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Inhoud:
De driedaagse basiscursus Apprentice Storyteller vormt het fundament voor de leergang tot Chief Storyteller en de eerste module van
5. De basiscursus is een verplicht onderdeel voor diegenen die de titel
Chief willen verwerven. Tijdens deze driedaagse word je ingewijd in de
wereld van verhalen, verken je de uiteenlopende toepassingen van storytelling en vertaal je je eigen drijfveren en ambities in een queeste.
Aan de orde komen
• Jouw persoonlijke verhaal. Verlangens en drijfveren en persoonlijke
en professionele vragen
• De Reis van de Held en de toepassing op verschillende niveaus. Individu, team, organisatie.
• Oriëntatie op de impact en mogelijkheden van het werken met bestaande verhalen.
• Eerste verkenning van Storytelling als interventie.
• Formuleren van doelstellingen en voor de eigen professionele praktijksituatie: hoe ga ik met storytelling het verschil maken
• Formuleren queeste.
Toelichting
Persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling beginnen bij de reQlectie op de verhalen die er verteld
worden. Verhalen over verlangens, dromen en drijfveren. Verhalen
over waar kom ik vandaan, waar ben ik naar toe op weg? Wat is het
hogere doel en welke obstakels vind ik op mijn pad?
Werken met verhalen is altijd een reis naar binnen, naar motieven,
drijfveren, passie en bezieling. Verhalen maken op een magische wijze
verbinding; verbinding met jezelf, met de ander en met de wereld.
Een goed verteld verhaal biedt oplossingen op het gebied van verandering en communicatie en is onmisbaar als het gaat om mensen mee te
krijgen naar dat punt aan de horizon: een duurzame toekomst waar we
allemaal naar verlangen.
Kernwoorden:
Drijfveren en verlangens. Oude verhalen, nieuwe avonturen, de reis van
de held, storytelling in 12 stappen, het verhaal van Springmuis, =ilmfragmenten, vertelopdrachten.
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Opbouw programma
*

Positionering storytelling in het hedendaagse landschap. Waarom
we een nieuwe beroepsgroep in het leven roepen: Chief Storyteller.
Wat moet hij/zij kunnen en doen?

*

Persoonlijke verhalen. Wie ben je, wat heeft je gevormd, waar sta je
en waar wil je naar toe? Hoe vertaal je dat in een betekenisvol verhaal? Hoe zorg je dat je impact hebt, je punt maakt en invloed hebt

*

De Reis van de Held als inspiratiebron voor het maken en ver- tellen
van verhalen en menselijke ontwikkeling. Kennismaken met de 12
stappen, de Reis lopen en ervaren en koppelen aan eigen ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

*

Oude en bestaande verhalen en Hilmfragmenten als startpunt voor
de ontwikkeling van mens en organisatie. Waar vind je ze? Hoe gebruik je ze?

*

Op zoek naar gidsverhalen. Wat voor verhalen zijn er en waartoe zet
je ze in.
Leren luisteren naar verhalen en er de dieper gelegen betekenis uithalen.

*

Jouw queeste.
Hoe wil jij met storytelling het verschil maken? Verkennen van de
uitdagingen binnen verandertrajecten, leiderschap, team- ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en organisatieontwikke- ling. Hoe formuleer en ontwikkel je jouw queeste?
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Ik wil mij graag inschrijven voor :

BASISCURSUS APPRENTICE STORYTELLER
Mijn gegevens:
Naam:
Organisatie:
Functie:
Adres:
Postcode & Plaats:

Storytelling Academy
Cuneralaan 50
3911 AD Rhenen
Telefoon: 06 21 88 74 69
KvK: 30220842
BTW nr: NL 117 131 891 B01
IBAN: NL46 SNSB 0898 8960 02
E: info@storytellingacademy.nl
W: www.storytellingacademy.nl

Telefoon:
Telefoon mobiel:
Emailadres:
Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres):
Tenaamstelling:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Nadat wij het ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen krijgt u
een bevestiging van deelname. (Indien deze uitblijft, check uw 'ongewenste mail/spam').
Na inschrijving ontvangt u verdere praktische informatie, een routebeschrijving en een factuur. Wij verzoeken u vriendelijk deze factuur
binnen veertien dagen na ontvangst te voldoen. De betaling dient te
zijn bijgeschreven op onze rekening voor aanvang van de workshop/
training
*Ja, ik ga akkoord met de annuleringsregeling, die hieronder beschreven is en heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden zoals die
te vinden zijn op www.storytellingacademy.nl.
Annuleringsregeling
Bij annulering tot 4 weken voor de cursusdatum worden geen deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken van
de trainingsdatum is restitutie niet mogelijk. U kunt in dat geval wel
iemand anders in uw plaats laten deelnemen.

