Zin in een inspirerend verhaal?
Verhalen kunnen mensen raken en inspireren. Verhalen kunnen helpen om complexe
problemen in perspectief te plaatsen en kunnen luisteraars aan te zetten tot nadenken of tot
het nemen van initiatief. Een goed verhaal is authentiek, speelt in op de beleving van de
toehoorders en biedt een houvast voor mensen die er mee aan de slag willen gaan.
Steven Vos is een veelgevraagde spreker, zowel op (internationale) wetenschappelijke
congressen en studiedagen als op symposia, workshops, discussieavonden en
theatervoorstellingen voor een divers publiek. Zijn open, inspirerende en verrassende kijk op
maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen (en hoe organisaties hierin vaak te kort
schieten) krijgt heel wat bijval. Hij gebruikt het liefst herkenbare voorbeelden uit het
alledaagse leven om maatschappelijke uitdagingen en organisatievraagstukken tastbaar te
maken. Nu eens als advocaat van de duivel, dan weer als multidisciplinaire weetjes
verkondiger.
De inhoud kan erg divers zijn, zoals:
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Waarom heeft iedere organisatie ruimtevaarders, bruggenbouwers en zwarte
zwanen nodig?
Waarom heeft iedereen de mond vol van samenwerken maar waarom lukt dit zo
moeilijk?
Waarom spreken mensen die samenwerken schijnbaar dezelfde taal maar
begrijpen ze elkaar niet?
Waarom is het nuttig om je kaarten onmiddellijk op tafel te leggen maar waarom
doen we dit vaak niet?
Waarom zijn de meeste problemen en hun oplossingen eenvoudig, maar maken
we het meestal complex?
Waarom is het niet/wel evident voor Nederlanders en Vlamingen om samen te
werken?
Waarom is het geen vooroordeel maar ook geen nadeel dat ambtenaren log en
bureaucratisch zijn, dat ondernemers opportunistisch zijn, dat onderzoekers in
een ivoren toren wonen en dat de non-profit sector wel erg soft is?
…

Ieder verhaal wordt op maat verteld en aangepast aan de toehoorders. En indien mogelijk
(en wenselijk) zo veel mogelijk in interactie met het publiek. De lengte kan variëren van 20
minuten tot 90 minuten.
Zin in een inspirerend verhaal? Geef dan snel een seintje via kopkoffie@ensembleur.eu

www.ensembleur.eu

