
5 VERHALEN VOOR 
IN JE BEDRIJF

S T O R Y  |  S C H R I J F S C H O O L

5 onderwerpen waar je een verhaal over kan schrijven.
hulpzinnen die ervoor zorgen dat je meteen gaat schrijven.
wat het je oplevert om dit verhaal te vertellen.

ZO WERKT HET

Schrijf over een droom die je hebt waargemaakt.
Jouw droom is misschien ook wel de droom van
jouw lezer. Door te vertellen hoe jij het hebt
aangepakt, leert jouw lezer van jou.

#1 DROOM WAARGEMAAKT
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Hulpzinnen
‘Mijn meisjesdroom kwam uit…’
 ‘Als kind droomde ik van…’

Schrijf over een gebeurtenis die jou boos maakt of
frustreert.
Wat jou boos maakt, zegt iets over wat jij wilt
veranderen. Het zegt iets over jouw missie.

#2 WAT JOU BOOS MAAKT Hulpzinnen
‘Dit frustreert mij enorm…’
‘Ik kan me zo kwaad maken om…’

In elk vakgebied zijn bepaalde 'standaarden'. Vertel
wat jou hierover verbaast of opvalt.
Dit onderstreept jouw eigenheid, jouw uniekheid.

#3 IETS DAT JOU OPVALT IN JOUW VAKGEBIED Hulpzinnen
‘Hier gaat iedereen linksaf… ik vertel je graag
waarom ik rechtsaf ga…’
‘Het is gebruikelijk om…. Toch kies ik voor een
andere methode / weg /oplossing / richting…’

Wie was jij voor dit keerpunt en wie was jij daarna?
En hoe verliep het proces.
Dit laat zien dat jij in staat bent te veranderen en
jouw inzichten helpen jouw lezer met haar eigen
verandering.

#4 EEN KEERPUNT IN JOUW LEVEN Hulpzinnen
‘Dit was een keerpunt in mijn leven…’
 ‘Na deze gebeurtenis was ik niet meer dezelfde
persoon…’

Vertel stap voor stap hoe jouw oplossing werkt,
neem de lezer mee. 
Dit geeft jou de kans om de lezer te laten
kennismaken met jouw werkwijze.

#5 OPLOSSING DIE JIJ TOEPAST Hulpzinnen
‘Het was een van de meest succesvolste projecten
ooit….’
'Deze klant is extra bijzonder voor mij, zij volgde
mijn eerste training en...'


