
Je bent klaar voor je volgende stap. Je 
wilt meer ‘jou’ in je business brengen. De 
lessen, ervaringen en inzichten die je de 
afgelopen jaren opdeed, vertalen naar 
je business. Je wilt werken vanuit je hart, 
zodat je van betekenis bent.
De volgende verdieping in je business 
bouw je op een stevig fundament. In 
New Business Storytelling maak je jouw 
succesfundament. Zodat je klaar bent 
om de wereld te laten zien dat je er 
bent. Dat begint bij jezelf zien. De jij die 
je diep van binnen bent en de jij die je 
wilt zijn in je volgende stap.  
Welk verhaal vertel jij jezelf nu? Is het 
een verhaal dat je klein houdt of je helpt 
groeien naar de volgende verdieping? 
Ben je het slachtoffer in je verhaal of 
de held? En welke rol wil je pakken, die 
van slachtoffer of van held? Stel je eens 
voor welke werkelijkheid er ontstaat als 
je jezelf een ander verhaal vertelt? Als 
je die heldencape omslaat en jij jouw 
succesverhaal schrijft en leeft? Het zou 
zomaar de werkelijkheid kunnen zijn 
waar je naar verlangt. De vertaling van 
de zingeving die je zoekt.

Zin
Ik daag je uit je persoonlijkheid in je 
business te brengen en de zin die je 
drijft, te verwoorden zodat je publiek 
zin in je krijgt. Want je hebt ervaringen 
die je wilt delen. Je hebt een verhaal 
te vertellen. Je hebt een boodschap, 
een missie en die wil je de wereld in 
slingeren. Maar de juiste woorden 
vinden, is best lastig. 

In New Business Storytelling leer je jouw 
verlangen te verwoorden en door je 
verhaal te verbinden met de leukste 
klanten. Je gaat ontdekken hoe je 
anderen verrijkt door uit te dragen waar 
je voor staat en te doen wie je bent.

Doe wie je bent
Ik geloof dat de wereld zoveel mooier 
is als iedereen doet wie hij van binnen 
echt is. Het leven is niet bedoeld om 
achteraan de file aan te sluiten. Om 
na je studie, die goede baan te vinden, 
dat huis te kopen, je op te sluiten in de 
gevangenis die hypotheek heet en te 
klimmen op de carrièreladder om aan 
de hypotheekverplichting te voldoen. 
Ik geloof dat iedereen op aarde is met 
een gift, dat het de bedoeling is om 
je gift te leven en dat je hier bent om 
anderen te verrijken en te verwarmen 
door het vuurtje dat diep in je brandt 
volop te laten vlammen. Het is niet de 
hypotheekverplichting die je zou moeten 
leiden in het maken van je keuzes, maar 
de verplichting van je gift. Leef je gift. 
Dan komt dat droomhuis vanzelf. 
Maar wat is je gift dan? En waarvoor 
vlamt jouw vuur? En voor wie? Het zijn 
zingevende vragen waarin je behoorlijk 

Ik help je helder krijgen welke zin en zinnen bij jou 

horen. Want jij bent jij. Jouw verlangen. Jouw zin. 

Jouw woorden. Jouw verhaal. 

vast kan lopen. En dan zijn er de 
belemmerende gedachten, zoals: 
‘Waarom zou ik nu mijn business verder 
uitbouwen, het gaat toch goed zoals 
het gaat. Wat zou iedereen wel niet 
van mij denken?’. Waardoor je maar 
blijft doen wat je doet. Je blijft rondjes 
rijden op die rotonde. Je loopt vast 
in je eigen verhaal. Maar, stel je voor 
dat je onderzoekt welke gift er in 
je ligt te slapen? Stel je voor dat je 
jezelf een ander verhaal vertelt. Het 
verhaal van je zinvolste (en gelukkigste) 
zelf? Dan ontvouwt zich een andere 
werkelijkheid. De werkelijkheid van 
je zinvolle zelf zijn, zodat je vol zin je 
leven leeft en dat van anderen verrijkt. 
Een verhaal zodat je gewaardeerd en 
gevraagd wordt om wie je bent. 
Ik moedig je aan van binnen naar 
buiten te gaan. Inspireer je je gevoel te 
verwoorden, het vuur in je te ontsteken,  
je publiek te verwarmen en vanuit het 
licht van je vuur volop te stralen zodat 
je de wereld voor jezelf en anderen 
mooier maakt zoals alleen jij dat kan!
Ik verheug mij erop er voor je te zijn, 
met te sparren en te brainen over jouw 
succesfundament naar de volgende 
verdieping in je business én in jezelf.
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