
1,5 daagse masterclass 
Door Astrid Schutte
Voor communicatieprofessionals en schrijvers 
van zakelijke teksten die levendiger willen 
schrijven om hun doelgroep in het hart te 
raken.

Is jouw pen machtiger dan 
een zwaard?
Als je met je teksten mensen wilt raken of in beweging wilt krijgen, mogen 
storytellingtechnieken niet ontbreken in je gereedschapskist. In deze 
masterclass leer je hoe je met de storytellingtechnieken levendiger kunt 
schrijven. We analyseren goede en slechte teksten. Je oefent met het creëren 
van filmische beelden, het ontwerpen van metaforen en leert zakelijke teksten 
een verhalende structuur te geven.

If you want a happy ending, that 
depends, of course on where you stop 
your story. 
Orson Welles

Storytelling-
technieken voor 
Zakelijk Schrijven

} }

STORYVENTURES 
MASTERCLASSES

S
M



Data: zie website, www.storyventures.nl 
onder masterclasses
Locatie: Leiden
(gratis parkeren, 20 min. lopen van Leiden CS) 
Aantal deelnemers: maximaal 8
Prijs: € 575,- (ex BTW)  

Storytellingtechnieken 
voor Zakelijk Schrijven

Programma
9.30-12.30 uur  
Hoe krijg je leven in een saaie tekst? 
Wat gaat er vaak mis bij zakelijk schrijven? We analyseren vaagtaal en blunders 
én creëren spannende alternatieven. Oefeningen aan de hand van theorie.

12.30-13.30 uur
lunch 

13.30-17.00 uur   
Drie belangrijke storytellingtechnieken voor zakelijk schrijvers
Hoe schrijf je sprankelende teksten? We oefenen aan de hand van drie 
storytellingbruggen van Schutte: de illustratiebrug, de verhaalbrug en de 
metafoorbrug. Oefeningen aan de hand van theorie.

Terugkommiddag waarvoor je een opdracht uit je praktijk inlevert.

U ontvangt bij deze masterclass Echte leiders hebben een goed verhaal (2012) 
van Astrid Schutte, over de drie sleutelverhalen die leiders moeten vertellen.

Over de trainer
Astrid Schutte (StoryVentures) werkt als storytelling consultant, schrijver 
en begeleider van Living Story-trajecten bij identiteits, strategie- en 
verandertrajecten voor onder meer Gemeente Rotterdam, CNV, Dichterbij, 
Bibliotheek Midden Brabant, Getronics Consulting, Quint Wellington Redwood, 
PNA Group, Vrouwen van Nu, Unie van Waterschappen en Unicef. Daarvoor 
was ze vijftien jaar journalist en schreef ze voor onder meer Elsevier, 
Intermediair, Management Team en Psychologie. In 2012 publiceerde ze 
‘Echte leiders hebben een goed verhaal. Storytelling voor persoonlijk 
leiderschap (Haystack). In 2007 verscheen ‘Corporate Stories.
Verwoorden, vertellen, verankeren’, met Theo Hendriks (Kluwer)

Astrid Schutte
T. 06 10 30 08 36 
www.storyventures.nl 
astrid.schutte@storyventures.nl
twitter: @Storyventures
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