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Leiding geven is
betekenis geven  
Als leider loop jij voorop, je bent diegene die al voor
zich ziet wat er moet gebeuren en wat voor resultaat
dat gaat opleveren. Maar weten de mensen in jouw
organisatie dat ook? Hoe neem je als leider mensen
mee in je verhaal? Leer in het programma 'inspireren
met verhalen' hoe je storytelling inzet om betekenis
te geven aan wie je bent, waar je voor staat en waar
je voor gaat en inspireer anderen met jouw verhaal. 

LEIDERSCHAP & STORYTELLING



Waarom 
 storytelling? 

COMMUNICATIE ALS KRITISCHE FACTOR

Geloofwaardige leider
Wie ben je, wat drijft je, waar
sta je voor? Om te leiden
moeten mensen je willen
volgen. En voor we iemand
volgen, willen we weten of je
te vertrouwen bent. Je
persoonlijke verhaal als leider
is van groot belang. 

Visie kunnen verwoorden  
Je missie, een visie of de
strategie. Je kunt het nog zo
perfect bedenken, als je het
niet kunt overbrengen, blijft
het bij plannen. Met
storytelling leer je je ideeën
op een toegankelijke manier
verwoorden. 

Zelf verbonden zijn 
Het is jouw rol om bezig met
zijn met vernieuwing,
verbetering en verandering.
Maar hoe ben je als leider
zelf verbonden aan dat
nieuwe idee of die
ingrijpende verandering?
Zonder verbonden leiders,
geen verbonden
medewerkers.   

Verbinding aangaan
Mensen herkennen zich in
een verhaal of kunnen zich
door een verhaal veel
makkelijker in een situatie
verplaatsen. Zo krijgen
complexe of abstracte visies,
veranderingen of strategieën
opeens betekenis en kunnen
mensen er voor gaan omdat
ze dat dat zelf graag willen. 



Werken aan 
jouw verhalen  

Je verdiept je identiteit als leider en leert hoe je je
eigen verhalen kunt ontdekken en gebruiken. 
Je ontwikkelt een 'verhalenbank' van persoonlijke
verhalen die je als leider kunt gebruiken als je vertelt
over verschillende thema's. 
Je leert storytellingtechnieken om doeltreffender te
informeren, overtuigen en inspireren. 
Je werkt aan zingeving door te reflecteren op je
eigen verhaal en je eigen rol als leider en ontdekt hoe
je van vanuit jouw verhaal kunt werken aan
betekenisgeving voor anderen. 
Je ervaart hoe krachtig verhalen zijn en leert hoe je
de bestaande verhalen in je organisatie kunt
gebruiken als waardevolle managementinformatie. 

Om mensen te motiveren en inspireren heb je een goed
verhaal nodig. En dat is nou precies waar we deze drie
dagen aan gaan werken.  

Wat levert dit programma jou op? 

HET LEIDERSCHAPSPROGRAMMA



Programma 

Waarom verhalen werken
De 7 bouwstenen van ieder verhaal
Jouw leiderschapsarchetype: wat is jouw persoonljke
verhaal en persoonlijke missie als leider? 
Op verhaal komen met de narratieve prikkelvraag
Werken met het Storycanvas

Waardengedreven leiderschap
Persoonlijke waarden en kernwaarden van de
organisatie
Verhalen en betekenissen delen in een Storycirkel
Microstories: de grote waarde van kleine verhalen
Waarden-in-actie-verhalen (waar sta je voor?)
Je plannen, ideeën en visie verwoorden in een
visieverhaal

Storytelling bij weerstand en ‘tegenverhalen’ 
Weerstand wegnemen met ‘Ik-weet-wat-je-denkt-
verhalen’ 
Onderstroom en bovenstroom verbinden
Zingeving en betekenis met veranderverhalen
Storydriven presentaties en boodschappen

Tijdens het traject zijn er 2 individuele
storycoachingsessies (1 uur per sessie). 

 Dag 1 – live trainingsdag van 9.30 tot 16.30 uur

Dag 2 - live trainingsdag van 9.30 tot 16.30 uur

Dag 3 - live trainingsdag van 9.30 tot 16.30 uur

Inviduele sessies



Het leiderschapsprogramma 'inspireren met verhalen' is bedoeld voor
professionals die willen werken aan hun persoonlijk leiderschap en willen
leren hoe ze met verhalen mensen kunnen inspireren en beïnvloeden. 

Het programma Storytelling & Leiderschap kan onderdeel zijn van een
Management Development Traject of leiderschapsprogramma in jouw
organisatie. Graag kijken we samen met jouw HR- of Learning &
Development-afdeling naar de mogelijkheden om storytelling onder te
brengen in een bestaand programma of traject.

Het programma is een aantal keren per jaar ook via open inschrijving te
volgen. Je maakt dan deel van uit van een groep van maximaal zes personen,
data in overleg. Wil je deelnemen via open inschrijving? Stuur dan een mailtje
naar femkenales@storypro.nl.   

Investering 

Praktische zaken

VILLA SMITS
Grotestraat  30,  E ibergen

WIE,  WAAR EN WANNEER

Het leiderschapsprogramma 'Inspireren met verhalen'
is een traject van 3 maanden en kost € 1899,- (ex btw)
per persoon. Het traject bestaat uit 3 live
trainingsdagen van 's ochtends 9.30 uur tot 's middags
16.30 uur en 2 individuele coachsessies van 1 uur.
Tussentijds krijg je opdrachten om in de dagelijkse
praktijk met je verhalen te werken. De trainingen
worden gegeven in de trainingsruimte van Storypro in
Villa Smits in Eibergen. 



Contact

Na meer dan 15 jaar gewerkt te hebben als verslaggever,
economieredacteur en leidinggevende bij De Twentsche
Courant Tubantia, helpt Femke Nales sinds 2015 professionals
en organisaties bij het vinden en vertellen van hun verhaal.
Femke is als gecertificeerd Storypractitioner gespecialiseerd
in business storytelling. Verder is ze opgeleid tot docent
Creatief Schrijven en getraind in effectieve persoonlijke
communicatie als NLP Master Practitioner. 

Over Storypro

FEMKE NALES 
Storypro

Heb je interesse of vragen over
dit programma? Neem dan
contact op met Femke Nales van
Storypro. Zij helpt je graag
verder. 

Femke Nales
06 38532891
femkenales@storypro.nl

Bekijk het complete aanbod
diensten en trainingen van
Storypro op de website:

➞  STORYPRO.NL


