
STORYTELLING WORKSHOP

HET DOEL
Wij creëren storytelling workshops binnen bedrijven met als doel om 
de verhalenverteller en de luisteraar in iedereen naar boven te halen. 
Elke organisatie bestaat met een reden, zoals het oplossen van een 
probleem of het invullen van een behoefte. De mensen die in deze 
organisatie werken zijn veel meer dan enkel de taak die ze vervullen.

Wanneer we mensen uitnodigen om hun eigen vermogen tot 
storytelling te openen, merken we dat zijzelf en de anderen om hen 
heen verrast en geraakt zijn en dat ze zich opengesteld hebben. We 
gebruiken storytelling om:
• Verbindingen te leggen tussen mensen;
• Begrip te kweken;
• Een breder perspectief op de ander te krijgen door een opening 

van het hart.

DE WORKSHOP
Deel 1: 3 uur
We beginnen de cursus met voorbeelden en theorie. Maar we gaan 
al snel over tot het zelf maken van verhalen. Aan de hand van korte 
opdrachten leren de deelnemers zichzelf en de andere deelnemers 
op een andere manier kennen. Je wordt je al snel bewust van jouw 
specifieke manier van verhalen vertellen. We sluiten deze workshopdag 
af met de vraag aan de deelnemers om een persoonlijk verhaal te 
schrijven. En als men wilt, mag het verhaal gedeeld worden met de 
groep.

Tweede deel: 3 uur - 2 weken later -
In dit tweede deel van de workshop beginnen we met het luisteren naar 
de geschreven verhalen. Uit ervaring weten we dat de deelnemers deze 
dag veel leren. Niet alleen over elkaar, maar ook over de verschillende 
manieren van vertellen en luisteren. En we brengen verbinding aan 
tussen persoonlijke verhalen en de verhalen die waardevol zijn 
in je werkomgeving. We sluiten af met praktische tips en trucs om 
storytelling in de organisatie voort te zetten.



Opfrissende workshop - optioneel
We komen vaak terug bij de organisaties waarvoor we werken, om 
de storytelling en luistervaardigheden op te frissen en om nieuwe 
mensen de principes en de waarde van storytelling bij te brengen.

REVIEW
“Wat deze workshop ons heeft gebracht is zoveel meer dan alleen 
kennis en vaardigheden. Natuurlijk zijn we aan de slag gegaan 
met schrijven en verhalen vertellen, maar vooral ook met gewoon 
luisteren. En juist dat luisteren maakte het tegelijkertijd tot een soort 
teambuilding activiteit. Tijdens de workshop, maar vooral daarna, 
stonden we veel meer open voor elkaars verhalen. In een paar uur 
tijd stelden collega’s zich open voor elkaar en werden persoonlijke en 
opmerkelijke verhalen gedeeld.

Na de workshop was direct merkbaar dat we op een andere manier 
naar elkaar keken. Mensen waren niet meer alleen de sportadviseur, 
we voerden andere gesprekken met elkaar. Daarnaast bereikten 
de verhalen uit het veld mij als communicatieadviseur veel sneller. 
Waarom? Omdat iedereen een verhalenverteller is en bijna iedereen 
de verhalenverteller in zichzelf herkende. Dankzij de workshop voelde 
het verzamelen en vertellen van verhalen niet meer als een extra taak.” 
Door Stella - communicatieadviseur MOOIWERK

MEER INFORMATIE & CONTACT
Als u meer wilt weten over wat de storytelling workshop kan betekenen 
voor de mensen in uw bedrijf, neem dan contact met ons op door 
een e-mail te sturen naar info@globalstorytellers.global


