
Werken met
de kracht van verhalen

Altijd al graag uw levensverhaal willen vertellen maar nooit
echt kunnen beginnen? Fabula helpt u op weg!

Ieder mens heeft een uniek verhaal: het verhaal van zijn of haar
leven. Een levensverhaal is een weergave van de persoonlijke 
levensgeschiedenis van iemand. Delen ervan zijn te horen als mensen 
vertellen wat zij hebben meegemaakt, bijvoorbeeld tijdens een 
familiebijeenkomst. Het levensverhaal van iemand kan ook worden 
opgeschreven in een levensboek. 

Uw levensverhaal vastleggen is een bijzondere ervaring. U maakt een 
reis terug in de tijd. Net zo belangrijk is dat u familie en vrienden uw 
verhaal kunt laten lezen. Ze zullen blij verrast zijn.

Levensverhalen

“Enkele weken geleden leverde Marion twee teksten bij mij 
aan welke bedoeld waren als bijdragen voor een glossy-achtig 
tijdschrift in de stijl van Youp en Linda. Bij beide teksten viel 
het mij op dat Marion zowel de inhoudelijke als humoristische 
toon voortreffelijk wist te raken. Marion heeft een duidelijk 
eigen stijl en manier van schrijven die een groot publiek zal 
aanspreken.“

Eric van Onna, eindredacteur Televisie



Werken met
de kracht van verhalen

Vastgelopen in een organisatieverandering? Stoort u zich aan
het onbegrip bij een groot deel van de medewerkers? Fabula
biedt met organisatieverhalen een uitweg aan!

Iedereen weet dat organisatieveranderingen ‘veel gedoe’ opleveren. 
Medewerkers begrijpen vaak niet goed wat er mee bedoeld wordt of 
bieden weerstand. 
Een probleem dat voorkomen of verholpen kan worden wanneer 
wordt gewerkt met verhalen uit de eigen organisatie. Verzamelde 
organisatieverhalen leveren het management een schat aan informatie 
op. U krijgt hiermee uw authentieke organisatie te pakken. 
Een uniek verhaal dat iedereen bij de kladden grijpt en de basis vormt 
voor een succesvolle communicatieaanpak.

Aanbod Fabula
-  Een levensverhaal in boekvorm of in een tijdschrift
-  Cursussen en trainingen ‘Een kennismaking met levensverhalen’
-  Het begeleiden van familiebijeenkomsten
-  Werken met organisatieverhalen voor bedrijven
-  Maar ook: organisatieadvies en beleidswerk. 
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Organisatieverhalen


