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Omschrijving workshop Storytelling wordt veel gebruikt in bijvoorbeeld 
citymarketing of bij historische activiteiten. 
 
Maar het is ook heel leuk om dit in te zetten in je werk, 
als ondernemer, als professional in loondienst en als je 
gaat solliciteren. 
 
Storytelling is niet zomaar wat verhalen vertellen. Het 
is een methode om te leren welk verhaal zinvol is om te 
vertellen en op welke manier je dit het beste kunt 
doen. Er zijn ook verschillende manieren of plaatsen 
om het toe te passen. En dan ook nog op een manier 
dat mensen oprecht luisteren, jij je boodschap kunt 
overbrengen en dat het bijdraagt in jouw zakelijk 
succes. 
 
Wil je leren wat storytelling nu eigenlijk is en wil jij 
handvatten hebben om storytelling effectief en 
succesvol in te zetten voor jouw werk of bedrijf? 
 
 
 

Korte omschrijving bedrijf Essentieel Ondernemen is werken en ondernemen 
vanuit je unieke en intrinsieke motivatie, je eigenheid 
en bezieling. Het is geen manier of kunstje. Het is een 
weg, waarbij je vanuit je essentie groeit en de 
beweging van het leven in je werk soepel gaat volgen. 
Ieders essentie is sprekend, passievol en eigen. Vind 



onder mijn begeleiding de ideale combinatie van jouw 
passie en talenten en zet deze in voor een succesvolle 
organisatie. Onderneem vanuit die essentie en er 
ontwaakt een nieuwe wereld vol mogelijkheden! 
Gelukkig werken, daar gaat het om, gelukkig zijn. 
Wanneer je dat bereikt (h)erken je je ambitie, wat die 
ook is. Je passie en je ambitie passen feilloos bij je, dat 
is bezieling. Dan bereiken we wat mijn missie is: intens 
gelukkig leven, maatschappelijke inbreng, in de 
diversiteit van de wereld! 
 
 

Datum 15 juli 14-17 u 
Contactgegevens Essentieel Ondernemen – Annechien Broekmeijer 

Gankelweg 1 
4698 PC  Oud-Vossemeer 
06-28772431 
info@essentieelondernemen.nl 
 

 
 
 
 


