
JOUW LEVEN 
IN EEN BOEK

4 NOVEMBER 2017 - EEN INSPIRATIEDAG 
VOOR LEVENSVERHALENPROFESSIONALS

Werk jij (voor eigen familiekring, beroepsmatig of als vrijwilliger) met en voor 
mensen aan het vastleggen van levensverhalen? Dan is dit een dag die je niet 
mag missen! Op 4 november organiseert Uitgeverij van Brug – samen met de 
 LinkedIn-werkgroep Levens verhalen Professionals – Jouw leven in een boek. 
Deze bijzondere inspiratiedag vindt plaats bij Seats2Meet in Amersfoort (boven 
het station)  en duurt van 10 tot 16 uur (inloop vanaf 9.30 uur).
 
WAT KUN JE OP 4 NOVEMBER VERWACHTEN?
Je gaat nieuwe inspiratie opdoen dankzij workshops, lezingen en ontmoetingen 
waarin de veelzijdigheid van werken met levensverhalen aan bod komt. Je kunt 
creatief aan de slag met gerichte oefeningen en krijgt inhoudelijke verdieping 
aan gereikt. Zo kun jij straks de mensen van/met wie jij levens verhalen optekent 
nog meer tot hun recht laten komen. Als aandenken ontvang je na afloop het 
boek Dit levensverhaal hoort in een boek thuis van Daniëla Postma. In dit boek 
vind je ervaringsverhalen rond  levensboeken en je krijgt handige tips om van idee 
tot boek te komen. 

PROGRAMMA
09.30 – 10.00 uur  inloop en ontvangst
10.00 – 10.15 uur  welkom & toelichting op programma
10.10 – 10.30 uur  inspiratiemomentje door Esther Kornalijnslijper
10.30 – 12.00 uur  1e workshopronde
12.00 – 12.15 uur  lezing Agnes van Overveld
12.15 – 13.00 uur  LUNCH
13.15 – 13.30 uur  lezing Simone Berger
13.30 – 15.00 uur  2e workshopronde
15.00 – 15.15 uur  presentatie Jan-Willem Gerth
15.15 – 15.30 uur boekpresentatie Daniëla Postma
15.30 – 16.00 uur  speeddating 
16.00 – 17.00 uur  gelegenheid tot ontmoeten en napraten
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OP WELKE WORKSHOPS KAN JE INTEKENEN?

Workshopronde 1 (‘s ochtends): 1 workshop per deelnemer
• Het schrijven van je levensverhaal als hulpmiddel om te leren omgaan met 

 verliessituaties (Anke de Jong-Koelé)
• Oefeningen in autobiografisch schrijven om jezelf (en je cliënten) meer en meer 

te (laten) verbinden met de eigen levensloop (Arianne Collee)
• Hoe artjournaling je helpt om spelenderwijs momentopnames uit je leven te 

 verbeelden (Monique Smit)

Workshopronde 2 (‘s middags): 1 workshop per deelnemer
• Hoe je met gedichten de kern van een (levens)verhaal zichtbaar en voelbaar 

maakt (Monica Boschman)
• De oogst: wat ik leerde en wil doorgeven na 40 jaar werken met mensen 

en hun levensverhalen (José Franssen)
• Hoe schrijf je je levensverhaal zo dat je boek geschikt is voor de verkoop? 

(Brenda van Dijk)

DE LEZINGEN
1. Wat het ontstaan van mijn boek Windkracht 6 mij heeft gebracht, zowel tijdens als na 

het schrijfproces (Agnes van Overveld)
2. Hoe kennis over het verleden van jouw (voor)ouders leidt tot een beter begrip van je 

eigen leven (Simone Berger)
3. Wat het zo geweldig maakt om een levensverhaal tot een Echt Boek om te toveren 

(Jan-Willem Gerth)

NB: Op de Facebookpagina ‘Jouw leven in een boek’ lees je wat wij met levens verhalen 
‘hebben’ en doen.

JOUW INVESTERING?
Je betaalt voor deze Inspiratiedag vol tips, kennis en creativiteit € 97,00. Dit is inclusief 
lunch én het nieuwe boek Dit levensverhaal hoort in een boek thuis (ter waarde van  
€ 22,95), waaraan diverse mensen hebben meegewerkt die workshops en lezingen geven 
op 4 november. Zo kun je ook thuis nog even nagenieten van dit unieke evenement.

HOE KUN JE JE AANMELDEN?
Tickets voor de dag zijn verkrijgbaar via de website van Uitgeverij van Brug.
Zie InspiratiedagLevensverhalen

inspiratiedag  4 november 2017,  9.30-16 uur,  Amersfoort


