
HET LUISTERT NAUW
v e r h a l e n d e r w i j s 

s a m e n h a n g 

c r e ë r e n 

i n o r g a n i s a t i e s 

vrijdag 24 maart 2017 09.30-16.30 uur
Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht



Symposium werken met verhalen
‘Het luistert nauw’

De wereld zit vol verhalen….ze ontstaan vanzelf, overal en 
op allerlei niveaus. Zowel verteld als niet verteld beïnvloeden 
deze verhalen onze houding en ons gedrag. 

Via een gestructureerde methodiek willen we u tijdens dit 
symposium laten zien en ervaren hoe u, als professional,  
verhalen in uw eigen context kunt oproepen en inzetten om 
een aantal constructieve ontwikkelingen in gang te zetten 
zoals bijvoorbeeld:

• Leren luisteren met en naar elkaar
Hoe kun je een gemeenschappelijke taal ontwikkelen, 
de juiste vragen stellen of snaren raken die betekenis 
geven?

• Het zichtbaar maken van dilemma’s
Hoe blijft een verhaal van een professional verbonden 
met het grotere verhaal van de groep of organisatie?

• Het openen van verschillende perspectieven
Het werken met verhalen is een krachtig middel om bij 
de essentie van een thema binnen een organisatie te 
komen en nieuwe perspectieven te openen.

• Verhelderen en verbinden
Vanuit de vertelde ervaring wordt de zoektocht naar 
verbinding en verheldering beter hanteerbaar. Dit 
helpt u op korte en lange termijn betere en overwogen 
keuzes te maken en processen sneller bij te sturen.

Programma
09.30 uur Verhalenwandeling
10.00 uur Werken met verhalen in organisaties
11.15 uur Workshop (keuze uit vier)

Lunch en muziek

13.45 uur Verhalen van en in organisaties
14.15 uur Workshop (keuze uit vier)
16.00 uur Terugvertelverhaal
16.30 uur Ontmoeting, spijs en drank

Begeleiding
Els Schopman, Aat van der Harst, Cocky Fortuin-Van der Spek, 
Bas van den Berg; professionals, met een achtergrond in 
onderwijs, zorg en kunst en cultuur

Voor wie?
Voor professionals die werken met veranderingsprocessen

Kosten (p.p.) voor 15/12  voor 15/1  later      
Particulier €  95,00  €125,00  €150,00

Organisatie €225,00  €275,00  €295,00

Info en aanmelden
Meer informatie op www.werkenmetverhalen.nl/symposium


