verbindend veranderen
Vormgeven aan communicatie als
kritische succesfactor in verandering
7-maanden opleiding tot
gecertificeerd Storypractitioner/Change

Truly connecting people in organizations!

inhoud
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.

2e Dorpsstraat 54 | 3701 AB Zeist | M. 06 43 42 36 04
annet@thestoryconnection.nl | www.thestoryconnection.nl

2

www.thestoryconnection.nl

1 Veranderen, veranderen
2 Over de opleiding
> wat leer je
> wat wordt je organisatie er wijzer van?
> wat kun je na afloop
3 Hoe zit de opleiding in elkaar?
4 Wat kost je deelname?
5 Hoe kun je je aanmelden?

3
4		
4
4
5
6
9
9

verbindend veranderen

Vormgeven aan communicatie als kritische succesfactor in verandering
7-maanden opleiding tot gecertificeerd Storypractitioner/Change

1 veranderen, veranderen
Een organisatie waarin mensen zich verbonden voelen
met elkaar en met de missie van de organisatie en deze
met hart en ziel in praktijk brengen. Waar mensen tot
hun recht komen en het gevoel hebben dat wat zij doen,
betekenisvol is. Ook wanneer er grote of kleine verande
ringen plaatsvinden. Zo’n organisatie willen we allemaal.
Maar juist in tijden van veranderingen is de praktijk
vaak anders.

Verschillende talen, gescheiden werelden

Veel veranderingen worden ingezet zonder dat ze ooit de
‘eindstreep’ halen. Organisaties zetten stappen, maar die
hebben lang niet altijd het gewenste effect. Onderweg
wordt er veel geklaagd. Onderhuids of openlijk. Leiding
gevenden verzuchten dat ze ‘medewerkers maar niet mee
krijgen’, en hebben nogal eens het gevoel hebben dat er
hakken in het zand gaan. Medewerkers op hun beurt vinden
de leiding vaak onduidelijk: ‘Ze weten niet wat ze willen.’
Of: ‘De ene dag willen ze dit en de andere dag dat.’ Of,
misschien nog erger: ‘Je hoort of ziet ze niet.’ Medewerkers
en de leiding lijken steeds meer verschillende talen te
spreken en in gescheiden werelden te leven.
Wat zijn de gevolgen hiervan?
> Er is geen commitment aan de verandering, mensen
voelen zich steeds minder verbonden.
> Het onderlinge vertrouwen daalt.
> Mensen trekken zich terug, doen alleen nog wat er strikt
van hen wordt verwacht en wachten tot het allemaal
overwaait (wat inderdaad vaak gebeurt!).
> Kansen en talenten blijven onbenut.
> Het ziekteverzuim neemt onrustbarend toe, mensen
vallen (soms letterlijk) om.
Waardoor uiteindelijk de visie, ambities of doelen waar
het om begon, niet worden gerealiseerd (en iedereen weer
een frustrerende ervaring ‘rijker’ is).
Uiteindelijk wordt de oplossing vaak gezocht in quick
wins om iedereen weer even ‘het goede gevoel’ te geven.
Een praktische training zus, een teamcoaching zo. Maar
uiteindelijk bestrijden die vooral symptomen, terwijl de
eigenlijke verandering vertraagt of stagneert …

Het tij keren

Ben je veranderaar, communicatie- of HR-professional
en herken je dit beeld? Dan heb je waarschijnlijk al van
alles geprobeerd om het tij te keren. Je hebt geprobeerd
om de leiding te overtuigen van de noodzaak om helder,
aansprekend en misschien wel persoonlijker te commu
niceren. En je hebt geprobeerd met enthousiasmerende
communicatie de betrokkenheid van de medewerkers te
vergroten. Maar vooralsnog zonder veel succes. En je
organisatie worstelt verder.

Betrek de onderstroom erbij!

De oplossing voor stagnatie en improductiviteit ligt echt
voor de hand. Veel veranderingen worden vanuit de boven
stroom ingezet en vanuit de bovenstroom gestuurd: vanuit
het rationele, de feiten, de cijfers, de organisatieschema’s,
etc. Dat is nodig, maar niet genoeg. Het is het topje van de
ijsberg.
De onderstroom, dat wat mensen echt denken, voelen en
ervaren, heeft zelden een plek in verandering. Terwijl die
onderstroom bepalend is voor wat mensen doen, voor hun
gedrag. Emoties zijn inherent aan een verandering en
spelen vaak een doorslaggevende rol. Maar ze bevinden
zich onder de waterspiegel. De uitdaging is dus om ze zicht
baar en boven water te krijgen. En een functionele plek te
geven. Wie de onderstroom negeert, omdat hij er geen raad
mee weet of omdat die lastig te ‘managen’ is, krijgt hem als
een boemerang terug. Wie naast de bovenstroom de ruimte
durft te geven aan de onderstroom, krijgt mensen mee.
Een van de sleutels tot succesvolle verandering ligt echt in
het betrekken van de onderstroom. Die zichtbaar wordt in
de verhalen van mensen!

‘Wie emoties negeer t, maakt hun
invloed groter; wie aandacht besteedt
aan emoties, maakt hun invloed kleiner.’
(Storypower - verhalen die je organisatie veranderen,
2013, p.29)

www.thestoryconnection.nl

3

2 over de opleiding
Wat leer je in de opleiding Verbindend
veranderen?

Ontwikkel een verbindend visieverhaal

Net zo belangrijk is een heldere richting en een helder
toekomstperspectief: een verbindend visieverhaal. Dat
verleden, heden en toekomst verbindt. Dat herkend wordt
omdat het aansluit bij de onderstroom en is geschreven in
woorden waarin mensen zich herkennen. Dat óók zichtbaar
maakt hoe de leiding aan de verandering is verbonden en
dat het hen ernst is. Dat inspireert, omdat het persoonlijk
is en ‘eigen’ voelt.

Communicatie is van strategisch belang
bij veranderingen

Oor hebben voor de onderstroom en luisteren naar de
verhalen die er in en om een organisatie worden verteld;
een aansprekend en richtinggevend visieverhaal ontwik
kelen, vertellen en realiseren- het plaatst communicatie in
het hart van verandering. Verbindende communicatie is een
kritische succesfactor in verandering. Voor communicatie
professionals, HR-professionals en veranderaars is het de
uitdaging om daar continu vorm en inhoud aan te geven.
En te zorgen voor inzicht over en weer. De opleiding
Verbindend veranderen geeft je daar alle nodige hand
vatten voor. Zodat je in ieder geval twee grote verander
belemmeringen kunt helpen voorkomen:
> De leiding weet onvoldoende wat er dieper in de
organisatie speelt.
> Medewerkers vinden de leiding onduidelijk over de
richting die het op moet.

‘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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De methodiek die centraal staat, is die van storylistening,
storytelling en storysharing. Wanneer je deze helemaal in
je vingers hebt, kun je in veranderprocessen:
> de onderstroom systematisch en methodisch zichtbaar
maken en zo emoties een functionele plek geven in
veranderingen;
> inzicht krijgen en geven in wat er in alle lagen van de
organisatie speelt en daar effectieve adviezen en
interventies op baseren;
> de leiding helpen bij het ontwikkelen en vertellen van
een aansprekend, richtinggevend en persoonlijk visie
verhaal. En dit verhaal helpen uitdragen;
> vormgeven aan een veranderdialoog;
> tijdens het hele proces sleutelfiguren voor de verandering
met elkaar verbinden, zodat er geen ruis ontstaat en er
een gemeenschappelijke verandertaal ontstaat;
> communiceren binnen een verandering in plaats van over
een verandering, met als ijkpunt de verandervisie, de stip
op de horizon;
> ingewikkelde vraagstukken aanpakken, zoals gezamenlijk
heid ontwikkelen binnen afdelingen of eenheden die zijn
samengevoegd;
> het veranderproces monitoren vanuit de onderstroom en
zo een extra en onmisbaar informatiekanaal toevoegen
aan de bestaande managementinformatie-kanalen.
In de opleiding draait alles om de verbinding en wissel
werking tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met
diverse verandertheorieën, je krijgt inzicht in verander
processen en in het storytellingmodel voor verander
communicatie. Maar je doet vooral vaardigheden op, die
je direct in praktijk brengt. Daardoor winnen zowel jouw
organisatie als jijzelf bij deze opleiding.
De meerwaarde van de opleiding is bovendien dat je je
een methode eigen maakt die je in allerlei verschillende
veranderingstrajecten kunt inzetten. Of het nu gaat om
een andere aanpak op een afdeling of om een groot
scheepse inkrimping. Ook dat maakt de opleiding tot een
diepgaande investering in jezelf en in je organisatie.

Wat wint je organisatie bij de opleiding
Verbindend veranderen?

Kortgezegd: sneller succes, minder weerstand. Wanneer
je alles wat je leert in praktijk brengt, help je te voorkomen
dat veranderingen onnodige en vertragende weerstand
oproepen. Je helpt te voorkomen dat medewerkers afhaken,
waardoor het ziekteverzuim toeneemt. Je draagt bij aan het
onderling vertrouwen tussen leiding en medewerkers,

waardoor mensen in beweging komen en de verandering
vooruit helpen. Je helpt je organisatie aan veranderkracht.
Daarmee leg je samen met je organisatie een stevige basis
voor een cultuur waarin medewerkers veranderingen als
uitdagingen en kansen zien.

Wat win jij zelf bij de opleiding Verbindend
veranderen?

Als je de opleiding Verbindend veranderen hebt gevolgd,
> kun je in iedere verandering tactisch en strategisch
meedenken met de leiding van je organisatie;
> begrijp je veranderprocessen, wat je helpt om er grip
op te hebben;
> heb je een stevige visie ontwikkeld op jouw eigen rol in
veranderingen;
> ben je je bewust van jouw eigen toegevoegde waarde
in een veranderingsproces;
> heb je het lef en het zelfvertrouwen om die rol binnen
jouw eigen organisatie te pakken;
> kun je de verbindende factor zijn tussen de leiding en
andere sleutelpartijen in een veranderingsproces;
> kun je taal en communicatie bewust en succesvol inzetten
in verandering;
> laat je je organisatie zien wat verbindende communicatie
toevoegt aan veranderende organisaties en in het
algemeen.
Na de opleiding ben je allround story practitioner/change
en een onmisbare veranderingspartner. Je bent een meester
in het benutten van de kracht van verhalen voor een
organisatie.

Voorwaarden om mee te doen

> Je bent senior communicatie- of HR-professional,
teamleider of verandermanager (in dienst of zelfstandig).
> Je durft open en eerlijk naar jezelf en naar je rol in een
organisatie te kijken.
> Je bent betrokken bij verandervraagstukken in je
organisatie (als je in loondienst bent).
> Je bent (als zelfstandig ondernemer) regelmatig
betrokken bij verandervraagstukken van opdrachtgevers.
> Je hebt een mentor vanuit je organisatie of de organisatie
waarvoor je werkt.
> Je wilt tijd en energie investeren in je eigen ontwikkeling.
Bij de training hoort een telefonische intake vooraf, zodat
we zeker weten dat de opleiding Verbinden veranderen
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. Als je niet zelf in een verander
praktijk werkt, kan TheStoryConnection je een stageplek
aanbieden.
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.

Voor wie?

De opleiding verbindende verhalen is voor seniorcommunicatieprofessionals, -HR-professionals en ver
anderaars die werken in een organisatie in verandering en
daarbij allemaal hindernissen tegenkomen. Hindernissen
waar ze adequaat mee willen leren omgaan, zodat hun
organisatie blijvend soepel meebeweegt met verande
ringen. De opleiding is ook voor zelfstandige, ervaren
communicatieprofessionals of consultants/managers die
organisaties begeleiden bij veranderingen.
De opleiding Verbindend veranderen is de ontwikkelkans
voor jou als je;
> oprecht last hebt van de stagnatie in je eigen organisatie
of die van je opdrachtgevers;
> veel wilt investeren in succesvol veranderen;
> jezelf voortdurend wilt ontwikkelen.

Het storytellingmodel voor verandercommunicatie
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3 hoe zit de opleiding in elkaar?
De opleiding Verbindend veranderen duurt alles bij elkaar zeven maanden en bestaat uit vijf samenhangende modules:
Titel

Inhoud

Resultaat

Werkvorm

Periode

1 Storysearch

Je maakt kennis met de verbindende
kracht van verhalen.

Je maakt de onderstroom in
je organisatie zichtbaar en
vertaalt deze naar adviezen
of interventies die aansluiten
bij wat de organisatie nodig
heeft (kwalitatief onderzoek).

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

2 maanden

Je leert verhalen systematisch en
methodisch te verzamelen, vast te
leggen en te analyseren.
Je leert hoe je op basis daarvan
interventies en communicatie-uitingen
ontwikkelt.
Verder maak je kennis met verander
theorie. Je verdiept je ook in de Kleur
theorie van De Caluwé en het storytelling
model voor verandercommunicatie.
Je brengt je nieuwe kennis en vaardig
heden in tijdens een praktijkopdracht.
2 Visionstory

Je leert hoe je samen met de leiding van
een verandering een richtinggevend en
aansprekend visieverhaal ontwikkelt en
vertelt, dat allerlei veranderdocumenten
(visie, missie, strategie, etc.) met elkaar
in samenhang brengt.

De leiding beschikt over
een richtinggevend en aan
sprekend visieverhaal, dat
hen met de verandering
verbindt en dat de leiding
en medewerkers verbindt.
Het verhaal legt ook de basis
voor een gezamenlijke ver
andertaal.

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

1 maand

3 On the road
story

Je leert hoe je de verschillende partijen
die een sleutelrol vervullen in een
verandering, in beeld krijgt en met elkaar
verbindt. Zodat er geen ruis kan ontstaan
die medewerkers verlamt.

Verschillende sleutelpartijen
in de organisatie spreken
‘met één mond’, waardoor
medewerkers in beweging
kunnen komen.
Er komt een veranderdialoog
op gang.

1 dag
1x individueel gesprek,
1 x mastermindgroep
1 praktijkopdracht

1 maand

Je leert verschillende concrete story
tellingsinterventies toe te passen om
ingewikkelde vraagstukken effectief aan
te pakken, zoals hoe breng je gezamen
lijkheid in een afdeling die uit twee
verschillende afdelingen is ontstaan.

Concrete effecten zijn
afhankelijk van de gekozen
interventie. Denk aan:
een gefuseerd of nieuw
organisatie-onderdeel werkt
vanuit gezamenlijkheid.

1 dag
1 praktijkopdracht
1 individueel consult
1x mastermindgroep

2 maanden

5 Our future story Je leert het verloop van een verander
proces te monitoren en het resultaat van
een verandering te borgen.

Elk volgend verandertraject
verloopt soepeler, sneller en
effectiever.

1,5 cursusdag

1 maand

Je leert hoe je deze sleutelpartijen kunt
helpen om invulling te geven aan een
veranderdialoog.
4 Stories at work

En je leert om wat je in deze opleiding hebt
geleerd, te borgen en reproduceerbaar te
maken binnen je organisatie.

‘Als je blijft doen wat je altijd deed,
krijg je wat je altijd kreeg”
6
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1 Storysearch
Resultaat
Je maakt de onderstroom in je organisatie zichtbaar en
vertaalt deze naar adviezen of interventies die aansluiten
bij wat de organisatie nodig heeft (kwalitatief onderzoek).
Zo geef je de leiding inzicht in wat er dieper in de organi
satie speelt en geef je ruimte aan de onderstroom.
Het tastbare en beoordeelbare resultaat is een document
met inzichten en adviezen op basis van verzamelde verhalen.
Thema’s:
> veranderen en veranderprocessen;
> storytelling, storylistening en storysharing in verandering;
> kwalitatief diagnostisch onderzoek, gericht verhalen
verzamelen;
> inzicht in de onderstroom;
> toegang voor de leiding tot wat er werkelijk leeft in een
organisatie;
> vertalen van inzichten naar adviezen en interventies.
Je leert:
> empathisch en verbindend luisteren (écht luisteren dus);
> hoe taal en communicatie veranderingen begeleiden en
versterken;
> verhalen te verzamelen, vast te leggen en te analyseren;
> die analyse te vertalen naar adviezen en interventies;
> basistheorie over veranderkunde;
> inzichten op een betekenisvolle manier te delen met
het management.

2 Visionstory
Resultaat
De leiding van je organisatie beschikt over een inspirerend
en richtinggevend visieverhaal en dus een concreet vertrek
punt voor de verandering. Dit verhaal legt het ook de basis
voor een gezamenlijke verandertaal.
Het tastbare en beoordeelbare resultaat is dus een ver
bindend en inspirerend visieverhaal voor je organisatie rond
de verandering. Dat verhaal is geschreven in een taal waarin
alle betrokkenen zich herkennen en in de taal van de mede
werkers (down to earth dus, geen managementjargon).
Thema’s:
> verandervisie;
> visieverhaal;
> microstories.

Je leert:
> anderen te helpen bij het ontwikkelen van een richting
gevende visie, die allerlei losse elementen (visie, missie,
strategie, etc.) met elkaar verbindt;
> anderen te helpen een visie te ‘vertalen’ naar een aan
sprekend visieverhaal, met persoonlijke microstories,
dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.
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On the road story

Resultaat
Sleutelpartijen in de verandering (denk aan midden
management, projectleiders of een stuurgroep) zijn stevig
verbonden met elkaar, de verandering en het visieverhaal
en spreken ‘met één mond’ en in één taal. Zij kunnen dit
visieverhaal uit hun eigen perspectief doorvertellen en
daarmee hun medewerkers richting geven en in beweging
krijgen. Ook de stappen die uit het visieverhaal volgen
(de strategie) kunnen zij vanuit het verhaal inzetten,
zodat medewerkers de samenhang blijven zien tussen
iedere stap.
Het tastbare en beoordeelbare eindresultaat is ten
minste één doorvertaald verhaal van een sleutelpartij uit
de verandering. Of de start van een veranderdialoog.
Thema’s:
> het krachtenveld van de verandering: inzicht in wie
welke rol speelt;
> doorvertalen van het visieverhaal naar organisatie
onderdelen;
> veranderstrategie;
> monitoren van het veranderproces;
> veranderdialoog.
Je leert:
> hoe je een verbindend veranderplan maakt;
> hoe je verschillende sleutelpartijen in de verandering
samenbrengt en op één lijn krijgt;
> sleutelpartijen in de verandering hun verhaal te destilleren
uit het visieverhaal, waarmee zij hun anderen richting
kunnen geven.
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4 Stories at work
Resultaat
Je weet hoe je de verbindende kracht van verhalen als
interventie inzet om concrete knelpunten in een
veranderingstraject aan te pakken.
Het tastbare en beoordeelbare resultaat in deze fase
hangt af van de gekozen interventie. Het kan een gevormd
verhaal zijn, een community of change of kernwaarden
waar betekenis aan is gegeven.
Thema’s (afhankelijk van de interventies die aan
de orde zijn):
> kernwaarden;
> community of change/veranderambassadeurs;
> gezamenlijk verhaal vormen.
Je leert o.a.:
> hoe je een nieuw, gezamenlijk verhaal vormt met een
afdeling die veranderd is;
> hoe je betekenis geeft aan de (nieuwe) kernwaarden
van een organisatie;
> hoe je samen met de medewerkers een verhaal maakt
voor een gefuseerde afdeling.

5 Our future story
Resultaat
De verandering wordt gemonitord en dat wat je tijdens
deze opleiding hebt geleerd, is geborgd voor je organisatie.
Elk toekomstig verandertraject verloopt daardoor zo soepel
en effectief mogelijk.
Het tastbare en beoordeelbare resultaat is een reflectie op
het veranderproces vanuit de onderstroom en een presen
tatie over de manier waarop het geleerde in de organisatie
is geborgd.
Thema’s:
> een veranderproces monitoren;
> werkwijze voor je organisatie herhaalbaar maken;
> evaluatie en borging;
> je eigen leerproces.
Je leert:
> hoe je een verandering evalueert;
> hoe je alles wat je hebt geleerd, reproduceerbaar maakt;
> te reflecteren op je eigen leerproces in deze opleiding;
> hoe je je eigen leerproces vastlegt.
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Zeven maanden later…

ervaar je dat je een stevige rol kunt pakken in een
verandering en een onmisbare veranderpartner bent voor
de leiding. Je krijgt van alle partijen terug dat zij zich gezien
en gehoord voelen. En voor een volgend veranderings
traject stroop je met plezier je mouwen op.

Gecertificeerd StoryPractitioner/Change

Wie de opleiding heeft afgerond met een positieve
beoordeling, krijgt het certificaat StoryPractitioner/Change.
Om gecertificeerd StoryPractitioner te blijven, is een jaar
lijkse ‘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
veranderpraktijk. 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 storytelling-expert
worden gevolgd.
Na 3 jaar vervalt de noodzaak voor de jaarlijkse verdieping.

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
ziekteverzuim is. Leidinggevenden merken dat zij de
organisatie gemakkelijker en op een aansprekende manier
op koers kunnen houden. De visie, de ambities of doelen
waar het ooit mee begon, komen daardoor echt in zicht …

4 wat kost je deelname?
De kosten van de opleiding bedragen in 2017/2018 € 3.980,-.
Dit is inclusief alle begeleiding, materiaal (Storypower 2013,
werkboek, reader met relevante literatuur). Deelnemers die
zich met twee of meer personen tegelijkertijd aanmelden,
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.

5 hoe kun je je aanmelden?
Heb je interesse voor deze opleiding? Stuur een mail
bericht naar annet@thestoryconnection.nl, met in de
onderwerpregel ‘interesse in story practitionersopleiding’. 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.
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