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Leef en creëer je verhaal 
 
 
Je kunt goed zijn in je vak, maar het draait uiteindelijk om je 
verhalen. Want dankzij jouw verhalen kunnen mensen zich 
met jou verbinden.  

 
 

Zichtbaarheid is belangrijk: voor ondernemers en voor mensen die in een 
organisatie werken. Hoe weten ze anders dat ze jou moeten vragen om deel te 
nemen aan dat nieuwe interessante project? Of dat ze bij jou moeten zijn voor 

die expertise die zij net nodig hebben? 
 
De beste manier om op te vallen op sociale media, in blogs of podcasts is het delen van 
verhalen. Door je verhaal te vertellen, deel je niet alleen wat je doet, maar ook waarom. 
Lezers lopen daar enorm warm voor, zeker als dat geen gladgepolijst verhaal is, maar 
iets echts en persoonlijks. Zelden kreeg ik zoveel reacties als de keer dat ik op sociale 
media mijn verhaal deelde over mijn te vroeg overleden ouders en hoe dat mijn keuzes 
beïnvloed had.  
 
Op sociale media willen mensen in contact komen met mensen zoals zijzelf. Ze willen 
je echt leren kennen, want dan begrijpen ze ook zichzelf beter. Ze zijn geïnteresseerd in 
jou, omdat jij een mens van vlees en bloed bent.  
 
Laatst las ik een boek van een financiële expert, puur omdat ze ook allerlei details over 
haar persoonlijke leven deelde. Daaruit leerde ik hoe zij financiële vrijheid vertaalde in 
haar eigen leven. Heel inspirerend. Als zij een boek vol slimme financiële tips had 
geschreven, had ik het boek waarschijnlijk niet eens ter hand genomen. 
 
Als je je verhalen consistent doorvoert – op sociale media, maar ook in je presentaties, 
je blogartikelen, etc. - herkennen mensen direct waar jij voor staat. Wanneer mensen je 
een poos volgen, valt de keuze gemakkelijker op jou. Je verlaagt daarmee de drempel 
om met jou in contact te komen. Ze ‘kennen’ je eigenlijk al. Zelf krijg ik er regelmatig 
nieuwe opdrachtgevers door het delen van verhalen op sociale media.  
 
Persoonlijke verhalen zijn dus super waardevol. Maar oh, wat is het voor veel mensen 
moeilijk om er echt voor te gaan zitten en zo’n verhaal op papier te krijgen. Bovendien 
voelen veel mensen een groot ongemak bij het delen van hun persoonlijke verhaal. 
Terwijl dat helemaal niet hoeft. Je kunt gewoon je pure verhaal vertellen, zonder 
opgeklopt gedoe. 
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Met deze 87 verhaalideeën 
ben je zichtbaar jezelf 

 
 
Laat je daarom inspireren door deze 87 verhaalideeën, waarmee jij op een natuurlijke 
én hele makkelijke manier werkt aan meer (online) zichtbaarheid. 
 
Die ideeën gaan over het delen van vakgeheimen, waarden en inspiratiebronnen. Ik heb 
ze alvast voor je verdeeld in handige categorieën. Gebruik de zin als ‘aanleiding’ om te 
gaan schrijven. Maak zo nodig eerst een kleine mindmap met de eerste associaties bij 
deze zin. Je zult zien dat je naar aanleiding van die associaties gemakkelijk op gang 
komt en ideeën krijgt om meer van jezelf te laten zien. 
 
Deze 87 ideeën zijn verhaalstarters: bedoeld om op een hele makkelijke manier bij jou 
verhalen aan te slingeren, zodat je ze kunt opschrijven en delen. Ik zie je verhalen graag 
tegemoet. Succes! 
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Tips voor beginners 

o Dit is mijn beste tip aan een nieuwkomer. 
o Een advies dat ik bijna nooit deel. 
o Dit adviseer ik altijd als eerste. 
o Voordat je begint met… doe dan eerst dit. 

 

 
Keuzes 

o Zo kies je slim bij een overvloed aan… 
o Deze truc helpt om je plan wel te verwezenlijken. 
o Dit gebeurt er als je …. voor het eerst doet. 
o Wat je nooit tegen …. moet zeggen. 
o De meest essentiële voorwaarde om samen te werken. 
o Dit of dat? 
o Als alles mogelijk is, dan... 
o Dit had ik niet verwacht. Dit bleek de reden te zijn waarom klanten met mij/ons 

willen werken. 
 

 
Doorpakken 

o Mijn manier om door te pakken bij… 
o Spelregels voor…. die altijd werken. 
o Zie je het niet meer zitten? Dit helpt mij om door te zetten. 
o Door dit ene ding wordt het makkelijker. En dat ontdekte ik zo. 

 

 
Trends en vernieuwingen 

o De ultieme verbetering waar ik van droom. 
o De uitdagingen die in ons vak voor ons liggen. 
o De trend in ons vak die ons duidelijk maakte dat... 
o Dit gebeurt er als we niets doen op het gebied van… 
o Hier hebben we creativiteit en innovatievermogen voor nodig. 
o Deze behoefte zie ik bij klanten waar nog helemaal niets mee gedaan wordt. 

 

 
Achter de schermen 

o Zonder dit (voorwerp, afscheidsritueel, laatste check) ga ik nooit van huis. 
o Het ritueel dat ik altijd gebruik om te beginnen met… 
o Daarom noemen klanten mij…. (streng, betrokken, recht voor zijn raap, pietje 

precies). 
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o Wat is dit frustrerend! En dit ga ik eraan doen. 
o Hoe verdien ik eigenlijk mijn geld? 
o Het onderdeel dat ik het liefst uitbesteed. 
o De meeste mensen hebben geen idee dat dit ook bij het vak hoort. 
o Dit doe ik de komende maand als ik met niemand rekening hoef te houden. 
o Deze feestdag betekent voor mij... 
o Als ik ... kon doen voor de rest van mijn leven, dan zou ik... 
o Dit wil ik worden ‘als ik later groot ben’. 
o Als ik een dier zou zijn, dan ben ik... 
o Mijn grootste dilemma van de afgelopen periode. 
o Waarom het zo moeilijk is om te stoppen met … 

 

 
Mijn waarden 

o Dit is de reden waarom ik dit werk wil blijven doen. 
o Mijn belangrijkste kompas en hoe ik daarmee werk (over de belangrijkste 

waarden in je leven). 
o Dit de reden dat ik hiermee begon (met mijn eigen onderneming, met het vak). 
o Hier komen mijn drijfveren vandaan. 
o Dit zijn mijn (onuitgesproken) voorwaarden. En dat kwam zo. 

 

 
Beslissende momenten 

o De dag die ik nooit meer vergeet. 
o Er was eens... 
o Dit herinner ik me van mijn allereerste werkdag. 
o De dag dat ik plotseling…. verloor (een voorwerp, een vriendschap, een dierbare). 

Een ontmoeting die mijn dag een gouden rand gaf. 
o Toen ik mijn smartphone thuis liet liggen. 
o Het verhaal over een belangrijke verandering die ik hebt doorgemaakt. 
o Het ging flink mis. En toch.... 
o Het muzieknummer waarbij ik mijn emoties liet gaan. 

 

 
Inspiratiebronnen 

o De film die mij het meest raakte. 
o Wat ik leerde van mijn opa/oma/tante/buurman/leraar... 
o Dit bewonder ik het meest bij mijn superheld. 
o Mijn grootste rolmodel is..., omdat... 
o De mooiste plek voor vergaderingen, inspiratiesessies, etc. 
o Drie boeken die mij inspireerden om het anders te doen. 
o Dit is de mooiste plek waar ik ooit geweest ben. 
o De raarste quotes die ik altijd bij me heb. 
o Dit geef ik graag cadeau. 
o Deze mensen zijn mijn raadgevers als ik helemaal vastzit. 
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Faalverhalen 

o Mijn grootste miskleun en wat ik ervan geleerd heb. 
o Zo kwam ik verder toen ik het niet meer zag zitten. 
o Hier lig ik ‘s nachts van wakker. 
o Hiermee ging ik keer op keer de mist in. En zo loste ik het op. 

 

 
Leermomenten 

o Hier twijfel ik nooit meer over. 
o Dit heb ik pas recent ontdekt. 
o Van deze gebeurtenis heb ik de afgelopen maand veel geleerd. 
o De mentor die mij een belangrijke les leerde. 
o Dit was de allergrootste uitdaging tot nu toe. 
o Hoe ik mij voornam om dit ene ding nooit meer te doen. 
o Van deze gebeurtenis heb ik de afgelopen maand veel geleerd. 
o Dit zou ik nu zeggen tegen het meisje of de jongen die ik ooit was. 
o Bezig met iets engs? Dan doe je waarschijnlijk iets dappers. 

 

 
Vakgeheimen 

o Het grootste vooroordeel over… 
o Door dit ene ding wordt alles makkelijker. 
o Het beste advies dat ik ooit kreeg over dit vak. 
o Het grootste misverstand bij… 
o De vraag die niemand ons durft te stellen (maar wel heel belangrijk is). 
o Mijn belangrijkste ontdekking over dit vak. 

 

 
Klantverhalen 

o Zo gebruiken onze klanten ons product (of onze dienst). 
o Dit willen mijn klanten/opdrachtgevers/samenwerkingspartners altijd als eerste 

weten. 
o Voor en na. 
o Op deze klant ben ik supertrots, omdat... 

 

 
Dankbaarheid 

o Voor dit geschenk ben ik dankbaar. 
o Hiermee ben ik elke keer weer superblij. 
o Mijn meest gelezen artikel en wat ik daarvan leerde. 
o Ik ben dankbaar voor..., omdat... 
o De allermooiste opdracht die ik ooit kreeg.   
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Als verhalenmaker knoop ik de kracht van storytelling en creatief denken aan elkaar. 
Daarmee help ik jou en je organisatie om mensen te raken en in beweging te brengen 
met verhalen. 

 
Verhalen zijn mijn grote liefde. Ik noem ze ‘toverballen voor het brein’. Ze verleiden, ze 
blijven plakken en ze laten telkens nieuwe lagen zien. Verhalen geven betekenis en 
reiken het grotere perspectief aan. Dankzij storytelling snap je ineens waar je het 
allemaal voor doet. 

 
Jarenlang heb ik als journalist talrijke verhalen opgetekend van uiteenlopende mensen 
en organisaties. De kracht van het persoonlijke verhaal is elke keer weer ongelooflijk 
groot. Als verhalenmaker, conceptontwikkelaar en schrijver geef ik daarover nu mijn 
kennis en ervaring door. In mijn boek Jongleren met Vermicelli – Creëer en leef je verhaal 
lees je daar nog veel meer over. 

 
Met deze lijst help ik je graag op weg om je zichtbaarheid op sociale media te 
vergemakkelijken en jou te laten sprankelen. Extra verhaalkracht nodig? Je kunt bij mij 
terecht voor begeleiding en advies. Neem dan contact met mij op! 

 

 
Contact 
Website: sigridvaniersel.nl 
Facebook: Toverballen voor het Brein 
E-mail: contact@sigridvaniersel.nl 
Boek: Jonglerenmetvermicelli.nl 
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