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Overzicht van de trainingen en opleidingen Business Storytelling van TheStoryConnection 

TheStoryConnection (Annet Scheringa) heeft meer dan 10 jaar ervaring in de toepassing van Business Storytelling (storylistening, storysharing). We 

hebben het vakgebied in Nederland medeontwikkeld en van een stevig theoretisch fundament voorzien. Die praktische ervaring en theoretische kennis 

zetten we graag in tijdens onze trainingen en opleidingen voor: 

❖ communicatieprofessionals,  

❖ veranderaars,  

❖ projectmanagers,  

❖ tekstschrijvers en (bedrijfs)journalisten, 

❖ zelfstandig ondernemers die hun verhaal willen leren vertellen.  

Voor leiders en managers verzorgen we speciale trainings- en reflectiedagen.  

De verschillende trainingen en opleidingen zijn mooi op elkaar afgestemd, zodat er voor iedereen de mogelijkheid tot verdieping is. Bovendien zijn ze 

praktijkgericht en doorlopen we tijdens onze opleidingen en vaardigheidstrainingen altijd de hele leercirkel:  
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Wat en voor wie? Titel? Duur en planning? Certificaat? Vervolg? 
Kennismaking 

Voor iedereen die wil weten wat 
Organizational St0rytelling is en hoe 
het werkt 

TheStorytellingExperience 
 

1 dag 
Training wordt eenmaal per 
jaar aangeboden, in het 
voorjaar 

deelnamecertificaat Zelf(standig) aan de slag met storytelling 
of Storytelling als krachtige interventie 
(met certificaat) 

Vaardigheidstrainingen     

• Voor communicatie-
professionals en 
veranderaars 

Zelf(standig) aan de slag met 
storytelling  
 
kernthema: verhalen verzamelen 

2 dagen  
Training wordt tweemaal 
per jaar aangeboden: 
voorjaar en najaar 
 

deelnamecertificaat 
 

Storytelling als krachtige interventie,  
een van de opleidingen StoryPractitioner 

• Voor communicatie-
professionals en 
veranderaars 

Storytelling als krachtige interventie 
 
Kernthema: verschillende interventies 
met storytelling 

2 dagen + 1 x individuele 
telefonische coaching 
 
Instapniveau:  
TheStorytelling-Experience 
+ eerste ervaring in eigen 
organisatie of werk (na 
overleg) 
of Zelf(standig) aan de slag 
met storytelling 
 

Certificaat 
BasicPractitioner 

Een van de opleidingen tot 
StoryPractitioner (met vrijstelling voor een 
van de modules) 

• Voor (bedrijfs-) journalisten 
en tekstschrijvers 

Storytelling in je rugzak 
Leer verhalend te schrijven 
(spannend, bloemrijk, persoonlijk) 

1 dag deelnamecertificaat Zelf(standig) aan de slag met storytelling 

• Voor projectleiders en 
onderzoekers 

Zo vertel je je onderzoeks- of 
projectverhaal 

2 dagen + 1 x individuele 
telefonische coaching 

deelnamecertificaat Zelf(standig) aan de slag met 
storytelling: Verhalen verzamelen als 
onderzoeksmethodiek  

• Voor zelfstandig 
ondernemers 

TheBrand(New)You 
Op zoek naar jouw 
ondernemersverhaal 

1 dag + 1 x telefonische 
groepscoaching 

deelnamecertificaat (afhankelijk van type ondernemerschap) 

Opleidingen     

• Opleiding tot all round 
storytellingprofessional in 

StoryPractittioner/Change©, 
Verbindend Veranderen 

7 maanden programma: 
* 6,5 x trainingsdag 

Opleiding tot 
gecertificeerd 

Jaarlijkse verdiepingsmodules tbv 
certificering 
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verandering  
 
Voor senior communicatie-
professionals en ervaren 
veranderaars  
(3 jaar ervaring) 

Vormgeven aan communicatie als 
kritische succesfactor in verandering 
(Training bij Storypower – verhalen die 
je organisatie veranderen) 

* 4 praktijk- 
    opdrachten 
* 4 x individuele  
    coaching 
* 6 x master-mind 

StoryPractitioner/ 
Change© 

• Opleiding tot all round 
storytellingprofessional in 
communicatie 
 
Voor senior communicatie-
professionals 
(3 jaar ervaring) 

StoryPractitioner/Communicatie©, 
Verbindend Communiceren 
Storytelling als krachtig instrument in 
interne en externe communicatie 

7 maanden programma 
* 6,5 x trainingsdag 
* 4 praktijkop- 
   drachten 
* 4 x individuele  
    coaching 
* 6 x mastermind 
 

Opleiding tot 
gecertificeerd 
StoryPractitioner/ 
Communicatie© 

Jaarlijkse verdiepingsmodules tbv 
certificering 

Storytelling voor leiders 
en managers 

    

Trainings- en reflectiedag 
 

Verbindend Leiderschap 1 dag + 1 x telefonische 
coaching 

Op verzoek ViP-dag A of B 

ViPdag A 
Exclusieve en persoonlijke 
reflectiedag voor leiders en managers 

Zo krijg je ze mee: Vertel een 
richtinggevend en inspirerend 
visieverhaal 

1 dag Op verzoek  

ViPdag  B 
Exclusieve en persoonlijke 
reflectiedag voor leiders en managers 

Het geheim van de inspirerende 
leider 

1 dag Op verzoek  

 

 

❖ Staat je training er niet bij? Bel of mail ons voor de mogelijkheden: annet@thestoryconnection of 06 43423604 

❖ De vaardigheidstrainingen kunnen ook in company en op maat worden verzorgd.  


