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De opleiding wordt verzorgd door  
Annet Scheringa
Annet Scheringa is auteur van Storypower – verhalen  
die je organisatie veranderen (Adformatie Groep 2013)  
en coauteur van Storytelling Handboek (Boom 2008).  
Ze is eigenaar van TheStoryConnection. 

TheStoryConnection 
> helpt leiders en (verander)managers om een stevig,  

richtinggevend en persoonlijk visieverhaal neer te  
zetten. Dat mensen inspireert en in beweging zet;

> helpt (verander)managers en communicatie
professionals om inzicht te krijgen in wat hun  
organisatie echt nodig heeft. Zodat ze sneller en  
met veel minder weerstand kunnen veranderen;  

> helpt communicatieprofessionals om te adviseren 
met impact;

> helpt organisaties om een geloofwaardig en  
herkenbaar verhaal (core story) neer te zetten;

> traint communicatieprofessionals, veranderaars  
en (project)managers die organizational  
storytelling stevig in de vingers willen krijgen.

Annet Scheringa heeft ruim 20 jaar ervaring als 
trainer en bijna 20 jaar als adviseur/procesbegeleider. 
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1	 storytelling:	 
	 van	sustainable	corporate	story	tot	vak	apart

Ruim 10 jaar geleden werd het in Nederland geïntroduceerd 
door Van Riel. Hij introduceerde de sustainable corporate 
story als verbindend element in – vooral – externe com
municatie. Sindsdien heeft storytelling zich ontwikkeld  
van extern communicatieinstrument tot een zelfstandige 
discipline. Die kan worden ingezet in externe én interne 
communicatie, maar ook binnen verandermanagement, 
projectmanagement, leiderschap, marketing en journa
listiek. Communicatieprofessionals van nu kunnen daarom 
eigenlijk niet meer zonder grondige kennis en van story
telling en zonder storytellingvaardigheden. 

Wat maakt storytelling anders dan  
andere instrumenten? 
Wie tijdens een congres wel eens een hele dag de ene  
powerpointpresentatie na de andere voorbij heeft zien  
komen, weet dat zenden in bulletpoints weinig effect heeft. 
En wie leiders en managementteams roadshows heeft zien 
‘afwerken’, weet dat ook die zelden tot verbinding leiden. 
Toch is dat waar het altijd om draait: verbinding, verbinding, 
verbinding. Een organisatie zonder verhaal is een stuurloze 
organisatie; het succes van een organisatie is afhankelijk 
van de mate waarin medewerkers zich er echt  mee  
verbonden voelen (Job)s en ‘leadership is a conversation’ 
(Groysberg & Slind). 

Wat maakt storytelling zo anders dan andere instrumenten? 
Waarom schieten feiten, cijfers en beleidsdocumenten  
tekort waar verhalen verbinden? 

> Verhalen brengen gebeurtenissen met elkaar in  
verband. Daardoor geven ze context en betekenis aan 
die gebeurtenissen. Het verschil tussen een visie en een 
visieverhaal is bijvoorbeeld dat in een visieverhaal de  
toekomstvisie in verband wordt gebracht met het verleden 
van de organisatie (wie zijn we ten diepste, waar staan  
we voor, waar waren we goed in, wat nemen we mee),  
de worstelingen in het nu die een koerswijziging nodig 
maken én de weg die moet worden afgelegd om de stip 
op de horizon te realiseren: de strategie.  
Juist die samenhang helpt mensen om een nieuwe visie  
of strategie te begrijpen. Waarmee ze zich ermee kunnen 
verbinden en in beweging kunnen komen.

> Verhalen raken aan emotie, de onderstroom.  
De onderstroom, dat wat mensen echt denken, voelen  
en ervaren, wordt in organisaties vaak genegeerd of  
als nietrelevant of ‘;  
 
griezelig’ afgedaan. Hij zou ook niet te managen zijn.  
Misschien zijn emoties niet te managen, maar ze kunnen 
wel een functionele plek krijgen. Uiteindelijk spelen ze 
immers een doorslaggevende rol in menselijk gedrag. 
Verhalen helpen om emoties zichtbaar te maken. Door 
verhalen systematisch in en rond een organisatie te ver
zamelen (story quest), krijg je waardevol inzicht in wat  
er speelt, waar mensen last van hebben, waar ze warm 
van worden, wat hen in beweging zet of juist op hun  
plek houdt.  
Communicatieprofessionals die over de vaardigheid  
beschikken om verhalen gericht te prikkelen en systema
tisch te verzamelen, zijn onmisbaar voor hun management: 
ze voegen immers een extra informatiekanaal toe (aan het 
bovenstroomkanaal, het kanaal van de rationele infor
matie), dat voor de leiding vaak slecht toegankelijk is.  
Bovendien vormen verhalen prachtige content! 

> Verhalen zijn persoonlijk en van de menselijke maat. 
Verhalen gaan altijd over concrete gebeurtenissen en 
mensen van vlees en bloed. Zo maken ze abstracte  
informatie concreet en behapbaar. Een mooi voorbeeld 
hiervan is dit: 
 

Een journalist bezocht een groot congres in Amerika 
over nut en noodzaak van biologische landbouw. Hij 
hoorde de hele dag allerlei (powerpoint)presentaties 
aan en de informatie ging zijn ene oor in en zijn andere 
oor uit. Totdat er een man op het podium verscheen. 
Het bleek een boer te zijn, die een paar jaar tevoren  
de overstap had gemaakt van traditionele landbouw, 
met gebruik van veel bestrijdingsmiddelen, naar bio
logische landbouw. Daar vertelde hij een heel verhaal 
over en hij vertelde wat voor hem het grootste verschil 
was. “Als ik vroeger van het land kwam na een dag 
werken”, zei hij, “moest ik mezelf eerst douchen en  
omkleden en mijn werkkleden in de was doen, voordat 
ik mijn kinderen een knuffel kon geven. Ik zat zo onder 
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de rotzooi. Maar als ik nu thuiskom, kan ik ze veilig een 
knuffel geven zonder al dat gedoe. Dat is voor mij het 
grootste verschil tussen wat ik vroeger deed en wat ik 
nu doe.” Dit persoonlijke verhaal was wat de journalist 
bijgebleven. Dat onthield hij en dat vertelde hij door.  
En hij vertelde dat wanneer hij nu op de groenteafde
ling van zijn supermarkt voor de afweging stond of hij 
de goedkopere ‘gewone’ producten in zijn karretje zou 
leggen of de wat duurdere biologische, dat de keuze 
voor hem niet zo moeilijk meer is. Dat is de impact van 
een microstory: het beïnvloedt het gedrag van mensen!

> Iedereen heeft verhalen. Want verhalen sluiten aan  
bij de werking van ons brein. Iedereen maakt verhalen in 
z’n hoofd: zo geven we betekenis aan wat ons overkomt. 
Iedereen kan dus ook verhalen vertellen. En omdat ver
halen naadloos aansluiten bij de manier waarop ons brein 
informatie opslaat, kunnen we verhalen ook gemakkelijk 
onthouden en doorvertellen.  

> Verhalen zetten in beweging en verbinden. Verhalen 
gaan over concrete gebeurtenissen en raken altijd aan 
emoties. Daardoor zijn verhalen al snel herkenbaar voor 
luisteraars: zij herkennen een gebeurtenis, zij herkennen 
de emotie en vragen zich af wat zij zelf zouden doen als 
zij in de schoenen van de verteller of de hoofdpersoon 
zouden staan. Zo zetten verhalen de luisteraar aan tot  
actie en zo ontstaat direct verbinding tussen de verteller 
en de luisteraar.  

Al deze eigenschappen maken verhalen een krachtig  
instrument in communicatie, verandering en leiderschap  
en maken storytelling een onmisbaar instrument in de 
bagage	van	de	moderne	communicatieprofessional:	
> de communicatieprofessional die erop gericht is om  

leiding en medewerkers stevig met elkaar te verbinden, 
omdat hij weet dat een organisatie alleen maar effectief 
kan zijn als die verbinding er is;

> de communicatieprofessional die wéét dat luisteren  
altijd aan zenden vooraf gaat;

> de communicatieprofessional die acteert in plaats van  
reageert. 

Storytelling:	lastiger	dan	het	klinkt
Maar storytelling klinkt lastiger dan het is. Storytelling is 
niet alleen een verhaal vertellen, het is ook: storylistening 
en storysharing: op een andere manier luisteren; verhalen 
gericht en systematisch in en rond je organisatie ophalen 
om inzicht te krijgen wat er echt speelt, verhalen delen om 
echt met elkaar in gesprek te gaan, etc. Wie eenmaal met 
verhalen gaat werken, merkt ook snel dat er omstandig
heden zijn waarin verhalen niet tot hun recht komen. En dat 
verhalen soms dingen zichtbaar maken die liever ‘onder de 
pet gehouden worden’. Werken met verhalen vraagt daar
om om deskundige inzet. Om storytellingcompetenties  
en storytellingvaardigheden. Die staan centraal in deze  
opleiding. Wie de opleiding heeft gevolgd, is all round  
StoryPractitioner/Communicatie©.

2	 over	de	opleiding

Wat leer je in de opleiding Verbindend  
communiceren?
De methodiek die centraal staat, is die van storylistening, 
storytelling en storysharing. Wanneer je deze helemaal in  
je vingers hebt, kun je:

> verhalen gericht en systematisch in en rond je organisatie 
prikkelen en verzamelen. Zodat je altijd over waardevolle 
content beschikt. En zodat je weet wat er speelt en je 
daar adviezen en interventies op kunt baseren. Daardoor 
geef je de leiding toegang tot een extra informatiekanaal 
(de onderstroom. Daardoor kunnen zij betere manage
mentbeslissingen nemen en wordt jij een adviseur waar 
niemand omheen wil; 

> leiders en managers helpen om ‘op verhaal te komen’,  
zodat zij hun medewerkers kunnen inspireren, motiveren 
en in beweging kunnen krijgen;

> zelf aansprekende en betekenisvolle verhalen vertellen  
en doelgericht inzetten;

‘Wie het accent verschuift van zenden 
naar ontvangen, wie verschrikkelijk 
goed kan luisteren en kennis heeft van 
processen, kan de buitenwereld binnen 
brengen en krijgt intern toegang tot 
informatie die voor het management 
vaak veel moeilijker of misschien zelfs 
helemaal niet toegankelijk is.’ 
(Storypower, p.28)
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> verschillende storytellinginterventies inzetten, zoals het 
vormen van een gezamenlijk verhaal met afdelingen die 
zijn samengevoegd, het betekenisgeven aan kernwaarden, 
of het ontwikkelen van een corporate story, etc.;

> vraagstukken binnen je organisatie narratief analyseren, 
waardoor je processen beter leert begrijpen en steviger 
kunt bijdragen aan oplossing van vraagstukken;

> een echte dialoog op gang krijgen en houden;
> het gesprek faciliteren over betekenis en zingeving
> verhalen doelgericht inzetten, zodat ze hun magische, 

verbindende werk kunnen doen. 

In de opleiding draait alles om de verbinding en wissel
werking tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met  
de brede toepassing van storytelling, storylistening en  
storysharing, je krijgt inzicht in organisatieprocessen en  
je ontwikkelt vooral competenties en vaardigheden die je 
direct in praktijk brengt. Vier praktijkopdrachten helpen je 
daarbij. Die worden zo ingevuld, dat ze direct aansluiten op 
jouw praktijk en de vraagstukken binnen jouw organisatie. 
Daardoor winnen zowel jouw organisatie als jijzelf bij deze 
opleiding. 

Wat wint je organisatie bij de opleiding  
Verbindend communiceren?
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, heeft je 
organisatie (of hebben je opdrachtgevers) een verbinder  
in huis die stevig bijdraagt aan de communicatiekracht van 
de organisatie. Bovendien ben je een stevige schakel tussen 
leiding en medewerkers. En dat maakt iedere organisatie 
effectiever!

Wat win jij bij de opleiding Verbindend  
communiceren? 
Als je de opleiding Verbindend communiceren hebt gevolgd, 
> kun je in veel strategischer meedenken met de leiding  

van je organisatie en proactief adviseren. Je bent in staat 
adviezen te geven waar niemand omheen wil;

> heb je een stevige visie ontwikkeld op jouw eigen rol in  
je organisatie;

> heb je het lef en het zelfvertrouwen om die rol binnen 
jouw eigen organisatie te pakken;

> ben je je bewust(er) van jouw toegevoegde waarde  
binnen jouw organisatie;

> kun je de verbindende factor zijn tussen de leiding en  
andere sleutelpartijen in je organisatie;

> laat je je organisatie zien wat verbindende communicatie 
toevoegt aan organisaties.

En vooral: na de opleiding ben je allround	en	gecertificeerd	
StoryPractitioner/communicatie© en een adviseur die heel 
serieus wordt genomen. Je bent een meester in het benutten 
van de kracht van verhalen voor een organisatie.

Voor wie?
De opleiding Verbindend communiceren is voor senior 
communicatieprofessionals die toe zijn aan een volgende 
stap in hun loopbaan. Die eerder hun al koers hebben  
verlegd van uitvoeren naar adviseren en die verder willen 
groeien in hun adviesrol. Die op strategisch niveau willen 
meedenken en communicatie als kritische succesfactor  
in verschillende processen willen kunnen vormgeven.  

Voorwaarden om mee te doen
> Je bent senior communicatieprofessional (in loondienst  

of zelfstandig).
> Je durft open en eerlijk naar jezelf en naar je rol in een  

organisatie te kijken.
> Je hebt een concrete communicatievraag of opgaaf  

vanuit je eigen organisatie (als je in loondienst bent).
> Je hebt als zelfstandige professional een concrete  

communicatievraag vanuit de organisatie waarvoor je 
werkt. (In sommige gevallen kan TheStoryConnection  
je helpen om een praktijkplek te vinden.)

> Je bent bereid tijd en energie te investeren in je eigen  
ontwikkeling.

Bij de training hoort een telefonische intake vooraf, zodat 
we zeker weten dat de opleiding Verbinden communiceren 
echt iets voor jou is.

Intensieve begeleiding
De hele opleiding bestaat uit:
> 6,5 trainingsdag, verdeeld over 7 maanden;
> 4 individuele (telefonische) coachingsmomenten
> (tenminste) 6 mastermindmomenten. Deze momenten 

kunnen telefonisch of ‘live’ plaatsvinden, afhankelijk van 
de voorkeur van de deelnemers

> 4 praktijkopdrachten.
Begeleiding vanuit je eigen organisatie maakt deel uit van 
de opleiding. Het is de bedoeling dat je iemand vindt in je 
organisatie, die tijdens het traject een ‘mentor’ rol op zich 
neemt. 
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3	 hoe	zit	de	opleiding	in	elkaar?

De opleiding Verbindend communiceren duurt alles bij elkaar zeven maanden en bestaat uit vijf samenhangende modules:

Titel Inhoud Resultaat Werkvorm Periode

1 Story wise & 
Story Quest

Je maakt kennis met de verbindende 
kracht van verhalen.  

Je leert verhalen systematisch en  
methodisch te verzamelen, vast te  
leggen en te analyseren. 

Je leert hoe je op basis daarvan  
adviezen voor interventies formuleert  
en communicatieuitingen ontwikkelt.

Je brengt je nieuwe kennis en vaardig
heden in tijdens een praktijkopdracht. 

Je weet wat storytelling is, je weet 
wat een verhaal is en je begrijpt hoe 
storytelling en verhalen bijdragen  
aan de kracht van een organisatie. 

Je bent in staat je eigen verhalen op 
het spoor te komen en anderen ‘op 
verhaal’ te brengen. 

Je kunt verhalen vastleggen, duiden 
en analyseren. En vertalen naar aan
sprekende content en waardevolle 
adviezen

2 cursusdagen,  
1x individueel gesprek 
2x mastermindgroep  
1 praktijkopdracht

2 maanden

2 Storytelling Je leert je eigen verhaal op het spoor  
te komen (microstory), in een grotere 
verhaallijn op te nemen. Je leert  
narratieve technieken waarmee je een 
verhaal aansprekend kunt vertellen en 
doelgericht in kunt zetten. 

Je hebt je schroom overwonnen om 
persoonlijke microstories te vertellen. 
Daardoor ben je in staat bent anderen 
te helpen dat ook te doen. 

Je kunt een verhaal aansprekend  
vertellen en doelgericht inzetten.

1 x cursusdag
2x mastermindgroep  
1 praktijkopdracht

1 maand

3 Storysharing Je leert storytelling, storylistening en  
storysharing in te zetten om partijen  
met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld 
om  een echte dialoog tot stand te  
brengen en in stand te houden. Je leert 
bovendien storycirkels te organiseren: 
gesprekken waarin persoonlijke erva
ringen en belevingen (verhalen) veilig 
kunnen worden gedeeld. 

Je bent in staat partijen echt met  
elkaar in gesprek te brengen. 

Je bent bovendien in staat om anders 
te luisteren en een narratief klimaat  
te scheppen.  

1 dag  
1x individueel gesprek 
1 x mastermindgroep 
1 praktijkopdracht

1 maand

4 Stories &  
   leadership

Je leert hoe je de leiding en managers 
kunt ondersteunen bij het vertellen van 
hun verhaal. Bijvoorbeeld een visiever
haal. En je leert om managers anders te 
leren luisteren naar hun medewerkers. 
Zodat er andere gesprekken gevoerd 
gaan worden en waardevolle en nood
zakelijke verbindingen worden versterkt. 

De leiding (van de organisatie, een  
afdeling of project) beschikt over een 
richtinggevend en aansprekend (visie)
verhaal, dat hen steviger verbindt 
met hun (project) medewerkers.  
Leiders en managers weten hoe zij 
anders kunnen luisteren naar hun  
medewerkers

1 cursusdag,  
1x individueel gesprek  
2x mastermindgroep
1 praktijkopdracht

1 maand

5 Stories at 
    work 

Je leert verschillende concrete story
tellingsinterventies toe te passen om  
ingewikkelde vraagstukken effectief  
aan te pakken. Zoals: hoe breng je visie/ 
missie/kernwaarden tot leven, hoe com
municeer je op een aansprekende en  
geloofwaardige manier over je organisatie/
afdeling/project, hoe ontwikkel je een 
community of ambassadeursgroep, etc.
De gekozen interventie past bij een  
actueel communicatievraagstuk in jouw 
organisatie.

Concrete effecten zijn afhankelijk van 
de gekozen interventie. Denk aan:
Een levendige dialoog over de kern
waarden van de organisatie, een  
corporate of springboardstory. 

1 x cursusdag 
1   praktijkopdracht  
1 individueel consult
1x mastermindgroep

1 maand

Afronding ½ dag 1 maand

‘Als je blijft doen wat je altijd deed, 
             krijg je wat je altijd kreeg”



7www.thestoryconnection.nl

1  Story wise & Story quest

Resultaat
Je bent in staat uit te leggen wat storytelling is en wat  
de kracht is van verhalen in organisaties en communicatie. 
Je bent ook in staat je eigen verhalen op het spoor te  
komen en anderen ‘op verhaal’ te brengen. Je kunt deze 
verhalen vastleggen, duiden en analyseren. En vertalen  
naar aansprekende content en waardevolle adviezen. 

Het tastbare en beoordeelbare resultaat is een document 
met inzichten en adviezen op basis van verzamelde verhalen, 
een verhalenboek of een presentatie over storytelling die  
je binnen je organisatie hebt gehouden.

Thema’s:
> storytelling, storylistening en storysharing in  

communicatie;
> verhalen, soorten verhalen en narratieve technieken;
> gericht verhalen verzamelen om inzicht te krijgen in  

wat er in de organisatie speelt en/of als basis voor  
betekenisvolle content;

> bovenstroom en onderstroominformatie;
> vertalen van inzichten naar adviezen en interventies.

Je	leert:
> wat storytelling is, wat verhalen zijn en wat de kracht  

van verhalen en storytelling in communicatie is;
> je eigen verhaal scherp te krijgen;
> anderen op verhaal te laten komen;
> empathisch en verbindend te luisteren (écht luisteren 

dus);
> verhalen te verzamelen, vast te leggen en te analyseren;
> die analyse te vertalen naar adviezen en interventies;
> inzichten op een betekenisvolle manier te delen met  

het management;
> echte verhalen in te zetten in interne en externe  

communicatie;
> wanneer je storytelling wel/niet kunt inzetten;
> een sfeer te creëren waarin verhalen verteld kunnen  

worden;
> onderscheid te maken naar soorten verhalen (micro

stories, verhaallijnen, springboardverhalen, etc. 

2  Storytelling

Resultaat
Je bent in staat een persoonlijk verhaal aansprekend te  
vertellen en doelgericht in te zetten. Je beschikt daarvoor 
over verschillende narratieve technieken (verhaalthema’s, 
verhaallijnen, stemgebruik, etc). 

Het tastbare en beoordeelbare resultaat is je reflectie op 
een persoonlijke verhaal dat je hebt opgenomen en verteld 
een actuele presentatie. 

Thema’s:
> verhaallijnen en microstories;
> betekenissen van verhalen;
> doelgericht inzetten van een verhaal;
> verhalen in hun context;
> narratief klimaat.

Je	leert:
> je eigen, persoonlijke verhaal doelgericht in te zetten  

en aansprekend te vertellen;
> je eigen microstories in grotere verhaallijnen in te  

vlechten;
> respectvol feedback te geven op de verhalen van een  

ander en deze waarnodig te versterken met behulp van 
verhaaltechnieken.

3   Storysharing

Resultaat
Je bent in staat partijen echt met elkaar in gesprek te  
brengen en een dialoog op gang te helpen en te houden 
waarin persoonlijke ervaringen en belevingen (verhalen) in 
een veilige sfeer kunnen worden gedeeld. Daarmee draag  
je bij aan een communicatievere organisatie.  

Het tastbare en beoordeelbare resultaat is een projectplan 
voor een dialoog of de reflectie op een storycirkelbijeen
komst. 

Thema’s:
> storytelling als verbindende methodiek;
> dialoog;
> storycirkels;
> narratief klimaat.

Je	leert:
> een dialoog op gang te brengen en te houden;
> storycirkels te organiseren;
> het gespreksklimaat binnen je organisatie (afdeling,  

project) positief te beïnvloeden.
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4  Stories & leadership

Resultaat
Je bent in staat de leiding (van de organisatie, een afdeling 
of project) te helpen om een richtinggevend en aansprekend 
(visie)verhaal te ontwikkelen, dat hen steviger verbindt met 
hun (project) medewerkers. Je kunt hen bovendien adviseren 
over het vertellen van dit verhaal. En je bent in staat het  
gesprek aan te gaan met leiders en managers over anders 
luisteren naar hun medewerkers 

Het tastbare en beoordeelbare eindresultaat is een  
managementverhaal en een reflectie daarop. 

Thema’s:
> leiderschap en persoonlijk leiderschap;
> verhalen ontwikkelen (vormen);
> managementadvisering (coaching);
> visieverhaal.

Je	leert:
> samen met (project)managers een verbindend en  

aansprekend visieverhaal te vormen;
> het management te adviseren over het vertellen van  

een (persoonlijk) verhaal;
> een visie te vormen op leiderschap en persoonlijk  

leiderschap.

5  Stories at work

Resultaat
Je weet hoe je de verbindende kracht van verhalen als  
interactieve interventie inzet om concrete communicatie
doelen te realiseren.

Het tastbare en beoordeelbare resultaat in deze fase  
hangt af van de gekozen interventie. 

Thema’s	(afhankelijk	van	de	interventies	die	aan	 
de	orde	zijn):
> corporate story;
> springboardstory;
> kernwaarden betekenis geven;
> communities/ambassadeursgroepen.

Je	leert	bijvooorbeeld:
> hoe je betekenis geeft aan de (nieuwe) kernwaarden  

van een organisatie;
> hoe je een stevig verbonden community of  

ambassadeursgroep ontwikkelt;
> hoe je een corporate of springboardstory ontwikkelt.

Zeven maanden later…
ervaar je dat je je adviesrol flink hebt versterkt. Je wordt  
als serieuze gesprekspartner ervaren door je management 
en je krijgt van verschillende partijen terug dat zij zich  
meer gezien en gehoord voelen.

En wat kan je organisatie ervan merken?
Als je de gelegenheid krijgt om alle onderdelen van de  
opleiding in praktijk te brengen, zal je organisatie (project, 
programma, afdeling) na deze zeven maanden merken dat 
er een andere, open sfeer ontstaat. Dat medewerkers zich 
gehoord voelen. En gewaardeerd. Dat zij sterker betrokken 
zijn bij de organisatie en misschien zelfs dat er minder ziekte
verzuim is. Leidinggevenden merken dat zij de organisatie 
gemakkelijker en op een aansprekende manier met hun  
medewerkers kunnen verbinden. Project of organisatie
doelen zijn daardoor gemakkelijker te realiseren.

Gecertificeerd	StoryPractitioner/ 
Communicatie©

Wie de opleiding heeft afgerond  
met een positieve beoordeling, krijgt  
het certificaat StoryPractitioner/ 
Communicatie© en is in staat om  
de functie van Storyteller of Chief  

Story telling Officer (CSO) in zijn organisatie te vervullen.  
Om gecertificeerd StoryPractitioner te blijven, is een  
jaarlijkse ‘opfrisser’ nodig, gedurende drie jaar.  
Tweemaal per jaar biedt TheStoryConnection zo´n  
’opfris en verdiepings moment’ aan. Deze bestaat uit:
> een reflectie op een de inzet van storytelling in jouw  

communicatiepraktijk. Deze reflectie wordt besproken  
en van feedback voorzien;

> deelname aan een trainingsdag speciaal voor  
Practitioners bij TheStoryConnection. Bij uitzondering  
en na overleg kan de trainingsdag ook bij een andere  
storytellingexpert worden gevolgd. 
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4	 wat	kost	je	deelname?
De kosten van de opleiding bedragen in 2017/2018  
€ 3.980,. Dit is inclusief alle begeleiding, materiaal  
(Storytelling Handboek (2008) en Storypower (2013),  
werkboek, reader met relevante literatuur). Deelnemers  
die zich met twee of meer personen tegelijkertijd aan
melden, krijgen ieder een korting van 25% op het bedrag 
van € 3.980, en betalen dus € 2.985, 
Betaling in drie termijnen is mogelijk. De eerste termijn 
wordt voor de eerste trainingsdag voldaan. De termijnen 
worden verdeeld over drie maanden voldaan.  
Kosten voor de jaarlijkse verdieping zullen gemiddeld  
€ 1.000 bedragen. Na 3 jaar vervalt de noodzaak voor de 
jaarlijkse verdieping. 

5		 aanmelding
Heb je interesse voor deze opleiding? Stuur een mail
bericht naar annet@thestoryconnection.nl, met in de  
onderwerp regel ‘interesse in story practitioners
opleiding’. We nemen dan contact met je op om vragen  
die je misschien nog hebt, te beantwoorden. Ook maken 
we dan een afspraak voor een korte telefonische intake. 
Je kunt ons ook bellen voor meer informatie of een  
afspraak: 06 43423604. We staan je met plezier te  
woord. Tijdens het intakegesprek vertellen je graag  
hoe het aanmeldingsproces precies verloopt.


