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Jouw verhaal (Why)

Je vrienden weten wie je bent want ze kennen jouw verhaal. Echte vrienden houden niet 
van je om wat je doet maar om wie je bent. Ze kennen jouw verhaal. Dit is een verhaal 
waarin jij de hoofdrol speelt en heeft hoogte- en dieptepunten. In jouw verhaal zit jouw 
Waarom. Dit is de reden waarom je doet wat je doet. Het onder woorden brengen van 
jouw verhaal is lastig want dit komt dichtbij. Het gaat over gevoel. En als het over gevoel 
gaat wordt er een ander deel van je hersenen aangesproken waardoor we vaak niet meer 
uit onze woorden komen. 

En toch is het belangrijk dat jij jouw verhaal gaat vertellen om contact te maken met jouw 
klanten. Want met dat verhaal activeer jij bij jouw klanten het deel van de hersenen dat 
over gevoel gaat. Zo kun je dus echt verbinding maken.

De volgende elementen zijn van belang in jouw verhaal:

1) Het heeft een begin, midden en einde. 
Wat bedoel ik daarmee? Je kent ze vast wel: mensen die iets beginnen te vertellen waarna 
je vrij snel zo iets hebt van “waar gaat dit heen?”. Van de hak op de tak zeg maar. En dat 
wil je niet. De gebeurtenissen in je verhaal moeten relevant zijn en met elkaar in verband 
staan. 
TIP: Houd het authentiek en persoonlijk en vraag je steeds af wat de waarde is voor de 
ontvanger

2) Je laat jouw expertise zien door ervaringen uit je leven
Je hebt van alles meegemaakt in je leven. En er vindt een ontwikkeling plaats als gevolg 
van de obstakels die je bent tegengekome of inzichten die je hebt gekregen. Door jouw 
ervaring kun je mensen niet alleen helpen maar kunnen zij zich ook identificeren met jou. 
Zo deel je in je verhaal op subtiele wijze jouw expertise. 
TIP: De toehoorder moet zich kunnen inleven in het verhaal

3) Je geeft vertrouwen in het resultaat door te laten zien waar jij nu staat.
Omschrijf wat er in jouw leven veranderd is. Door de transformatie die jij hebt ondergaan 
laat je zien hoe jij als ervaringsdeskundige anderen kunt helpen. Zo geef je de toehoorder 
vertrouwen dat je de belofte die jij je klanten biedt ook echt waar kunt maken.
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Om je verhaal gestructureerd te omschrijven vraag ik je de volgende vragen te 
beantwoorden: Waar was je? Wat zag je? Wat gebeurde er? Waarom ben je enthousiast?
Deze vragen zijn er om je te helpen structuur aan te brengen. Laat de drie elementen van 
je verhaal terugkomen niets meer en niets minder. Om je op weg te helpen hieronder mijn 
verhaal vanuit de vier vragen.

Waar was je?
Toen ik als ZZP startte voelde ik me overweldigd met informatie over hoe online zichtbaar 
te zijn en experimenteerde met veel tools en technieken zonder daar heel succesvol in 
te zijn. Dit was frustrerend maar toen Patty (mijn vrouw) ontslag nam bij ASML om als 
zelfstandig astrologisch coach te starten kon ik haar helpen met online marketing. Ik wist 
precies wat ze WEL en NIET moest doen.

Wat zag je?
Hierdoor was Patty, in tegenstelling tot mijzelf, snel succesvol. Dit kwam omdat ze een 
autoriteit in haar vakgebied is maar ook omdat ik haar met mijn ervaring kon helpen om 
met haar potentiële klanten in contact te komen. We kwamen erachter dat de mensen die 
bij Patty geweest waren moeite hadden om aan anderen uit te leggen wat een Astrologisch 
consult bij Patty inhield. Dus ik besloot om video over haar te maken. 

Wat gebeurde er?
Deze video’s worden nu door de klanten van Patty met anderen gedeeld om dat uit te 
leggen. Zo worden steeds meer mensen bekend met wat Patty te bieden heeft en hierdoor 
worden er steeds nieuwe coachtrajecten afgenomen. Ik begon me te realiseren dat video 
een centrale rol speelde in online zichtbaarheid.

Waarom ben je enthousiast?
Ik ben enthousiast omdat wij als ZZP-ers met veelal gratis online tools een stabiele basis 
voor ons bedrijf hebben kunnen opbouwen. Dit verzekert ons van een stabiel inkomen 
waarmee we verder kunnen bouwen aan ons bedrijf.
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Ik heb mijn verhaal teruggebracht naar de essentie en nodig je uit om de vier vragen op 
de deze pagina te beantwoorden. Dit is lastig want er zullen elke keer weer stemmetjes 
in je hoofd tussendoor komen en toch is het de moeite waard. Ik heb inmiddels de kracht 
van het verhaal ervaren als je het kort en bondig kunt delen. Er zijn altijd mensen die 
nieuwsgierig zijn en meer willen weten. En dat is het doel. Het doel is niet om iets te 
verkopen want je hebt (nog) geen idee waar iemand staat en of je ze kan helpen. 

Waar was je?

Wat zag je?

Wat gebeurde er?

Waarom ben je enthousiast?
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