
Mijn verhaal mijn talent.



verhalen

Verhalen ofwel storytelling waarom ?
Verhalen zijn meer dan cijfers of statistieken
…..Je voelt het of je voelt het niet.



We leven in een wereld vol 
veranderingen.
En dan delen we graag verhalen .
Verhalen van vroeger….. 
Verhalen van nu….



Veranderende wereld geeft vragen zoals
wie ben ik, wat wil ik, waar ga ik naar toe ?



Verhalen gaan over verbinding en betekenis

• Er was eens



Ach ..hoe fijn is het om verhalen te vertellen
En ernaar te luisteren..

Vraag…..



Maar…
wat heeft dit met talent te maken ?



Wel….jij bent jouw verhaal!



Deze interactieve workshop gaat over jouw verhaal omdat

1- Verhalen vertellen helpt als je op zoek bent naar jouw talent.
2- Jij goed kunt luisteren naar de verhalen van anderen om hen 
te helpen hun talenten te ontdekken.
3- Jij je talent gevonden hebt en je je enthousiasme
dolgraag wil delen dmv jouw verhalen.



1- Je gaat via verhalen op zoek naar dat wat je 
graag doet en welke talenten jij hebt.

Vraag in de chat : Toets cijfer 1 als je met enthousiasme aan 
het werk bent. Cijfer 2 als je op zoek bent naar iets anders.
of je bent niet tevreden zoals het nu gaat ?

Vraag in de chat : Geef een cijfer over jouw enthousiasme over 
je werk tussen 1 en 10.

Een eerlijk verhaal…eerlijke vragen…en eerlijke antwoorden.



2- We kunnen elkaar helpen om onze talenten te 
ontdekken door te echt luisteren naar de ander.

Mensen willen gehoord worden.



3 -Je hebt je talent gevonden en bent enthousiast aan het 
werk. Je wil je enthousiasme delen…maar hoe doe je dat ? Hoe 
vertel je een goed verhaal ?



Hoe vertel je een goed verhaal ?
Lets go to Afrika….



Mijn mentor Sotegui Kouyate



Verhalen cirkels
storytelling als een manier van leven



Iedereen is een verhalen verteller!

1 - Mag ik jou een verhaal vertellen?
2 - Ben waar- of waarachtig en onderhoudend.
3 - Begin – midden – eind.
4 - Vertel vanuit je gevoel – blijf weg uit het denken- dus 
beleven, voelen, horen, ruiken, zien, proeven.
5 - Durf jezelf ( authentiek ) te zijn .



Een goed begin…..



1 - Wie was dat jongetje of dat meisje ? 
2 - Waar geloofde je in ? 
3 - Wat dacht je over de grote wereld ? 
4 - Waren er dingen waar jij als kind tegen aan liep ?
5 - In welke verhalen of sprookjes geloofde jij ? 
6 - Kortom wat was het eerste grote verhaal wat jij als 
kind vormde ? Droomde je weg en wilde je gaan reizen ? 
Of maakte je allerlei dingen en wat wilde je later 
worden ?

Wat is jouw verhaal ?
Wat zijn de verhalen van anderen waar jij in bent 
gaan geloven ?



Samen
Ik doe graag een oproep in deze tijd : Help jezelf en 
je vrienden met het herontdekken van jullie 
talenten door middel van het vertellen van 
verhalen.



Jij bent jouw verhaal!



En tenslotte

Wil je leren hoe je een verhaal verteld ?
Online workshop verhalen vertellen op 8 december.

En in januari een reeks van 4 online workshops over hoe 
je verhalen kunt gebruiken als je met mensen werkt.

The story telling tribe
email van-der-steen@kpnmail.nl
www.ericvandersteen.com

mailto:van-der-steen@kpnmail.nl


Workshop Jouw verhaal! 8 december max 8 deelnemers.

90 minuten workshop : Alles over hoe je een goed verhaal verteld .

Kosten normaal € 79,00    aanvang   19:00 uur tot 20:30 uur.

Email met vermelding tijdvoortalent 15 % korting = € 67,15

Workshop serie Werken met mensen Werken met verhalen.

Alles over hoe verhalen te gebruiken als je met mensen werkt van de Talking

Stick tot verhaal coaching, verhalen cirkels, de magie van verhalen etc.

In vier weken op 4, 11, 18 en 25 januari steeds van 19:30 uur tot 20:30 uur 

Normaal € 225,00 

Email met vermelding tijdvoortalent 15 % korting = € 191,25

The story telling tribe
email van-der-steen@kpnmail.nl
www.ericvandersteen.com

mailto:van-der-steen@kpnmail.nl


Tot ziens ☺



3 – Verhalen voor als je anderen kunt helpen om hun talenten 
te ontdekken.


