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Nu voor heel Nederland en Vlaanderen 

Training  
Organiseren en/of begeleiden van verhalengroepen & vertelprojecten 

• Wilt u graag met een groep werken aan verhalen vertellen, maar weet u 

niet goed wat er allemaal bij komt kijken? 

• 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?  

Kortom: 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! 

Voor wie?  
Voor iedereen die – als professional of als kundige vrijwilliger – over basis-

vaardigheden beschikt als organiseren, mensen bijeenbrengen, een gesprek 

leiden. En met warme belangstelling voor de uitwisseling van (levens)verhalen: 

tussen jong en oud; tussen buurtbewoners; in community arts; in de bibliotheek; 

in het museum; als onderdeel van erfgoedprojecten; tussen oudkomers en 

nieuwkomers in de wijk; in het ouderenwerk, pastoraal werk...  
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Werkwijze 
De training biedt een combinatie van theorie en praktijk: oefenen van 

vaardigheden, achtergrondinformatie, ervaringen en tips uit de praktijk.  

In 3 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 inrichten 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 nieuwe media. 

Afhankelijk van de wensen van deelnemers passen wij de inhoud aan.  

Groepsgrootte: 12 – 15 deelnemers. Wij werken met twee trainers, zodat 

werken in subgroepen en individuele aandacht gewaarborgd is. 

Resultaten 
Al tijdens deze training kunt u de doelen van uw vertelproject of verhalengroep 

helder formuleren; of u heeft daarmee een start gemaakt. U heeft zich verdiept 

in wie de potentiële deelnemers kunnen zijn en welke wervingsmethoden u 

hierbij kunt toepassen. U heeft geoefend met vertelrondes en kent verschillende 

hulpmiddelen om de herinnering wakker te schudden. U heeft inzicht in uw 

eigen stijl als begeleider van het vertelproces. U heeft nagedacht over 

verhaalthema’s relevant voor uw (toekomstige) deelnemers. U heeft een basaal 

projectplan gemaakt met daarin aandacht voor doelen, inhoud en werkvormen, 

planning, financiering van uw project. 
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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 én auteur van De kracht van het 

verhaal, over de geslaagde methodiek ‘Verhalen in wijk en dorp 2006 – 2009’. 

Zie: www.anitablijdorpschrijfwerk.nl 

<> Anne en Anita werken al vele jaren samen als adviseurs van de Stichting 

Platform Levensverhalen Noord-Holland. Zie: www.noordhollandvertelt.nl 

 

Data en locatie 

 

Deze driedaagse training vindt plaats op 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).  

 

Kosten en aanmelden 

 

De kosten bedragen € 376,- per persoon, excl. btw. Dit bedrag is inclusief 

koffie/thee, lunch, informatiemap en extra (digitaal) materiaal. Voorafgaand aan 

uw inschrijving kunt u al telefonisch overleggen met Anne van Delft; en ook 

tijdens de training is tussendoor telefonisch consult of per mail inbegrepen.  

 

Uw vragen en inschrijven   

 

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

noordhollandvertelt@gmail.com.  

Inschrijven: zie het formulier op pagina 4.  

Om de inhoud van de training te kunnen afstemmen op uw wensen en 

verwachtingen is er vooraf een telefonische en/of schriftelijke intake
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I: www.noordhollandvertelt.nl 

E: noordhollandvertelt@gmail.com 

M: 06 13 30 54 03 (anita blijdorp) 

    

Inschrijfformulier per post insturen en voorzien van handtekening naar:  

Stichting Platform Levensverhalen,   p/a Anita Blijdorp, Kanaaldijk 105a, 1486 MH West-Graftdijk. 

Achternaam  

Voornaam  

Organisatie (facultatief)  

Adres: straatnaam en 

huisnummer 

(geef s.v.p. aan of dit adres: uw privéadres is, of van de organisatie) 

Postcode  

Plaats  

E-mail van uzelf  

Telefoon mobiel  Of ander tel.nummer waarop u goed te bereiken bent. 

 

<> Ik neem deel aan de driedaagse training  Begeleiden van Verhalengroepen en Vertelprojecten  

Data: dinsdag 6, 13 en 27 november 2012 

Docenten: Anne van Delft en Anita Blijdorp 

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

Op loopafstand vanaf achterkant NS station Amsterdam CS. En kosteloos parkeren met blauwe kaart.  

 

<> Ik geef mij op en betaal het cursusbedrag à € 455,00  (€ 376,- plus 21% btw) op rekeningnummer 1023.67.582 

t.n.v. M.A. Blijdorp, West-Graftdijk, o.v.v. cursus november 2012.  

<> Ik krijg na ontvangst van de betaling een betalingsbewijs van Stichting Platform Levensverhalen Noord-Holland.  

<>Ik ga akkoord met onderstaande annuleringsvoorwaarden.  

- Bij annulering tot 5 oktober 2012 brengen wij € 150,- bij u in rekening.  

- Vanaf 5 oktober 2012 is geen teruggave meer mogelijk. 

 

<> De organisatie behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname of bij 

overmacht. In dat geval krijgt u het volledige bedrag terugbetaald.  

 

 

Plaats: ……………………………………….         Datum: ……………………………………..  

Handtekening:       ……………………………………………………………………………………  


