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Bijlage G: Voorbeeld programma Fase 3  
Uitvoering Story Telling: Story Telling Centre, Amsterdam 
Uitvoering Doorstart: Coördinerende organisatie 

 

 
Wk 

 
Thema 

 
Story telling 
 1 Kennismaken en 

teambuilding 
Kennismaking 
Oefeningen in samenwerken  

               
2 Teambuilding en 

creativiteit stimuleren 
Wat is het mooiste lied dat je kent? Zing het! En het mooiste verhaal dat je kent? 
Vertel het!  

   
     
 

3 Creativiteit stimuleren 
en bewustzijn creëren:    
wat is een verhaal 

Kennismaking met het vertellen van verhalen 
Hoe belangrijk is luisteren? – oefening 
 

4 Wie ben ik?   Tree of Life oefening 

5 Wat is mijn verhaal? Way of life 
Deelnemers leren hoe een heldenverhaal in elkaar zit: Welke heldenverhalen 
hebben ze zelf meegemaakt? Hoe vertel je ze spannend? 6 Wat is mijn verhaal II? 

7 Verhalen delen en 
spiegelen 

Mannen luisteren naar verhalen en analyseren deze 

8 Verhalen teruggeven De deelnemers werken toe naar hun verhaal. Hoe zet je ze overtuigend neer? In 
welke volgorde? Hoe ondersteun je elkaar bij het neerzetten van je verhaal? Aan 
wie laat je het zien, wie nodig je uit? Wat is een goede plek om ze te laten zien? 
De presentatie is in de tiende bijeenkomst. 

      
     

 

9 Samenwerken 

10 Toekomstverhalen en 
afscheid nemen 

Analyse van wat er in de afgelopen bijeenkomst naar voren kwam 
Verwerken naar een toekomst verhaal 
   

Thema 
 
Doorstart 
 11 Balans opmaken Persoonlijke balans / Groepsbalans 

12 Wat wil ik na GM? Doelen formuleren; Individueel en Gemeenschappelijk 

13 Netwerk  Netwerk onderzoeken en vastleggen 

14 Afscheid Hoe nemen we afscheid van Gouden Mannen en elkaar? 
Wie nodigen we uit of waar willen we op bezoek voor informatie over 

      15 Bezoek Ruimte voor uitnodigen diverse organisaties om te praten en informeren of op 
bezoek te gaan 
(Buurtwerkers hierbij betrekken) 

16 Bezoek 

17 Bezoek 
18 Coachingsgesprekken Individueel / groep 

19 Voorbereiding afscheid Afstemmen en voorbereiden afscheid en presentatie 
 

20 Afscheid met presentatie Presentatie 
Uitreiking certificaten 




