:  

Het verhaal van Brabant digitaal  

De ontwikkelingen op het brede gebied van data-economie, kunstmatige 

intelligentie, robotica – kortom, digitalisering – gaan razendsnel. 

Bedreigend? Niet voor Brabant, dat op deze gebieden juist de toon zet. 

Om met Maarten Steinbuch te spreken: “Wij hebben in Brabant altijd al 

de drang om te innoveren. Én de durf om onze kennis en kunde te delen – 

daar zit onze kracht”. Zo maakt Brabant in dit nieuwe digitale tijdperk 

het verschil.  

We maken dat verschil door de positieve aspecten van digitalisering te benadrukken. En alert te zijn 

op de negatieve aspecten, want die zijn er ook. In dit dynamische klimaat van innovatie en disruptie, 

gaat het telkens om het vinden van de balans. Dat doe je samen. En dus vormen we op het gebied 

van digitalisering netwerken van betrokken inwoners, ondernemers, experts en bestuurders. Daar 

bouwen we op. 

Onze kern 
Digitalisering is een ontwikkeling waar we middenin zitten. Brabant omarmt dit. Met de 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de regio heeft Brabant een uitstekende uitgangspositie 

om kansen te verzilveren voor de grote maatschappelijke opgaven. Concreet betekent dit dat 

digitalisering ten goede komt aan onze economische ontwikkeling. En aan de ontwikkeling van 

onze gezondheidszorg, ons onderwijs, onze democratie en, last but not least, aan ons, aan de 

samenleving zelf.  

Onze richting en rollen 
Brabant overziet wat informatietechnologie en big data kunnen betekenen in alle domeinen van 

onze samenleving. Daarom investeren we in onze kennisinstellingen, ondernemers en vernieuwers, 

die bezig zijn met digitalisering. We ontwikkelen kansrijke initiatieven op het gebied van kennis, 

innovatie en marktkansen. En we verbinden al die fraaie initiatieven van bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden met elkaar. Zo zijn we gezamenlijk ook alert op de negatieve 

aspecten die digitalisering mee kan brengen, zoals desinformatie, inbreuk op de privacy of fraude.  

Wat we doen 
Wat we doen? We doen het gewoon – dat is Brabant. Met het lef om ongebaande paden op te gaan. 

Soms loopt zo’n pad dood – daar moet je tegen kunnen. Vaker komen we in nieuwe werelden, waar 

we zinvol aan bijdragen. Van de chips in miljarden telefoons over de hele wereld, tot in zelfrijdende 

auto’s. Van robots die humane zorg geven, tot de big data die zorgen dat Bossche bolbakker Jan de 

Groot elke dag precies weet hoeveel bollen hij moet bakken.  

Zo stuwen we de digitalisering voort. Op onze eigen Brabantse manier. Geïnspireerd en 

verantwoord. Informeel en hartelijk. Met vertrouwen in elkaar. Zo komt digitalisering – meer nog 

dan nu al het geval is –ten goede aan alle Brabanders. En ver daarbuiten. 
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Verhaallijnen 

Verhaallijn 1 – stimuleren 
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel. We zitten midden in een 

verandering van tijdperk. Brabant maakt het verschil in die verandering door de positieve 

kanten van digitalisering te versterken. Daarom investeren we in onze kennisinstellingen, 

faciliteren we innovatie en bevorderen we ondernemerschap. Zo bouwen we een stimulerend 

ecosysteem waarin digitalisering ten goede komt aan alle inwoners. 

Brabant heeft veel bedrijven – vaak de wat kleinere MKB-bedrijven die – zeker in deze tijd – drukker 

bezig zijn met overleven, dan met investeren in de digitalisering en verduurzaming van hun 

bedrijfsvoering. Terwijl beide juist nodig zijn om ook in de toekomst (internationaal) te concurreren 

en te floreren. En dus zetten we onder andere in op het stimuleren van de innovatiekracht van onze 

ondernemers. 

Verhaallijn 2 – verbinden 
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel. We zitten midden in een 

verandering van tijdperk. Brabant maakt het verschil in die verandering, door de positieve 

aspecten van digitalisering te versterken. Tegelijkertijd willen we waken voor de negatieve 

kanten. Om daarin de balans te vinden en bewaren, verbinden we de belangrijkste stakeholders 

– betrokken inwoners, ondernemers, experts en bestuurders – met elkaar. 

 

Het leven voltrekt zich steeds meer in horizontale netwerken. Dat betekent dat de overheid niet 

meer volledig zelfstandig vraagstukken kan oplossen, maar een van de spelers in het veld is. Wel is 

de overheid dan bij uitstek de partij die de andere spelers – bedrijven, kennisinstellingen en 

overheden – met elkaar kan verbinden.  

Verhaallijn 3 – bewaken 
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel. We zitten midden in een 

verandering van tijdperk. Brabant maakt het verschil in die verandering door de positieve 

aspecten van digitalisering te versterken. Tegelijkertijd willen we alert zijn op de negatieve 

kanten van digitalisering.  

 

Dat betekent dat Brabant digitaal geletterd moet zijn. Om te weten wat informatietechnologie en 

big data veranderen in alle domeinen in de samenleving – van democratie tot media tot 

burgerschap, van gezondheidszorg tot onderwijs tot economie. En we moeten als Brabant kunnen 

handelen als ons recht, onze vrijheid en onze veiligheid daarbij in het gedrang komen. Brabant kijkt 

dus ook met een sterk ethische blik naar digitalisering.   
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Hulpbronnen bij het opstellen van een 

verhaal 

Verhaallijnen zijn eenvoudig op te bouwen aan de hand van het 

blokkenschema, want de kern van iedere verhaallijn is dat ‘de held’ 

(somebody), iets wil bereiken (wanted), maar daarbij tegenslag 

ondervindt (but), die hij (soms alleen, vaak met behulp van anderen) 

weet op te lossen. En dus (so) zijn doel bereikt.  

Feitelijk maak je met deze methode een korte beschrijving (samenvatting) van de belangrijkste 

gebeurtenissen in het verhaal. Om een verhaal samen te vatten, moet je uiteraard de belangrijkste 

verhaalelementen kunnen identificeren: en dat zijn feitelijk de personages, de setting, het probleem 

en de oplossing.  

 

Om tot een passend verhaal te komen, gebruik je het blokkenschema, zie hieronder. Daar staan 

allerhande basiselementen (verdeeld in de vierslag somebody – wanted – but – so) opgetekend, die 

je kunnen helpen je verhaal te vertellen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kernboodschap - Het verhaal van Brabant digitaal  1 maart 2021 
 Pagina 7 

Toepassing: 

1. Bepaal wie de persoon is (karakter / hoofdpersoon / personen) 

2. Wat wilde iemand? (gebeurtenissen van de plot, motivatie, hoofdidee, details) 

3. Maar wat is er gebeurd? (onderzoek het conflict/uitdaging) 

4. Dus, hoe is alles uiteindelijk verlopen? (oplossing / resultaat / resultaat) 

 

Wie is de 

hoofdpersoon?  

In de rol van ... 

Wat wilde iemand 

bereiken? 

Willen wij ... 

Wat is er gebeurd? Maar ... 

Hoe is het uiteindelijk 

verlopen? 

En dus ... 

 

Oproep: deel je verhaal! 

Deze kernboodschap mag door iedereen gebruikt worden. Voel je vrij 

deze te delen binnen je organisatie of daarbuiten!  

 
Wil je je met ons verhaal delen of wil je meer weten over deze kernboodschap? Neem dan contact 

op met Provincie Noord-Brabant.   

- Cindy Kortum, Projectleider Digitalisering  

ckortum@brabant.nl  

 

- Nathalie van de Vijver, Brand manager Brabant  

nvdvijver@brabant.nl   

 

 

mailto:ckortum@brabant.nl
mailto:nvdvijver@brabant.nl
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Bijlage 1 - Over de kernboodschap en 

blokkenschema’s 

Wat is een kernboodschap? En wat is het vooral ook niet? 
Een narratief (dat we vanaf nu: ‘kernboodschap’ noemen), is in de eerste plaats een relatief 

abstracte, wat ‘hoog over’ tekst over een bepaald onderwerp. Deze tekst moet als het ware de ‘idee’ 

achter dit onderwerp goed kunnen typeren.  

 

Volgens Stephens en McCallum (1998) is het een globaal, en samenhangend cultuurverhaal dat een 

impressie geeft van de gecombineerde kennis en ervaring rond dat onderwerp, en het tegelijkertijd 

‘ongeveer’ ordent en verklaart. Feitelijk is het dus een verhaal over een verhaal, dat andere 'kleine 

verhalen' omvat en verklaart binnen totaliserende schema's. 

 

Dat is dan ook de reden dat we met elkaar een drietal documenten hebben gebouwd: het 

overkoepelend verhaal (de kernboodschap), een drietal wat toegepaste verhaallijnen en, tot slot, 

een schematische indeling van allerhande verhaalelementen (het zogenaamde blokkenschema).  

 

De kernboodschap moet de sfeer, toon en strekking van het onderwerp goed raken.  

 

Het is, met nadruk, niet bedoeld om één op één op een site, in een flyer, of in een nieuwsartikel te 

gebruiken.  

 

Het verhaal dient vooral als inspiratie. Als bron, die je een goede voorzet voor de sfeer en 

toonhoogte van je eigenlijke verhaal geeft. Maar ook duidelijk de strekking en richting van het 

onderwerp weergeeft. Zo zorgen we ervoor, dat iedereen in de buitenwereld op een herkenbare, 

maar toch eigen manier communiceert.  

De functie van de verhaallijnen 
Als er een toegepaste tekst nodig is, dan kijk je in eerste instantie naar de verhaallijnen. Daarin zit al 

een wat scherpere richting. Verhaallijnen zijn nodig om een specifieke(re) situatie goed te begrijpen: 

het strategisch verhaal (de kernboodschap) is daarvoor minder geschikt, want te abstract.  

De verhaallijnen passen dus ook in die zin beter bij ‘ons mensen’: deze lijnen zijn – als het ware- de 

stukjes en beetjes-verhalen die we elkaar elke dag vertellen. Over hoe ‘de dingen hier gedaan 

worden’, of over de ‘betekenis achter handelingen.’ Die betekenissen, die vaak niet echt expliciet 

worden gemeld, omdat je ze feitelijk, als je deel uitmaakt van de in-group, eigenlijk al zou begrijpen.  

 

Het zijn dus die verhalen, die je helpen om een onderdeel van het onderwerp, een cultuur of 

bijvoorbeeld een samenwerking beter te begrijpen. Ze helpen ons dus om onze projecten, 

programma’s of interventies te verwoorden. En zorgen er op die manier ook voor, omdat ze ook in 

verbinding staan met het strategische verhaal (de kernboodschap), dat het eigen verhaal dat we aan 

een ander willen vertellen toch past in het grotere geheel.  

De functie van het blokkenschema 
Het blokkenschema, tot slot, is je ‘toolbox’. Daarin zit al een aantal bouwblokken, elementen die je 

kunt gebruiken om een gespreksrichting, een artikel, of een toegepaste communicatie-uiting te 
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gaan maken. Het blokkenschema is namelijk opgebouwd uit een vierslag: ‘somebody-wanted-but-

so’. Die vierslag helpt je bij het opstellen van een verhaal.  

 

De Somebody-Wanted-But-So-aanpak (MacOn, Bewell & Vogt, 1991, Beers, 2003) wordt gebruikt 

om je een raamwerk te bieden bij het samenvatten van de actie van een verhaal. Dat doe je door de 

belangrijkste elementen te identificeren in vier overzichtelijke fases. De strategie helpt je bovendien 

om de belangrijkste ideeën te identificeren, oorzaak-gevolgrelaties te herkennen, generalisaties te 

maken, verschillen tussen karakters te identificeren en verschillende standpunten te bekijken. En op 

die manier structureert deze methodiek het verhaal dat je vertellen wil. 

  

Ook de elementen in het blokkenschema zijn afgeleid van de kernboodschap en de verhaallijnen. En 

passen dus altijd in de gezamenlijk geformuleerde hoofdlijn van communicatie.  

 

Bijlage 2 – Voor de context: een aantal uitspraken  

Er zijn twee storytelling sessies georganiseerd met partners uit Noord-Brabant om te komen tot 

deze kernboodschap. Hieronder een bloemlezing van uitspraken: 

‘In plaats van slaven te worden van de nieuwe technologie, moeten we de technologie omarmen en 

daarbij de menselijke maat centraal stellen.’  

‘Digitalisering is niet de nieuwe zingeving, maar stelt ons daar wel toe in staat.’ 

‘Met digitalisering is heel veel op te lossen, maar het stelt ons ook voor nieuwe problemen.’ 

‘Digitalisering: meer betrokkenheid en interactie. Maar ook: meer wantrouwen en minder 

saamhorigheid.’ 

‘Trump is ons hedendaagse Monster van Frankenstein – de illustratie van hoe je met digitale 

middelen een parallelle wereld van nepwaarheid en nepnieuws kunt creëren.’     

‘Wij hoeven niet voorop te lopen in het creëren van telkens de nieuwste, technisch meest 

geavanceerde vr-simulatie. Het gaat ons om het telkens verfijnen van de interactie tussen menselijk 

en kunstmatig brein. Zo willen we iets tot stand brengen dat de menselijkheid dient.’ 

‘Digitalisering versnelt, optimaliseert en biedt ons meer comfort. Als de apparaten allemaal werken, 

ten minste. Maar als het systeem niet werkt, ervaren we heel snel een gevoel van frustratie en 

onmacht. Misschien omdat we zelf weinig tot niets kunnen doen om te zorgen dat het weer werkt. 

Daarvoor is het te complex. We zijn heel afhankelijk geworden.’ 

‘Van de 100 grote digitale platforms, zijn er 86 van Amerikaanse origine. Europa is too little, too 

late.’ 

‘In de VS ligt de macht in het digitale domein bij de private markt; in China bepaalt de staat. Europa 

wil zich daartussenin positioneren. À la het Rijnlandse model.’  

‘De Europese doelstelling is één markt, ook in het digitale domein. Digitale eenwording. Dat 

betekent dat er heel veel regelgeving aankomt. En veel nieuwe platforms. Hoe verhouden we ons 

daartoe, als Brabant?’  
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Bijlage 3 - Achtergronden 

Storytelling is een beproefde methode om als organisatie tot gedragen 

communicatie te komen, zonder dat ‘de afdeling voorlichting’ alles en 

iedereen met precies dezelfde boodschap om de oren gooit.   

Verhalen vertellen is – eigenlijk- heel eenvoudig: dat doen we namelijk iedere dag. Vanzelf. Thuis, 

op het werk. Aan vrienden, aan collega’s. Als we in een verhalende modus zitten, construeren we 

feitelijk een verhaal over nu (of over ‘straks’), maar wijzen we ook vaak terug in de tijd: ‘en toen 

gebeurde...’. Als we in termen van communicatie denken, willen we ons verhaal vaak nét wat beter 

structureren. Met als groot gevaar, dat ons communicatieverhaal dan als het ware plat slaat.  

 

Verhaalvormen 
In deze bijlage vind je een viertal vormen, waarlangs je -desgewenst- een verhaal zou kunnen 

opbouwen. Dit zijn: The Report, The Explanation, The Pitch & The Drama. Voor als je je wil 

verdiepen. Daartoe kies je scènes uit je blokkenschema en combineer die samen tot een goed 

verhaal met een goede spanningsboog. 

  

Verhalen bouw je rondom een spanningsboog. Een spanningsboog houdt de aandacht vast, en 

helpt met de opbouw van jouw verhaal. Er zijn verschillende soorten spanningsbogen, maar in de 

kern worden ze gevormd door aaneenschakeling van scènes.  

 

Zijn er scènes die je verhaal afremmen, te diep op de feiten in gaan, of te veel tijd kosten in een 

korte pitch? Schrappen! Zorg voor genoeg feiten om je verhaal in balans te houden, maar zorg voor 

snelheid (iedereen heeft het druk) en verhaal met een goede balans. 

 

Dan Roam (2014) heeft een handzaam boek geschreven over het creatief opstellen van een verhaal. 

In een aantal basisstappen laat hij zien, hoe verschillende verhalen en verschillende verhaaltypen 

opgebouwd kunnen worden. Hij maakt daarbij gebruik van vier verschillende basistypen 

verhaallijnen. Respectievelijk: The Drama, The Report, The Explanation en The Pitch. In de volgende 

pagina’s lopen we ze kort langs.  
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Verhaalvorm 1 The Report 
 

The report: dit is feitelijk de meest ‘basale’ rechttoe-rechtaan verhaallijn. Je biedt je 

gesprekspartner een overzichtelijke lijn van A naar B, die begint met het waarom, uitlegt wie of wat 

de aanleiding voor je verhaal is, waar en wanneer het plaatsvindt/ over gaat, hoe de vork in de steel 

zit, en wanneer de oplossing in zicht is  

 

 
 

Verhaalvorm 2 The Explanation 
 

The explanation: is feitelijk al een verhaallijn met iets meer aan spanningsboog. Een verhaallijn die 

wat geschikter is als het om een wat abstracter doel of probleem gaat. De why in deze verhalende 

lijn is dan vaak wat belangrijker (the lay of the land), waarna je stapsgewijs uit de doeken doen, hoe 

je dit grotere vraagstuk behapbaar en uitvoerbaar maakt.  
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Verhaalvorm 3 The Pitch 
The pitch: is een verhaallijn, waar de ‘uitdaging’ (of: het probleem) centraal staat. Dat zorgt al voor 

een wat grotere spanningsboog. Immers: je begint je verhaal feitelijk met je call to action. Waardoor 

je in staat bent, om ook gelijk je visie op ‘hoe dit probleem te tackelen’ over het voetlicht kan 

komen.   

 

 

 
 

 

Verhaalvorm 4 The Drama 
The drama, tot slot: is de meest ‘verhalende’ en spannende manier om een verhaal mee op te 

bouwen.  In deze verhaalvorm is de meeste ruimte te vinden om ook over tegenvallers, 

mislukkingen, etc. te praten. Immers, deze tegenvaller heb je inmiddels opgelost, en het inzicht dat 

je hiermee verkregen hebt, is voor anderen zó waardevol, dat je dat absoluut delen wil/moet.  
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Tot slot: Leestips  

 

Een drietal lezenswaardige werken, die je kunt raadplegen, mocht je je 

willen verdiepen in storytelling:  

- J Macon, D Bewell, ME Vogt (1991), Responses to literature. Newark 

 

- John Stephens, Robyn McCallum (1998), Retelling Stories, Framing Culture, Traditional 

Story and Metanarratives in Children's Literature 

 

- Dan Roam (2013), Show & Tell  
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