
1 daagse masterclass 
Door: Astrid Schutte & Carin Tiggeloven    
Voor managers en professionals die met 
storytelling hun effectiviteit willen vergroten

 

Leiders hebben een goed 
verhaal nodig
Je leidt een bedrijf en wilt een nieuwe koers gaan varen. Je bent afdelings
manager en wilt het over een andere boeg gooien. Of je bent projectmanager 
en wilt je team inspireren. Als leider heb je een goed verhaal nodig. Hoe schets 
je een punt aan de horizon, dat mensen raakt en ze motiveert? Hoe zorg je dat 
dit verhaal authentiek is?

In deze masterclass leer je waarom en hoe je verhalen moet inzetten om 
mensen in een organisatie mee te krijgen. Je werkt aan een eigen visieverhaal 
dat je bij wijze van meesterproef aan de groep presenteert.

Storytelling 
en Leiderschap

‘Effectieve leiders geven woorden aan vorme
loze verlangens en diep gevoelde behoeften 
van anderen. Met hun woorden smeden ze een 
gemeenschap. Met hun verhalen veroveren ze 
je geest en winnen ze je hart.’

Warren Bennis
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Storytelling  
en Leiderschap

Programma
9.3012.30 uur   
Waarom hebben wij verhalen nodig? 
Waarom hebben leiders verhalen nodig? Wat leert de wetenschap ons over 
verhalen? Drie succesvolle verhaaltechnieken voor leiders. 
Theorie met oefeningen.

12.3013.30 uur: lunch 

13.3017.00 uur  
In zeven stappen naar ons eigen leidersverhaal 
Hoe vertaal je je visie in een verhaal? Wat is de verbinding met jouw 
persoonlijke verhaal? De meesterproef: jouw eigen visieverhaal.
Oefeningen met theorie.

Deelnemers ontvangen bij deze masterclass als ebook of in print: 
‘Echte leiders hebben een goed verhaal. Storytelling voor persoonlijk 
leiderschap’ Astrid Schutte (Haystack, 2012).

Astrid Schutte
www.storyventures.nl 
twitter: @Storyventures
astrid.schutte@storyventures.nl

Carin Tiggeloven 
www.carintiggeloven.nl
twitter: @carintiglove

Over de trainers 
Astrid Schutte (StoryVentures) werkt als storytelling consultant en begeleider 
van corporate storytrajecten. Eerder publiceerde ze ‘Corporate Stories. 
Verwoorden, vertellen, verankeren’, samen met Theo Hendriks. 
Carin Tiggeloven is gespreksleider en presentatietrainer, en maakt daarbij 
gebruik van storytelling.

Data: 
27 september, 2012
of 25 april, 2013

Locatie: Duinzigt, Oegstgeest 
(vlakbij de A44)
www.duinzigt-oegstgeest.nl

Aantal deelnemers: maximaal 8
Prijs: € 875, (excl. btw)
Info: T 06 10 30 08 36 
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