
 

Nu voor heel Nederland en Vlaanderen 

1  
 

 

 

Training BEGELEIDEN VAN VERHALENGROEPEN EN VERTELPROJECTEN  
Wilt u graag met een groep werken aan verhalen vertellen? Vraagt u zich af hoe en wat er meer 

gedaan kan worden met de eigen verhalen van mensen? Vindt u het plezierig om te luisteren naar 

levensverhalen en heeft u talent of vaardigheid in organiseren en begeleiden? Ziet u in de 

persoonlijke verhalen van buurtgenoten de geschiedenis van uw wijk tot leven komen?  Bent u op 

zoek naar informatie, vaardigheden en tips om een vertelproject of –groep te begeleiden of te 

organiseren?                                                   

Dan is deze training iets voor u!  
Deze succesvolle training biedt een combinatie van theorie en praktijk: oefenen van vaardigheden, 

achtergrondinformatie, ervaringen en tips uit de praktijk.  

In drie dagen komen aan bod: technieken en middelen om tot vertellen te komen – hulpmiddelen 

om de herinnering wakker te roepen – samenstelling van de groep, hoe krijg je een boeiende groep - 

écht luisteren – wanneer is een verhaal interessant? kiezen en inrichte n van een vertelplek –  verder 

brengen van een verhaal –  doelen van uw project of groep – werven van deelnemers – met wie 

werken we samen? – geld & fondsenwerving –  eropuit! welke presentatie van groep en verhalen is 

wanneer geschikt? gebruikmaken van nieuw e media  

Groepsgrootte: ongeveer 10 deelnemers. Wij werken met twee trainers, zodat indi viduele aandacht 

gewaarborgd is. Wij spitsen de inhoud toe op de vragen van de deelnemers.  Ook buiten de 

groepstraining is er ruimte voor individuele begeleidingsvragen .  

Trainers 
<> Drs. Anne van Delft  is vertelkunstenaar, trainer en organisator van tientallen vertelprojecten. In 

2011 riepen vakgenoten Anne uit tot Verteller van het jaar. Kijk op: www.annevandelft.nl. Anne gaf 

deze training al zes keer, telkens vernieuwd met de laatste inzichten en vanuit de actualiteit.  

<> Ir. Anita Blijdorp  is tekstschrijver, redacteur en auteur van De kracht van het verhaal , over de 

geslaagde methodiek ‘Verhalen in wijk en dorp 2006 – 2009’, waar zij projectleider van was.  Zie: 

www.anitablijdorpschrijfwerk.nl . 

Data, locatie en aanmelding 
Deze driedaagse training vindt plaats op dinsdagen 6, 13 en 27 en november 2012 

Tijd:  9.30 - 16.30 uur (10 uur start programma; tot 17 uur tijd voor vragen).  

Locatie: Van der Pekstraat 1, 1031 CN Amsterdam – Noord.  

Goed bereikbaar met openbaar vervoer: 10 minuten lopen vanaf Amsterdam CS, oversteken met het 

Buiksloterveer. Gratis parkeren in de buurt (blauwe kaart).  

De kosten bedragen € 376,- per persoon, excl. btw (€455,- incl. 21% btw). Dit bedrag is inclusief 

lunch, informatiemap en extra (digitaal) materiaal . Voorafgaand aan uw inschrijving is er een 

telefonische intake met Anne van Delft; en ook tijdens de training is tussendoor consult per 

mail of telefoon inbegrepen. Kijk voor alle informatie op  www.noordhollandvertelt.nl  

Vragen?  Bel Anne van Delft: 020 – 622 73 95. Of stuur een mail naar :  noordhollandvertelt@gmail.com .  
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