Brochure Storytelling
vanuit de dynamiek
van enthousiasme
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Achtergrond

De Superpromoter Academy bestudeert de dynamiek van

Tijdens de workshops komen de volgende elementen aan de orde:

enthousiasme binnen en rondom organisaties. Verhalen spelen
hierin een essentiële rol. Alleen als ze worden gebracht met
oprecht enthousiasme hebben verhalen impact. Dan worden
anderen erdoor aangestoken en verspreiden zij het verhaal verder.

•
•
•

Van persoonlijk naar collectief enthousiasme (Flame)
Anderen aansteken en stimuleren (Flow)
Enthousiasme aanwakkeren en verspreiden (Flood)

In deze training leren de deelnemers deze verhalen te maken, te
vinden en door te geven. Recente inzichten uit de psychologie en

Bij al deze onderdelen speelt het vinden en doorgeven van

neurowetenschappen bieden nieuwe aanknopingspunten voor

verhalen een centrale rol. In deze brochure wordt de opzet van de

effectieve manieren van storytelling. We bespreken de technieken

training kort beschreven.

van succesvolle storytellers en gaan hiermee aan de slag in de
workshops. De deelnemers krijgen op deze manier concrete
handvatten aangereikt om zelf ook een overtuigende
verhalenverteller te worden.
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Voorbereiding

Ter voorbereiding wordt aan de deelnemers gevraagd om uiterlijk

Verder worden de deelnemers aangemoedigd om al voor de

twee dagen voor de start van de workshops een foto te mailen van

workshop op zoek te gaan naar verhalen. Welke verhalen van

iets waar ze in hun persoonlijke leven enthousiast van worden. Een

klanten of collega’s zijn er al en wie zijn de verhalenvertellers in de

passie, een gebeurtenis, een persoon, een familiegeschiedenis of

organisatie? Deze verhalen worden tijdens de workshops gebruikt.

iets anders. De deelnemers introduceren zichzelf aan de hand van
het verhaal achter de foto. Het is een persoonlijke manier om de
workshop te starten en het maakt direct de kracht van verhalen
duidelijk.
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Opzet
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Flame & Flow (dag 1)
Van persoonlijk naar collectief enthousiasme
Flame

Flow

Huiswerk opdracht

van verhalen, van de oertijd tot in de

Het overbrengen van een verhaal is een

Aan het einde van de eerste workshopdag

moderne tijd. Waar vinden we een goed

sociale interactie. Flow gaat over de

krijgen de deelnemers de opdracht om op

verhaal, door welke verhalen worden we

interactie tussen de verteller en een

zoek te gaan naar de Flame verhalen

geraakt en hoe kunnen we anderen hierin

toehoorder. Bekwame storytellers hebben

binnen en buiten hun organisatie en deze

meenemen? We staan stil bij de

niet alleen goede vertelvaardigheden. Ze

om te bouwen naar een eigen verhaal. De

technieken van journalisten, sprekers en

kunnen ook goed luisteren en zijn hierdoor

deelnemers geven elkaar tussentijds

schrijvers, van Aristoteles tot Obama. Hoe

in staat om verhalen te vinden en door te

online feedback zodat ze hun verhaal

krijgen een aandacht en houden we dit

vertellen. Bovendien kunnen ze

verder kunnen bijschaven.

vast? Welke opbouw heeft een verhaal

anticiperen op hun publiek en toehoorders

nodig en hoe gebruik je een techniek als

in hun verhaal meenemen.

Eerst wordt uiteengezet wat het belang is

De opdracht wordt teruggekoppeld aan
het begin van dag 2.

“Framing”?

Workshop
Tijdens de workshop wordt geoefend in
luisteren, een verhaal eigen maken en
overtuigend doorvertellen.

VERSCHILLENDE ELEMENTEN
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Flood (dag 2)
Enthousiasme aanwakkeren en verspreiden
Eindopdracht

Flood manifesteert zich wanneer positieve

organisatie dat versterken? Welke

verhalen zich verspreiden. Klanten en

Superpromoters delen de Flame van de

medewerkers steken anderen aan met

organisatie al en hoe kunnen zij worden

De opleiding wordt afgerond met een

hun enthousiasme. Hier worden de do’s &

ondersteund? Deze vragen worden aan

eindopdracht waarin je laat zien dat je

don’ts besproken om te komen tot een

de hand van de theorie en bedrijfscases

storytelling in de praktijk hebt toegepast.

verspreiding van het gewenste verhaal.

uitgelegd.

Deelnemers gaan op zoek naar een

Hoe krijgen we de organisatie, klanten en
de samenleving mee? In dit onderdeel

verhaal dat ze binnen of buiten hun

Workshop

komen ook de superpromoters aan bod.

organisatie willen verspreiden. Het verhaal
wordt toegestuurd naar de cursusleider of

Welke mensen binnen en buiten een

Tijdens de workshop delen deelnemers

het wordt verteld via Skype. Het is ook

organisatie verspreiden positieve

verhalen uit de eigen praktijk of verhalen

mogelijk om een film toe te sturen. Na het

verhalen? Hoe kan je hen vinden en

die hen op een ander manier hebben

behalen van de eindopdracht ontvangt de

aanmoedigen? Hoe maak je collega’s

bereikt. Bijvoorbeeld via collega’s, blogs of

deelnemer een certificaat en is de

bewust van hun ambassadeursfunctie en

sociale media. Aan de hand hiervan wordt

opleiding afgerond. De deelnemer kan nu

hoe kan je hen helpen hun verhalen te

besproken hoe dit enthousiasme verder

de storytelling technieken toepassen in de

delen? Sociale media komen aan de orde

kan worden aangewakkerd en de

praktijk.

en de wijze waarop verhalen zich online

verspreiding kan worden ondersteund.

verspreiden. Welke klanten en collega’s

Hoe kunnen deze verhalen strategisch

delen hier hun enthousiasme? Wat is het

worden ingezet en hoe wordt storytelling

verhaal erachter en hoe kan de

een vast onderdeel van de cultuur van
een organisatie.
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Planning & kosten
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Opzet van de workshops en tijdsindeling
Programma dag 1

Programma dag 2

09.00

Welkom. Uitleg programma,

09.00

Delen verhalen (huiswerkopdracht)

09.15

Introductie aan de hand van een persoonlijk verhaal

09.30

Plenaire terugkoppeling

10.00

Het vinden van verhalen & Framing

10.00

Verhalen van van superpromoters

11.00

Pauze

11.00

Pauze

11.15

Het overbrengen en aanwakkeren van verhalen

11.15

Het verspreiden verhalen

12.00

Workshop luisteren, eigen maken en doorvertellen

12.00

Workshop verspreiden verhalen

12.45

Plenaire terugkoppeling

12.45

Plenaire terugkoppeling en uitleg eindopdracht

13.00

Gezamenlijke lunch

13.00

Gezamenlijke lunch

P.s als tijdsindeling is hier de ochtend gekozen, maar het is ook mogelijk de workshops in de middag van 13u-17u te plannen.
Afhankelijk van de grootte van de groep en de dynamiek van de verhalen duurt workshop per dagdeel 3 à 4 uur uur.

VERSCHILLENDE ELEMENTEN
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Kosten individuele deelname
De training wordt aangeboden voor een vaste prijs. Het bedrag is exclusief BTW. De prijs is inclusief voorbereiding, beoordeling van de
eindopdracht & certificering. Bovendien krijgen deelnemers toegang tot de online Superpromoter Community. Hier staan de presentaties van
de trainingen, checklists en hier delen de cursisten hun ervaringen en opdrachten.

Kosten per deelnemer aan de training storytelling

€ 575,-

Deelnemers die al eerder hebben deelgenomen aan een training van de Superpromoter Academy krijgen €100,- korting bij inschrijving.

PLANNING & KOSTEN
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Kosten Inhouse training
De workshops worden aangeboden voor een vaste prijs. Het minimum aantal deelnemers is 6 en het maximum aantal deelnemers per
workshop is 15. Het bedrag is exclusief BTW, locatie kosten en catering. De prijs is inclusief voorbereiding, beoordeling van de eindopdracht
& certificering. Bovendien krijgen deelnemers toegang tot de online Superpromoter Community. Hier staan de presentaties van de trainingen,
checklists en hier delen de cursisten hun ervaringen en opdrachten.

Kosten per dagdeel

€ 2.425,-

Aantal dagdelen totale training

2
€ 6.000,Totaal

€ 4.850,-
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Contactinformatie
Rijn Vogelaar is in dit voorstel de centrale
contactpersoon en workshopleider. Tot mei
2013 was hij CEO van het internationale
onderzoeksbureau Blauw Research. Het
internationale succes van “De Superpromoter’
heeft er toe geleid dat hij afscheid heeft
genomen van Blauw om zich te wijden het
verder uitwerken van de enthousiasme
theorie en deze kennis in te zetten om

Adres
Superpromoter Academy
Pijnackerplein 7
3035 GB Rotterdam
The Netherlands
T +31-6 17550123

E-mail
rijn@superpromoteracademy.com

personen, organisaties en de maatschappij in
haar geheel, positief te veranderen. Rijn is de
auteur van de Superpromoter & de
Enthousiasme Trilogie en oprichter van de
Superpromoter Academy. Daarnaast doceert

Twitter
@rijn

Website

hij “Rational & Emotional Decision Making”
aan de Polytechnical University in Hong
Kong.
Ondertussen worden Superpromoter
Consultants over de hele wereld ingezet om

www.superpromoteracademy.com

Video-impressies workshops
https://www.youtube.com/watch?
v=pkAJCxGd46I

het enthousiasme binnen organisaties beter
te begrijpen en het vervolgens aan te
wakkeren.

https://www.youtube.com/watch?
v=_y3Nsa3oVkg&t=11s

CONTACTINFORMATIE
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Boeken Rijn Vogelaar
De Superpromoter gaat over klanten die zo

het geweten en de authenticiteit van een

enthousiast zijn dat ze hun enthousiasme

organisatie. “De Superpromoter” gaat over

delen en anderen hiermee beïnvloeden.

het identificeren, begrijpen en ondersteunen

Een groep klanten die typisch genoeg

van deze superpromoters.

omdat deze klanten niet alleen een bron

De Enthousiasme Trilogie bestaat uit drie

van energie en inspiratie zijn, ze zijn

delen:

organisatie. Superpromoters doen

•

medewerkers en klanten.
Superpromoters en fakkeldragers

Flame: Het aanwezige enthousiasme bij
is de wichelroede naar het Olympische
vuur van een organisatie.

tegelijkertijd de ambassadeurs,

bedrijf of instelling. Bovendien bewaken ze

organisatie gedragen door het

management, medewerkers en klanten

gekopieerd. Superpromoters zijn

en informele commissarissen van een

marketing en communicatie van een

verspreiden het enthousiasme.

aanbevelingen en worden door andere

productontwikkelaars, kwaliteitsmanagers

Flood: Wanneer Flood ontstaat wordt de

natuurlijke enthousiasme van

weinig aandacht krijgt. Een gemiste kans

bovendien cruciaal voor het succes van elke

•

•

Flow: Positieve feedback van leiding,
collega's en klanten spelen een cruciale
rol in het ontstaan van een Flow.
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