Wij geloven dat goede communicatie bijdraagt aan
beter welzijn en succesvolle samenwerking

VERTEL!
Mensen zijn verhalenvertellers. Verhalen en metaforen vertellen is essentieel voor mensen om de wereld te begrijpen. Het
is de natuurlijke manier waarop wij communiceren met onszelf en met anderen. Natuurlijk zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op ons leven. Maar ervaringen krijgen pas betekenis als we ze opnemen in ‘ons verhaal’. Onze zelfopvattingen en wereldopvattingen zijn in wezen verhalen en mythen over onszelf en de wereld om ons heen. De kracht van verhalen en metaforen is dat ze niet alleen op rationeel, maar ook op onbewust niveau begrepen worden; hun betekenis gaat
daardoor dieper dan pure feiten.

Corporate storytelling
Goede verhalen inspireren en motiveren. Succesvolle organisaties hebben verhalen en mythen over zichzelf en zijn
goed in het vertellen daarvan: “Wie zijn wij, waar komen
wij vandaan, waar willen we naar toe en waarin geloven
wij?” Het verhaal geeft de organisatie een herkenbare identiteit en maakt het voor de medewerkers, de klanten en
andere belanghebbenden mogelijk om zich daar op een
positieve manier mee te verbinden.

Datum, locatie en tijd
Zie de agenda op onze site voor data en locatie.
Data en locatie zijn onder voorbehoud van wijziging
en worden bij inschrijving bevestigd.

Avila coaching

Het verhaal van jezelf
Als je het verhaal van jezelf goed kent en daarover authentiek kunt vertellen, komt je boodschap beter over en de
informatie die je geeft valt op zijn plaats. Je leert jezelf geloofwaardig te presenteren, wat niet alleen handig is tijdens sollicitaties, maar in alle situaties waarin het belangrijk
is om goed en authentiek contact te maken met anderen.

Je verhaal binnen laten komen
Maar als je een goed verhaal hebt, hoe vertel je het dan?
Wij hebben het gevraagd aan professionele meestervertellers en op basis van hun ervaring de dagtraining VERTEL!
ontwikkeld. Met behulp van boeiende theorie en leuke oefeningen leer je op een actieve manier over de ontmoeting
met je publiek:





Voor een groep staan en authentiek contact maken
Het delen van je verhaal
Voorbereiden van uit diverse perspectieven
Het beeldend vertellen van je verhaal.

Avila coaching is opgericht door Harry Vos en Andrea Luijten

Wij bieden trainingen op maat op het gebied van communicatie en bewustwording.
Al onze trainingen zijn dynamisch en interactief; naast de
theorie wordt er ook veel geoefend en ervaren zodat je het
geleerde daarna direct in de praktijk kunt toepassen.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie over Avila coaching kunt u kijken op
onze website: www.avilacoaching.nl of neem contact op
via:
E:
info@avilacoaching.nl
T:
073 657 2824
M:
06 4347 5558
06 2113 9270

Kosten
Particulieren en zzp’ers: zie de agenda op de website.
Vraag voor maatwerk, mediation of zakelijke tarieven een
offerte aan.

Avila coaching, Schoolstraat 13 5473GD Heeswijk-Dinther

Kvk Brabant 17278143

