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Achtergrond en behoefte 
De deelnemers aan deze workshop zijn allemaal Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke 
Stand. En of je nou zelfstandige bent, of in dienst van de gemeente, voor elke 
trouwambtenaar geldt dat je een persoonlijke, levendige en boeiende speech wilt geven. Je 
wil het trouwpaar en de familie en vrienden een heerlijke dag bezorgen met een herkenbaar 
en misschien wel smeuïg verhaal. Het gebruik van storytelling in je speech is daarbij van 
cruciaal belang! 

Opzet van de workshop 
Je werkt in de workshop met een eigen casus. Misschien heb je binnenkort een speech te 
geven, of kun je werken met een eerdere speech die je gaf. Voor duurzame impact van de 
workshop bestaat het uit drie delen met een paar weken tijd ertussen. 

Deel 1. Verhalen vinden en versterken 
In deze workshop draait het om drie dingen: de juiste verhalen vinden waarmee je een 
prachtig beeld kan schetsen, die verhalen versterken, en ze zodanig vertellen dat je je 
publiek ermee raakt. 

Wat kun je met Storytelling 
Wat maakt iets tot goede storytelling en wat 
zijn de effecten van een persoonlijk verhaal 
op je publiek? Welk soort verhalen kun je 
gebruiken? We doen een ludieke oefening 
met het vertellen van een eigen verhaal. 

Het goede verhaal vinden 
Met welke vragen krijg je de beste of meest 
essentiële verhalen van het bruidspaar te 
horen? Als je al die schitterende anekdotes 
op een rijtje hebt, moet je ze nog aan 
elkaar rijgen tot een samenhangende 
speech waarin je boodschap doorklinkt. 

We gaan deze methode op elkaar 
uitproberen. 

Je verhaal boeiend maken 
Je maakt kennis met de essentiële 
elementen in een verhaal, de spannende 
verhaalcurve en beeldende woordkeus. Je 
past deze theorie toe op een zelf gekozen 
anekdote en maakt hem daarmee veel 
sterker en boeiender om naar te luisteren. 
In de story-speeddate vertel je je verhaal 
meerdere keren. 

 

Deel 2. Uitwerken van een verhaal 
Aan het einde van deel 1 krijg je huiswerk mee: ga iemand interviewen en kom terug met 
een reeks anekdotes. Probeer daarin een rode draad te vinden, en rijg de beste anekdotes 
aaneen tot een speech. Die hoef je niet helemaal uit te werken, als je de grote lijn maar te 
pakken hebt.  
Tenminste één anekdote werk je uit een tot een heus verhaal. Dat stuur je naar me op en je 
krijgt persoonlijke feedback en tips op je verhaal. Als je hulp nodig hebt of even wilt sparren, 
dan kun je me bellen of mailen. 

2



Deel 3. Workshop Boeiend Vertellen 
In een tweede dagdeel komen we bij elkaar om de verhalen te vertellen. De focus ligt nu op 
de kunst van het vertellen en je publiek echt raken. De sessie bestaat uit veel vertellen, 
feedback krijgen, opnieuw proberen en leren van hoe anderen het doen. Je ervaart wat 
overduidelijk wél werkt, en wat niet. Daarbij kijken we ondermeer naar lichaamstaal, mimiek, 
handgebaren, stemgebruik en vooral echte beleving en emotie. 

Boek mee naar huis 
Je krijgt het praktische werkboek ”Storytelling in drie bedrijven” mee zodat je je zelfstandig 
verder kan verdiepen in de materie. 

Praktisch 
• De training vindt plaats op de volgende data: 

• Deel 1: Dinsdag 31 januari 2023 (13.00-17.00) 
• Deel 3: Dinsdag 21 februari 2023 (13.00-17.00) 

• Beide workshops vinden plaats een in prachtig landhuis in Leusden.  

• Er kunnen maximaal 6 deelnemers meedoen. 

Investering 
Het totaalbedrag voor beide workshops, huiswerkbegeleiding, werkboek, locatiehuur, koffie/
thee/versnaperingen en mijn reis- en verblijfskosten bedraagt € 1950 exclusief btw. Hoe 
meer deelnemers er zijn, hoe lager de prijs per persoon wordt: 

• 4 deelnemers: € 479 per persoon 
• 5 deelnemers: € 390 per persoon 
• 6 deelnemers: € 325 per persoon 
 
De genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw. Enkele dagen na deel 1 ontvangt elke 
deelnemer een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.  
Kijk voor alle voorwaarden op https://www.storymanagement.nl/algemene-voorwaarden/. 

Vertrouwelijke informatie 
Uiteraard ga ik zorgvuldig om met de vertrouwelijke informatie die ik hoor, lees of zie. Ik zal 
deze informatie nooit aan derden verstrekken. 
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Wat anderen over mij zeggen 

“Erik neemt je mee in de wondere wereld van het verhalen 
vertellen. Je stapt letterlijk in zijn verhaal, je ziet het, je voelt het, je 
ruikt het bijna. Gelukkig heeft hij dit ons kunnen leren. Daarnaast 
ziet Erik jou als persoon, jouw authentieke jij en geeft daar 
feedback op. Hij staat open voor vragen en er is ruimte om te 
sparren en je mag het verhalen vertellen uiteindelijk zelf ervaren!" 

Whatsapp berichtje de volgende ochtend: 
“Super bedankt voor de mega interessante workshop! Je hebt 
iedereen in hun authenticiteit gelaten en daarop feedback gegeven, dat is veel waard! Je 
hebt tips gegeven, ons veel geleerd en heb mijn speech erbij gepakt en ben gaan strepen 
(alle nutteloze details) en gaan schrijven, kleine anekdotes en grote verhalen. Door jou 
worden mijn verhalen, correctie de verhalen van de bruidsparen nog levendiger. Dankjewel 
voor je enthousiasme, openheid en expertise! Fijn weekend! Gr Stefi” 

Stefi Beckers, trouwambtenaar 

“Theorie, praktijk en authenticiteit! Dit zijn voor mij de kenmerken 
van de training Persoonlijk speechen. Wat ik erg fijn vond was de 
kleine groep, ruimte voor persoonlijke feedback en ervaring 
opdoen. Je leert onder andere hoe je met spanning, vertrouwen en 
details de aandacht van je publiek te behouden. Dit alles op een 
manier die bij jou en je publiek past. Als trouwambtenaar wil ik niets 
liever dan het bruidspaar hun liefdesverhaal te laten voelen en 
beleven maar óók hun aanwezige dierbaren. Wat ook erg 
waardevol was is de persoonlijke feedback op het tussentijdse 
huiswerk. Dankjewel Erik!” 

Noortje Polman-Tol, trouwambtenaar Liefste Woord Weddings 

"Een mooi verhaal is één, dat verhaal op een boeiende manier 
vertellen is wat anders. De workshop van Erik heeft ervoor gezorgd 
dat ik andere vragen stel tijdens mijn gesprekken en voortaan 
schrijf ik mijn speeches volgens een verhaallijn die het publiek nog 
meer zal boeien. 
Erik kan zich goed verplaatsen in jou en je publiek en geeft veel 
praktische tips. De tussentijdse feedback op je speech maakt deze 
training zeer waardevol. Bovendien is Erik een prettig persoon die 
jouw unieke eigenschappen als spreker op waarde schat zodat je 
dicht bij jezelf blijft. Als trouwambtenaar en ceremoniespreker is 
deze training precies wat ik nodig had om mijn bruidsparen een nog mooiere ceremonie te 
bezorgen." 

Manouschka Bouman, trouwambtenaar
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