
 

 
 

 

 
 
Nog een paar weken en we laten 2017 alweer achter ons. Hoogste tijd om plannen 
te maken voor 2018. Hoe gaat jouw vervolgverhaal verder in het nieuwe jaar? 
 
Vraag jij je ook af wat je allemaal gaat doen in 2018? Dat kan heel goed in de 
vorm van een verhaal. We gebruiken immers verhalen om betekenis te geven 
aan ons leven. 
 
Hoe maak je dan dat verhaal? 
 
Dat doe je door je verleden en heden in verhalen te vangen en daarin de lijnen 
te zoeken. Je maakt daarmee je eigen verhaal, dat vertelt waar je vandaan 
komt en waar je nu staat. Op basis daarvan kun je ook de lijnen uitzetten naar 
je toekomstige verhaal: waar wil je naar toe? 
 
Dat verhaal begint met een terugblik. De afgebakende tijdspanne van een jaar 
leent zich daar goed voor. Bedenk daarom wat jouw verhaal van 2017 was. Je 
vertelt jezelf daarbij hoe je je ontwikkeld hebt, wat je hebt overwonnen en wat 
je stap voor stap bereikt hebt. 
 

Waar kom je vandaan? 
 

• Wat heb je gedaan in het afgelopen jaar en waar ben je trots op? 
Beschrijf één of twee momenten die een belangrijke overwinning of 
doorbraak voor je waren. 

• Wat was de slimste beslissing die je in 2017 genomen hebt? 
• Wat was het grootste risico dat je in 2017 genomen hebt? 
• Wat was de grootste verrassing van het afgelopen jaar? 
• Wat waren je inspiratiebronnen? En welke hulpbronnen kon je dit jaar 

gebruiken? Wie hebben je verder geholpen? 
• Welk woord omschrijft het beste hoe je 2017 hebt ervaren? 
• Wat was je van plan in 2017, maar wat ‘kwam er niet van’? Als je 

plannen niet kon realiseren, wat waren daarvan dan de belangrijkste 
oorzaken? Wat was jouw eigen aandeel daarin? Beschrijf het 
bijbehorende verhaal. 

• Wat ging heel goed en waar wil je meer van in het nieuwe jaar? 
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Waar ben je nu? 
 

• Wie zijn je helpers? Heb je een sparringpartner of mentor? 
• Wat heb je geleerd? 
• Waar ben je trots op? En wat is daar belangrijk aan? 
• Waar ben je dankbaar voor? 
• Wat doe je graag, ook als je er niet voor betaald wordt? 
• Waar neem je afscheid van? Wat helpt jou niet verder en waarmee kun 

je stoppen? Waar zeg je voortaan nee tegen? 
 
De volgende stap is om de lijnen door te trekken naar 2018: jouw vervolgverhaal. 
Door hier over na te denken, grijp je de kans om de scenarioschrijver van je 
eigen leven te worden. Je werkt vanuit inspiratie en je zet zelf de lijnen uit. 
Hieronder vind je een aantal vragen om je daarbij op weg te helpen. Het zijn 
zogeheten trage vragen: vragen waar je vaak niet een-twee-drie het antwoord 
op hebt, maar waar je de tijd voor moet nemen. Als je ze in gedachten een 
poosje laat sudderen, komen antwoorden vaak na enige tijd vanzelf naar boven 
borrelen. 

  
Waar ga je naar toe in 2018? 
 

• Wat is je verlangen? Hoe ziet er dat precies uit? Stel je het zo concreet 
mogelijk voor. 

• Hoe ziet succes er voor jou uit? En als je een voorbeeld daarvan geeft, 
wat is dat dan? En wat zou dat dan opleveren? 

• Wat is je missie (je hogere doel)? Vraagt je missie om een bijstelling ten 
opzichte van het vorige jaar? 

• Wat wil je betekenen voor je klanten, teamleden, opdrachtgevers, 
organisatie? 

• Voor wie doe jij het? Wat willen deze mensen en wat hebben ze nodig? 
Welke problemen ervaren zij en welke resultaten kunnen ze met jou 
bereiken? 

• Hoe wil jij je voelen? Avontuurlijk? Vrij? Kalm? Creatief? Energiek? 
Verbonden? Geconcentreerd? En wat is daar dan voor nodig? 

• Hoe wil je zichtbaar zijn? 
• Wat heb jij te leren? Of: welk obstakel heb jij te overwinnen? 
• Wat staat jou te doen om super succesvol te zijn? 
• Komt er een thema naar boven waaraan je in 2018 wilt werken? Of een 

woord van het jaar? 
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Zo kom je tot je nieuwe verhaal: 
 

1. Schrijf de antwoorden op deze vragen in een notitieboekje. Ook losse 
flarden of tekeningetjes zijn interessant om te vangen in dit boekje. Het 
is handig om voor iedere vraag een aparte bladzijde te reserveren, want 
al gaandeweg zullen je meer invallen krijgen met mogelijke antwoorden 
of richtingen. 

2. Je kunt natuurlijk ook een sparringpartner zoeken en elkaar bevragen. 
Onderzoek samen wat meer helderheid verdient en waar je (te) snel 
denkt: ‘dit is te veel gevraagd’ of ‘dit kan ik niet’. 

3. Aan de hand van je aantekeningen zullen er beelden ontstaan, die zich 
uiteindelijk ook in woorden laten vatten. Schrijf dat op: waar ga je naar 
toe en hoe ziet die weg eruit? En zijn daar onverwachte wendingen bij? 
Schrijf dat alles op tot een nieuwe verhaal. 

 
Dat wil niet zeggen dat het verhaal zich ook echt volgens die lijnen ontvouwt, 
want er komen altijd onvoorziene zaken op je pad. Maar als je je eigen verhaal 
in je hoofd hebt, zie je beter de mogelijkheden om nieuwe kansen te benutten 
die voorbij komen. Net zoals je ineens overal rode dingen ziet, als je je focust op 
‘rood’. 
 
Ga alvast op weg! 
 
Was je het afgelopen jaar veel van plan, maar kwam het er niet van, om wat 
voor reden dan ook? Laat dat het komende jaar niet opnieuw gebeuren, maar 
bepaal zelf je koers. Ook als je nog niet precies weet hoe en wat (en dat geldt 
voor de meesten van ons), kun je er toch richting aan geven. 
 
Zet nu daarvoor de eerste stap. Maak van 2018 een jaar dat ‘succesvol’ is, in de 
betekenis die jij persoonlijk aan dat woord geeft. Zodat jij in 2018 gaat doen wat 
jou te doen staat en zodat je daarmee jezelf en anderen blij maakt. 
 
Veel succes! 
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Sigrid van Iersel – verhalenmaker met uitvoeringskracht 
 
Als je de juiste strategieën gebruikt en daadwerkelijk begint, kom je vanzelf van 
ideeën tot daden. Zo eenvoudig is het.  
 
Als verhalenmaker en creatieve gids ben ik al jaren gefascineerd door de vraag 
hoe je van ideeën tot daden komt. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen met 
ideeën te helpen om hun plannen te realiseren. Het is gewoon zonde als ze op 
de plank blijven liggen. Het maken van je verhaal is een van de veelbeproefde 
en succesmiddelen om dat te bereiken. 
 
Meer weten? Neem gerust contact op! 
 

 
 
 
 
www.sigridvaniersel.nl 
Facebook: Toverballen voor het Brein 
E-mail: contact@sigridvaniersel.nl 
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