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De Ziel
van

jouw Zaak

Jij bent uniek
Jouw verhaal is uniek

Het is tijd om het te vertellen



de  z ie l  van  jouw  zaak

Ha ondernemer!

Wat ontzettend gaaf dat je dit gaat lezen en doen!

Je gaat je eigen teksten schrijven (of aan je eigen teksten

sleutelen omdat je ze persoonlijker wilt maken). Of je wilt jezelf en

je bedrijf zo goed leren kennen dat je met gemak aan een

tekstschrijver kunt overbrengen wat je wilt. 

Zodat je teksten beter worden. Eigener. Meer van jou.. Zodat je

precies de juiste mensen naar je toetrekt, mensen die bij jou

passen en die jij kunt helpen met je dienst of product.



de  z ie l  van  jouw  zaak

Er zijn zo veel mensen die vinden dat ze niet goed kunnen

schrijven en inderdaad, niet iedereen heeft hetzelfde talent om

mooie zinnen te construeren of een geweldige tekst in elkaar te

draaien. Maar toch ben ik van mening dat jij zelf degene bent die

het beste kan verwoorden waar het in jouw bedrijf over gaat! 

Want wie weet precies waar het in jouw onderneming om

begonnen is, wat de waarden en de pijlers zijn? Dat kan er maar

één zijn en dat ben jij!



de  z ie l  van  jouw  zaak

In deze minicursus krijg je allerlei manieren, opdrachten en

oefeningen mee om bij die woorden te komen en ze naar buiten

te brengen. En of je nou uiteindelijk zelf je teksten schrijft of het

iemand anders laat doen, je zult versteld staan van de

schitterende parels die in jou te vinden zijn, de

verborgen wijsheid en schatten die in jou verborgen liggen.

Daar gaat het in jouw bedrijf om. Toch? 

Kom, we gaan aan de slag!

Veel plezier met deze cursus.

Jij bent de ziel van jouw zaak
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Je uitrusting

Wat heb je nodig?

Zorg voor een notitieboek waarin je alles kunt opschrijven. Doe jij dit liever digitaal,
maak hier dan een map of bestand voor aan. Print zo nu en dan iets uit, anders
blijft het zo verstopt en dat is jammer. Sommige dingen wil je zo veel mogelijk
onder ogen krijgen, zodat ze je kunnen helpen, motiveren en steeds weer helpen
herinneren aan waar je mee bezig was.

Een klein boekje dat je overal in kunt meenemen (denk aan je auto, je handtas,
etc.) zodat je elke ingeving meteen kunt opschrijven. Denk niet dat je dat soort
dingen wel onthoudt, want in de praktijk blijkt dat dat voor bijna niemand zo
werkt. Het ene moment heb je een geweldig idee, het volgende moment word je
gebeld of gebeurt er iets anders en je bent het kwijt. Bovendien werkt het zo dat
als je dingen opschrijft, je je hoofd rust geeft, want dan weet het dat het ergens
genoteerd is en dat je dat dus niet hoeft te onthouden. Leg er ook eentje naast je
bed.

Wat ook kan bij goede ideeën, is dat je ze opneemt.
Dat kan natuurlijk met een voicerecorder, maar bijna elke mobiel heeft ook een
opnamemogelijkheid. Wat ik zelf graag gebruik is mijn eigen WhatsAppgroep. Die
maak je zo:

Maak een WhatsAppgroep aan en voeg iemand toe die je hiervan op de hoogte
brengt. Als je groep is aangemaakt, verwijder je deze persoon weer.  

Voilà, je hebt je eigen groep waar je al je ingevingen, plannen en geniale
ingevingen in kunt schrijven of opnemen. Ideaal!
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Je uitrusting

Pennen. 
Niets zo irritant als een geniaal idee hebben en dan geen pen kunnen vinden. Leg
er een stel in je auto, stop er minstens twee in je tas. En als je er dan toch geen
kunt vinden of ze blijken het allemaal niet te doen, heb je misschien je mobiel nog
waar je het in kunt zetten.

Zorg wel dat je dat op een later tijdstip in je boek of bestand zet. Dat geldt
ook voor losse blaadjes waar je dingen op hebt geschreven.

Een open vizier
Is ook prettig om te hebben. Je gaat naar allemaal dingen kijken, zoeken,
vragen aan anderen en daarvoor is het belangrijk om open te zijn en niet te
(ver)oordelen. Wil je hier verder mee komen, zet dan op z’n minst tijdelijk de
criticus even opzij. 

Die kun je er later altijd weer bij halen, als je dat dan nog zou willen….
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Nee, ik bedoel niet uit welke plaats je komt. Ik
bedoel het zoals het beschreven wordt in de Tao
van Poeh: ‘Als je wilt weten waar je
naartoe gaat, kijk dan achter je.’ 
Want als je ziet waar je geweest bent, geeft dat
heel veel richting over waar je naartoe gaat. 

Dus: waar stond je tien jaar geleden? Vijf jaar?
Een jaar geleden? Op het moment waarop je
begon te denken over een eigen bedrijf? Het
moment dat er een plan was en dat het besluit
genomen werd. Het moment van je
eerste opdracht, je inschrijving bij de Kamer van
Koophandel. 
En waar sta je nu? Waar wil je naartoe?

Om jouw verhaal helder te krijgen, ga je een
soort minibiografie maken om alles in
perspectief te zien, je ontwikkeling te
bekijken. 

Schrijf in je boek per onderdeel de dingen die in
je opkomen. Wees eerlijk naar jezelf, maak het
niet mooier dan het is en wees open
voor inzichten. Je kunt hier heel veel uithalen als
je daartoe bereid bent.

Jouw verhaal
als persoon en als ondernemer

Waar kom je vandaan?
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Jouw verhaal

DROOM: Wat was je droom? Wanneer ontstond
die? Misschien droomde je hier als kind al van? Welke gevoelens en welke
woorden horen erbij? Vooral dat moment waarop je begon te denken over je
bedrijf, het zegt iets over je dromen. Over waar je naartoe wilt. Je kunt steeds
terugkeren naar dat punt en kijken waar je nu staat. Toets het aan waar je
begon, de pijlers van je bedrijf, je kapstok zoals Judith Webber het noemt.

Heb je nog steeds datzelfde doel voor ogen? En passen de dingen die je doet
op het pad er naartoe?  

TALENTEN: Wat kan jij als de beste? En wat doe je graag en zou je ook doen als
je er niet voor betaald zou krijgen? Wat zijn dingen die jij in een handomdraai
doet? Waarvoor vragen anderen jouw advies of wat laten ze met een gerust
hart aan jou over? 

Echte talenten zijn voor onszelf vaak heel gewoon en zien we niet als
talent. Daarom kan het fijn zijn anderen te vragen wat zij voor talent

in je zien, gewoon omdat je het zelf niet ziet. Het is als de vis in het
water; hij zwemt er middenin en ziet het water zelf niet, maar wij, van

buitenaf, zien het wel.
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PIJN: Welke drive zit er achter jouw
ondernemerschap? Maakte
je iets mee wat moeilijk was en wil je nu
zorgen dat anderen deze pijn niet of veel
minder hoeven door te maken? 

Welke worsteling heb jij doorgemaakt
waardoor jij nu waardevolle kennis kunt
doorgeven aan anderen? 

Als je geen pijn of worsteling in je verhaal
ziet, graaf dan eens dieper of lees mijn
verhaal verderop, dan krijg je waarschijnlijk
meer inzicht. 

Jouw verhaal

Iedere ondernemer die
ik tegenkom, heeft een
dieper liggende drive
waarom ze doet wat ze
doet en dat heeft altijd
met een diepe pijn of
verlangen te maken,
ook al zie je die
connectie nu nog niet.
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Jouw verhaal

IDEE: Welk idee kreeg je als het gaat om je
ondernemerschap? Wanneer was dat?
Welk gevoel en welke woorden horen
erbij?

PLAN: Maakte je een plan? Hoe zag dat
eruit? Wanneer ontstond het? Welke
kwaliteiten, talenten en vaardigheden
wilde je hiervoor inzetten? Wat voor gevoel
gaf dat je? Welke woorden passen hierbij?

BESLUIT: Wanneer besloot je dat je dit
bedrijf wilde oprichten en waardoor kwam
dat? Welk gevoel gaf dat je? Welke
woorden komen in je op?

EERSTE OPDRACHT: Ja! Het moment dat je
je eerste factuur mocht gaan maken.
Wanneer was dat en hoe voelde dat? Weet
je het bedrag nog?

KAMER van KOOPHANDEL: 

Het officiële moment. Voor
sommige mensen een
formaliteit, maar ik vind het
een feestje waard. Het is een
statement, een aankondiging
aan de wereld dat jij dit gaat
doen, zoals een huwelijk dat
ook is. 

Hoe voelde je je op deze dag?
En hoe heb jij dit gedaan?
Heb je er een feestje van
gemaakt of was het iets wat je
gewoon tussendoor deed.
Weet je de datum nog?
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Jouw verhaal

ONTWIKKELING: Kijk eens naar jouw
bedrijfsverhaal.

Het is uniek, het zegt van alles over wie jij
bent en hoe je in de wereld staat en wat je
de wereld te brengen hebt. Welke hoogte-
en dieptepunten heb je meegemaakt? Wat
voor klanten kwamen er op je af en zijn die
in de loop van de tijd veranderd? Met welke
mensen heb je samengewerkt of liep het
spaak? Heb je momenten gehad dat je het
bijltje erbij neer wilde gooien, dat je het
gevoel had te falen? Heb je voor je gevoel
fouten gemaakt? 

En ook, waar ben je trots op? Wanneer
voelde je je volledig in je element en wist je
dat je hiervoor gemaakt bent? Zit er een
stijgende lijn in je omzet of gaat het op en
af?

Als starter heb je
misschien nog niet veel
ondernemersverhalen,
maar die komen vanzelf. 
Dat wat je hebt, schrijf je
op en je vult het aan met
wat er nog gaat komen...
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NU: Waar sta je nu? 

Hoe ziet jouw bedrijf eruit? 
Wat voor klanten heb je en welke producten of diensten bied je aan? 
Als je daar zo over nadenkt, welk gevoel geeft dat je dan? 

Hoe zien je dromen er op dit moment uit? Zijn ze veranderd ten
opzichte van toen je begon of nog hetzelfde? 
Of ben je ze uit het oog verloren?

Jouw verhaal
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Je hebt nu van alles opgeschreven, jouw ondernemersverhaal staat op papier of in
de computer. Lees het eens door. 

Wat haal je eruit? Zie je je ontwikkeling? Zie je welke zaken voor jou belangrijk zijn
en hoe die als een rode draad door je verhaal lopen? 

Of je nou kort bezig bent met ondernemen
of lang, dat maakt eigenlijk niet uit. Zit je nog steeds op dat eerste spoor of doe je
nu iets anders dan waarmee je begon? 

Kijk er met een open vizier naar. Leer van wat je eventueel anders had kunnen of
willen doen zonder jezelf te veroordelen, want daar heb je niks aan. 

Jouw verhaal

Ga ervan uit dat je het zo goed mogelijk doet en hebt gedaan. Het is net als het
ouderschap. Ouders hebben het in de ogen van hun kinderen nooit 100% goed
gedaan, maar voor de meeste ouders geldt dat ze het altijd zo goed mogelijk
proberen te doen.

Opvoeden leren we niet op school, je leert het door het te doen en dat geldt ook
voor ondernemen.
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STAP 1: 

Begin eerst eens heel simpel met de letterlijke woorden. 

In mijn geval bijvoorbeeld:

ik ben copywriter en woordencoach en coach ondernemers en redigeer teksten.

STAP 2: 

Breid het dan uit. Hoe kun jij het zinnetje van stap 1 met wat meer

woorden omschrijven?

ik help vrouwelijke ondernemers met het vinden van woorden die bij hen en hun
onderneming passen en met het verbeteren van hun teksten.

STAP 3: Nog een stapje verder:

Ik help vrouwelijke ondernemers die worstelen met het woorden
geven aan en het vinden van hun unieke verhaal en het delen van hun goud via teksten
voor hun bedrijf, zodat ze makkelijker van zich kunnen laten horen en de juiste
klanten kunnen bereiken waarmee ze hun bedrijf kunnen laten groeien en bloeien.

Wat bied je aan en aan wie?
Hoe kun je in woorden omschrijven wat je aanbiedt?

Bam, daar heb je je elevator pitch!
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Stap 3, de elevator pitch, is in feite je ondernemersverhaal in
miniatuurvorm.

Het vertelt over jouw drive, de oplossing die jij biedt én over
de worsteling/angst/vraag en de onderliggende wens van je
(potentiële) klant.

Wat bied je aan en aan wie?
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Je missie

Je ontkomt er gewoon niet aan; ondernemen is een missie hebben. 
Iedere ondernemer heeft een missie van waaruit de onderneming gestart is. 
Die kan klein zijn of enorm. Het heeft niet eens zo heel veel te maken met de
dingen die je doet, het is groter, het ligt dieper. Misschien weet je (nog) niet wat je
missie is. Maar dan kan de volgende opdracht je helpen om daar achter te komen.

Toen ik begon te dromen over een eigen bedrijf, had ik echt geen
idee waarmee ik dat bedrijf zou beginnen. Ik had een aantal
seminars gevolgd die grotendeels over ondernemen gingen. Mijn
plaatje van ondernemen werd nogal getackeld in deze seminars en
ik begon me te realiseren dat ik eigenlijk hele geschikte kwaliteiten
had voor het ondernemerschap. 

Langzaam maar zeker werd het me duidelijk dat ook ik ondernemer
kon worden. Toen ik mezelf de vraag stelde wat ik nou het allerliefste
doe, kreeg ik direct het antwoord: taal, brainstormen en anderen
helpen. 
Daar bouwde ik mijn bedrijf op en ik schreef me in 2012 in bij de KvK.
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Ik hielp vrouwelijke ondernemers met hun teksten en schreef artikelen
en columns voor een krant. Maar omdat ik vrijwel bij iedereen zie dat ze
zelf het beroep uitoefenen dat ze zelf het meest nodig hebben, vroeg ik
me een paar jaar geleden af hoe dat dan bij mij zat. 

Ik ben goed in taal, dus wat was het dan wat ik nodig had? Na onderzoek
begreep ik dat het uiteindelijk bij mij gaat om het delen van je verhaal,
communiceren. Ik ben misschien wel goed in taal en teksten, maar echt
zeggen wat ik vind, zeggen wat ik écht te zeggen heb… daar bleek het ‘m
in te zitten! Oef, pittig voor me, want ik heb me heel vaak ingehouden,
mijn mening voor me gehouden om allerlei redenen, vooral angst. 

Maar daarmee laat ik mijn echte goud niet zien en dat is nu juist wel
waarvoor ik gekomen ben. Datzelfde geldt voor jou.

Je missie

Waar kan jij nog een laag dieper gaan? Nog beter zien wat jij hier
te doen hebt en wie je daarmee het beste kunt helpen? Wat is jouw
missie?
Om dat helder(der) te krijgen, ga je op onderzoek uit, een leuk en
eenvoudig onderzoek. 
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Mindset is een term die de laatste jaren erg veel gebruikt wordt en
dat is niet voor niets! Je mind is een bijzonder krachtig instrument en
dat kun je ten goede of ten kwade voor (of tegen) jezelf gebruiken.
Het is heel handig als je inzicht hebt in je mindset.

Ik heb lang gedacht dat ik niet geschikt was als ondernemer. Ik had
er bepaalde ideeën over en daar paste ik zelf niet in. Zaken doen en
geld verdienen, daar was ik niet geschikt voor, dacht ik. Ik had ook
geen enkel idee waarin ik dan zou moeten ondernemen. Tijdens
meerdere seminars over ondernemen en geldzaken, ging er een
wereld voor me open. Ik ontdekte dat bepaalde kwaliteiten die ik heb
juist heel geschikt zijn voor het ondernemerschap!

Ik leerde dat ondernemen alles te maken heeft met authentiek
zijn en je verbinden met waar je mee bezig bent. Precies op mijn lijf
geschreven. Het gaat niet om iets wat ver buiten mezelf ligt, het gaat
om mij!

Ondernemen is iets doen wat bij mij past en waardoor ik in staat ben
om veel te geven. En dat wil ik graag: iets bijdragen aan deze wereld,
deel uitmaken van het grotere geheel, iets doen waar iedereen, dus
ook ik, beter van wordt.

Mindset
Hoe denk je en hoe wil je denken?
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Ik moest mijn mindset echt bijstellen. Als ik dat niet had
gedaan, dan was ik nu geen ondernemer geweest en had ik heel veel
moeten missen.

Oké, jouw beurt...

Heb jij bepaalde ideeën over jezelf en over
ondernemen die je in de weg zitten? En andere ideeën die je juist
helpen bij je ondernemerschap?

Heb je voorbeelden van ondernemers, misschien zelfs je eigen
ouders? Als jij ondernemers hebt meegemaakt in je jeugd, welke
ervaringen had je daar dan mee?
En wat voor ideeën over ondernemen heeft dat bij jou gecreëerd?
Heb je die ideeën nu nog en kun je die gebruiken of zitten ze je
vooral in de weg? Misschien heb je wel een ondernemer als groot
voorbeeld. Maar is dat een voorbeeld waar je wat aan hebt of werkt
het juist averechts om dit voorbeeld te hebben?

Mindset

Laat daar je gedachten
eens over gaan en
schrijf belangrijke

inzichten op. Of spar er
met iemand anders

over.
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Zo leer je veel over je eigen ideeën over ondernemen.
Misschien ontdek je dat je al heel lang met een bepaald idee
rondloopt dat jouw ondernemerschap onbewust ondermijnt.
Misschien kende jij vroeger een ondernemer die het op een manier
deed die jou erg aansprak, maar hadden jouw ouders juist
veel kritiek op deze persoon. Dan moet je van goeden huize komen
wil jij als hun kind moeiteloos iets dergelijks gaan ondernemen, maar
misschien is het vanbinnen wel een diepe wens. 

Als je die kleine stemmetjes vanbinnen leert kennen, je er
bewust van bent, heb je de helft van het werk al gedaan. Er zijn
ontzettend veel manieren om te leren je mindset te veranderen. 

Een groot voorbeeld voor veel kinderen op het gebied van
geldzaken, is Dagobert Duck. Dat is bijna nooit positief. Sommige
kinderen denken daardoor dat rijke mensen vrekken zijn of altijd
alleen blijven en willen daarom zelf niet rijk worden. Het wordt ze
iedere week in een schijnbaar onschuldig blaadje met de paplepel
ingegoten, maar zo onschuldig blijkt het dus niet!

Voor jou als ondernemer kan het ook erg interessant en
behulpzaam zijn om te kijken hoe jij diep vanbinnen over geld denkt.
Ik ga er in deze cursus verder niet op in, maar je kunt boeken vol over
dit onderwerp schrijven!

Mindset
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En dan, ook heel belangrijk voor jou als ondernemer: hoe denk jij
over schrijven?

Ik zie dat heel veel van mijn klanten het idee hebben dat ze niet
kunnen schrijven, vaak door een ervaring uit hun jeugd (een oudere
broer die geweldig goed schreef, een docent of ouder die haar
vertelde dat ze niet kon schrijven, etc.). 

Die ervaringen zitten enorm in de weg bij het ondernemerschap, het
houdt ze tegen om vrijuit te schrijven en via teksten te laten zien wie
ze zijn. Ze durven zichzelf niet echt te laten zien, want als ze dat doen,
komt dat stemmetje weer omhoog dat zegt dat ze het niet kunnen
en zelfs niet moeten doen. 

Met als gevolg: geen teksten of teksten die ze door anderen laten
schrijven of matige teksten. Terwijl ze allemaal, niemand
uitgezonderd, hun unieke woorden hebben en daarmee mooie
teksten kunnen schrijven waarmee ze hun ideale klant kunnen
raken.

Mindset
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Hoe zit dat bij jou? Durf jij vrijuit te schrijven of zit er een stemmetje
(of meerdere) dat je tegenhoudt, dat zegt dat je niet goed (genoeg)
bent? 
Zie je als een berg op tegen het schrijven van je blog en doe je er
uren of zelfs dagen over om uiteindelijk in je laptop te blijven zitten?
En je webteksten? Hik je daar steeds weer tegenaan en steek je je
kop in het zand omdat je er zo tegenop ziet en niet vertrouwt op
jouw schrijverskwaliteiten?

Onderzoek eens waar dit vandaan komt. Hoe lang saboteert die
stem jou al bij het laten zien wie je bent? Wie heeft tegen jou gezegd
dat jij niet kon schrijven of in elk geval niet zo schreef zoals van jou
verwacht werd? Mijn ervaring is dat dit juist vaak de meest originele
mensen zijn die een heel eigen stijl hebben die heerlijk is. 

Zo was er bijvoorbeeld iemand aan wie verteld werd dat ze schreef
zoals ze sprak en dat dit niet de bedoeling was. Terwijl schrijven zoals
je spreekt juist een geweldige kwaliteit is die je geweldig in kunt
zetten voor de teksten voor je bedrijf! Maar omdat er ooit 1 iemand
was die vond dat ze niet aan zijn of haar verwachtingen voldeed, zat
ze nu nog steeds met de gebakken peren. 

Mindset
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Als jij een vergelijkbare ervaring hebt gehad, kijk er dan eens met
een neutrale blik, van een afstandje, naar. In hoeverre had deze
persoon gelijk? 

Kun je dit neutraal bekijken en zien dat het maar een mening was en
ook nog eens een bekrompen mening? Dat deze persoon niet echt
kon zien wie je was en waartoe je in staat was, omdat je niet ‘binnen
de lijntjes’ viel. 

Maar eerlijk, wie zit er te wachten op binnen de lijntjes? Jouw klanten
zeker niet!
Hoe zou het zijn om afscheid te nemen van deze stem die jou al veel
te lang in de weg zit en je eigen stem voorrang te geven?

Mindset
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De kloof dichten

Bij mijn klanten zie ik het heel vaak
en ook in gesprekken met andere
ondernemers en collega’s hoor ik
het: het is spannend om echt te
durven zeggen wat je vindt. 

Het is al best een klus om bij de
goede woorden te komen, maar
om ze dan ook nog naar buiten te
brengen op bijvoorbeeld een
website of in een blog, is voor veel
mensen een stap te ver. 
Met als consequentie dat er een
kloof ontstaat tussen wie ze zijn en
wat ze naar buiten toe uitstralen.

Want het ís ook spannend om
jouw waarheid de wereld in te
sturen. De vraag is alleen: wil je je
daardoor laten tegenhouden of ga
je ervoor?

Er zit ontzettend veel lading op het
gebied van je uitspreken. We
hebben hier natuurlijk sowieso al
de uitspraak: ‘doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg’ en ja, die
van het maaiveld… 

Jij en 
jouw tekst, 

twee
verschillende

dingen?
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De kloof dichten

Maar ook kunnen we beïnvloed
zijn door persoonlijke ervaringen.
Misschien moesten kinderen
vroeger bij jou thuis gewoon hun
mond houden, waardoor je niet
hebt geleerd je waarheid te
spreken. 

Of was je heel open en vrij en
gebeurde er iets waardoor
je daarmee gestopt bent en je
woorden binnen bent gaan
houden. ‘Kinderen die vragen
worden overgeslagen.’ Hoeveel
binnenvetters heeft die uitspraak
opgeleverd?

Het is al best een klus om bij de
goede woorden te komen, maar
om ze dan ook nog naar buiten te
brengen op bijvoorbeeld een
website of in een blog, is voor veel
mensen een stap te ver.
Met als consequentie dat er een
kloof ontstaat tussen wie ze zijn en
wat ze naar buiten toe uitstralen.

Er zit ontzettend veel lading op het
gebied van je uitspreken. We
hebben hier natuurlijk sowieso al
de uitspraak: ‘doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg’ en ja, die
van het maaiveld… 

Waar houd jij
jezelf tegen 
om echt te 

zeggen wat jij 
te zeggen hebt?
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De kloof dichten

Hier in het Westen zijn we al niet
zo erg verbonden met ons gevoel
en draait het vooral om het hoofd,
de logica, wetenschap, concrete
bewijzen, prestaties. Zo anders dan
in het Oosten. Maar gelukkig
begint die tijd te veranderen, in elk
geval in de wereld van
ondernemen. 

Want waarom zou jij niet je
persoonlijke verhaal mogen
vertellen? Jouw bedrijf gaat toch
over jou? Het is gebaseerd op
jouw ideeën, jouw droom en
plannen.  

Om dit dan achterwege te laten, is
dat eigenlijk niet een beetje raar?

Waarom komen mensen bij jou 
 voor jouw dienst of product? Dat
heeft toch te maken met hoe jij
daarover denkt, hoe je erover praat
en schrijft, wat je ermee wilt en
hoe jij in het leven staat? En met
de unieke manier  waarop jij je
dienst of product aanbiedt?

Is er een kloof
tussen jou 

als persoon en 
jou als

ondernemer?
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De kloof dichten

De laatste jaren heeft storytelling
een steeds grotere plek in de
wereld ingenomen. Storytelling
draait om het verhaal erachter.
Niet alleen het eindproduct dat
wordt aangeboden, ook het
verhaal dat erbij hoort, maakt dat
het product of de dienst
aantrekkelijker wordt. 

Maar dan moet je dat natuurlijk
wel vertellen. Vind je zelf ook niet
dat een gaaf verhaal over hoe een
product ontstaan is, het
aantrekkelijker maakt? 

Het Nederlandse merk Studio Jux
doet dit heel letterlijk. In het label
van ieder kledingstuk staat een
nummer. Dat hoort bij de Nepalese
maker van het product. Op de
website van Studio Jux staat een
foto van en gegevens over deze
persoon. Zo komt je kledingstuk
wel heel dichtbij en wordt
het een verhaal!

Wat is 
jouw unieke 

 verhaal 
en hoe 

vertel je het?
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De kloof dichten

Denk er eens over na. Is er bij jou
een kloof of ben je heel makkelijk
met het naar buiten brengen van
je woorden? Wat zou je willen? Dat
de woorden die bij jou vanbinnen
zitten overeen zouden komen met
die op je website of in je folder?
Zodat je verhaal altijd klopt?

Ik volgde ooit een workshop over
bedrijfsplannen bij de Kamer van
Koophandel. De workshopleider
vertelde ons dat het nogal eens
voorkomt dat ondernemers een
tekstschrijver het bedrijfsplan laten
schrijven. 
Als ze een financiering aanvragen,
moeten ze het plan voorleggen en
er een gesprek over voeren.

Regelmatig vallen ze tijdens dat
gesprek door de mand, omdat hun
eigen woorden niet overeenkomen
met die in het bedrijfsplan. De
financiering kunnen ze dan op hun
buik schrijven. Zonde! Beter is het
om eerste je eigen verhaal helder
te krijgen en eventueel een
tekstschrijver in te schakelen om
het tekstueel goed op papier te
zetten of bij te schaven. 

Maar dan is het wel jouw verhaal
en dan ben jij ook in staat om het
over te brengen.

Waarom zou jij je
verhaal niet

vertellen? Wat zit
daarachter? Waar
ben je bang voor?
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De kloof dichten

Hier in het Westen zijn we al niet
zo erg verbonden met ons gevoel
en draait het vooral om het hoofd,
de logica, wetenschap, concrete
bewijzen, prestaties. Zo anders dan
in het Oosten. Maar gelukkig
begint die tijd te veranderen, in elk
geval in de wereld van
ondernemen. 

Want waarom zou jij niet je
persoonlijke verhaal mogen
vertellen? Jouw bedrijf gaat toch
over jou? Het is gebaseerd op
jouw ideeën, jouw droom en
plannen.  

Om dit dan achterwege te laten, is
dat eigenlijk niet een beetje raar?

Waarom komen mensen bij jou 
 voor jouw dienst of product? Dat
heeft toch te maken met hoe jij
daarover denkt, hoe je erover praat
en schrijft, wat je ermee wilt en
hoe jij in het leven staat? En met
de unieke manier  waarop jij je
dienst of product aanbiedt?

Is er een kloof
tussen jou 

als persoon en 
jou als

ondernemer?



de  z ie l  van  jouw  zaak

Veel mensen denken dat een
zakelijke tekst ook zakelijk
geschreven moet zijn,
waarmee zoveel bedoeld wordt als
feitelijk, niet persoonlijk. Met dit
voor ogen ontstaat ook hier weer
makkelijk een kloof tussen wie jij
bent en wat je op bijvoorbeeld je
website zet. Sta eens stil bij de
uitdrukking ‘zakelijke tekst’
en bij wat er in je opkomt.

Past dit (nog) bij wie je nu bent of
is het een achterhaald idee?
Zakelijke teksten van zzp’ers zijn
tegenwoordig steeds vaker wél
persoonlijk. Mijn voorstel is om
de term ‘zakelijke teksten’ te
omschrijven als ‘teksten voor je
bedrijf’. Dan kun je het net zo
invullen als voor jou kloppend is en
hoef je je niet meer druk te maken
over een oud plaatje waar jij niets
aan hebt.

Wat roept 
het woord 

zakelijk 
bij jou op? 

WAT IS EEN ZAKELIJKE TEKST?
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Voor mij is het heel simpel: de
beste tekst is een tekst die gelezen
wordt!
Als mensen na 3 zinnen op jouw
website of je blog verdwenen zijn,
wat heb je er dan aan? Niks dus.

Je wilt dat iemand (de juiste
persoon, jouw ideale klant) jouw
tekst leest en er bijvoorbeeld iets
mee doet, zoals in de actie gaan en
zich voor jouw nieuwsbrief of
dienst aanmelden.

Een goede tekst is een combinatie
van jouw unieke verhaal, datgene
wat jouw lezer of klant wil horen
en een aantal manieren om je
tekst aantrekkelijker te maken.

De beste tekst is.... 

WAT VIND JIJ EEN GOEDE TEKST?



de  z ie l  van  jouw  zaak

Jouw teksten staan vol met jouw
woorden. Maar wat zijn jouw
woorden? Wat is jouw stijl? Jouw
toon? Jouw sfeer? Wat breng je
over?

Ben jij iemand die humor in tekst
brengt of is het meer serieus?
Vertel je veel over jezelf zodat je
lezer voelt dat je ook maar een
mens bent of praat je meer over
bepaalde thema's en de lezer zelf?

Het zijn allemaal dingen die
bepalen welke mensen jij
aanspreekt. 

Probeer uit te vinden wat jouw
'toon' is. Lees je teksten en kijk wat
je opvalt. 

Vraag het ook aan anderen. Wat
vinden zij van jouw schrijfsels? Je
haalt er heel veel informatie voor
jezelf uit. 

WELKE WOORDEN GEBRUIK JIJ?

  Jouw 
  woorden
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Wat zijn jouw woorden? 

WAARDEN: Welke waarden zijn belangrijk voor je?
Op welke pijlers is jouw bedrijf gebouwd? Als je de
drie belangrijkste waarden (die in de loop van de
tijd ook kunnen veranderen) helder hebt, kun je
daar in je communicatie gebruik van maken om
de juiste mensen die dezelfde waarden belangrijk
vinden, naar je toe te trekken. Je kunt ze als
leidraad gebruiken. Wanneer je twijfelt of het even
kwijt bent, kun je kijken of dat wat je aan het
maken/schrijven bent, matcht met jouw waarden.

Hoe je erachter komt wat jouw belangrijkste
waarden zijn? Dat kan bijvoorbeeld door te
Googelen op 'waardenlijst' of 'lijst met waarden' en
daar de belangrijkste waarden voor jou uit te
halen. De waarden die overblijven, weeg je tegen
elkaar af, net zolang tot je er een paar over hebt. 

Je kunt dit ook met iemand samen doen.

 Jouw woorden
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Wat maakt jou uniek? 

GEKKIGHEIDJES: Wat zijn jouw stopwoordjes,
typische uitdrukkingen en gekkigheidjes? Je kunt
ontzettend je best doen om daarvan af te komen,
maar je kunt ze juist ook inzetten omdat ze uniek
zijn en jou maken tot wie je bent. 

Heb je bijvoorbeeld een bepaald accent? Misschien
is dat juist wel charmant in plaats van stom.

Welke dingen maken jou jou? Waar schaam je
misschien voor of voel je je onzeker door? Kun je
het omdraaien en zien dat ze bij jou horen en jou
niet alleen speciaal maken, maar ook ervoor
zorgen dat je niet 13 in een dozijn bent, maar een
mens. Want jouw klanten willen te maken hebben
met een mens, niet met een perfect poppetje...

Hoe ingewikkelder je doet en hoe meer je je in
bochten wringt om maar zo perfect mogelijk te
zijn, hoe verder je af komt te staan van wie je bent
en daarom ook… van je klant.

 Jouw woorden
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Waar verlang je naar? 

VERLANGEN: Wat is het waar jij echt diep naar
verlangt? Is dat vrijheid, een wereld waarin
kinderen veilig opgroeien, wereldvrede, het leven
lichter maken voor anderen, anderen laten zien dat
ze helemaal goed zijn zoals ze zijn, etc.?

Stel dat alles mogelijk is en jij nu de kans hebt om
de wereld er zo uit te laten zien als jij dolgraag zou
willen? Hoe zou het dan zijn?

Waar heb je een soort heimwee naar? Dat kan ook
een manier zijn om helder te krijgen waar je naar
verlangt. Eenheid? Harmonie? Eerlijkheid?
Ongegeneerd jezelf zijn? Etc. 

Waar ben jij goed in? Wat geef je anderen mee?
Hoe zou je de wereld achter willen laten? Wat zou
je willen dat anderen over jou zeggen? 

Allemaal leidraden voor ontdekken wie je bent en
wie je wilt zijn en wat jij te doen hebt.

 Jouw woorden
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Schrijven
De WOW-staat:

Ga rustig zitten en haal een paar keer
diep adem. Denk dan aan een WOW-
moment in je werk. Er is vast een
moment geweest waarop je aan het
werk was en voelde: YES! Dit is
waarom ik dit werk doe. Hier word ik
blij van!

Kruip helemaal in dat moment, voel
hoe dat was. Waardoor kreeg je dat
gevoel, wat maakte dat je je zo WOW
voelde? Onderzoek dat gevoel en de
situatie die dat teweegbracht en word
je bewust van wat dat allemaal over
jou en jouw werk te zeggen heeft.
Neem die staat over, voel hem tot in de
puntjes van je tenen.

Vanuit die staat ga je schrijven. En als
je echt het allerbeste van jezelf wilt
geven, zorg er dan voor dat je iedere
keer als je gaat schrijven, in deze staat
bent. 
Je zult echt een verschil merken, je
teksten worden er beter van en ook de
energie in die teksten, net als jouw
eigen energie. 

Jouw schrijfstaat: 
In welke staat schrijf jij je
teksten? Ga je gewoon zitten en aan
de slag of zorg je ervoor dat je op je
best bent, zodat je ook de beste
versie van jouw tekst krijgt? Ieder
moment van de dag voel je je anders
en het zou jammer zijn als je tekst te
lijden heeft van iets wat jou
beïnvloedt, een vervelend telefoontje
bijvoorbeeld of een slecht humeur. 

Zeker als schrijven niet iets wat
vanzelf gaat bij jou, zorg dan dat je in
jouw beste ‘schrijfstand’ komt. Daar
heb ik een hele eenvoudige oefening
voor, die ik de ‘WOW-staat’ noem.

Hoe kom 
jij in 
de 

schrijfflow?
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Schrijven

een lekker muziekje waarmee
je in de ‘mood’ komt 
een mooi stuk tekst lezen
denken aan iets fijns 
of misschien wel het gezicht
van je ideale klant als hij of zij
een doorbraak heeft.

Misschien heb jij wel een andere
manier die goed (of beter) voor jou
werkt...

Het kan van alles zijn. Maar laat je
helpen om in de ideale schrijfstaat
te komen. Je hoeft niet te wachten
tot je inspiratie hebt. Je kunt zelf
bepalen of het ‘schrijftijd’ is.

Ik heb ook een audio-opname voor
je, als je dat prettiger vindt:
https://soundcloud.com/anoukplan
t/wow-staat-lang/s-aYsFH

Hoe zorg jij
 voor een 

fijne schrijfstaat?
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Schrijven

Laat jouw beste klant vertellen: Stel
je je beste klant voor, degene die je
het leukste vindt en door wie jij echt
voelt dat je precies doet waarvoor je
bedoeld bent.

Laat dan in gedachten die klant aan
iemand anders vertellen over jou.
Waarom is zij/hij zo enthousiast over
jou en jouw dienst/product? Dat
verhaal kun je
perfect gebruiken voor jouw
teksten.

En natuurlijk kun je het die klant
ook vragen. Waarom komt hij/zij bij
jou? Welke zoektermen zou hij/zij
daarvoor gebruiken op Google?Wat
was het probleem dat jij hebt
opgelost?  Waar heb jij hem of haar
echt verder mee geholpen?

Houd degene aan wie je schrijft voor
ogen: stel je voor dat je droomklant
voor je zit. (Je hebt vast wel iemand
aan wie je dan denkt, toch? Ik hoop
het in elk geval wel. Het is fijn om
droomklanten te hebben.) 

Praat in gedachten, of hardop, tegen
die persoon. Vertel je verhaal. Schrijf
het op of misschien is het voor jou
beter om het op te nemen en daarna
uit te typen. 

Wat ook kan, als je dat prettiger
vindt: vraag iemand om
als droomklant te fungeren en vertel
hem of haar je verhaal.

Schrijven 
voor 

je bedrijf

schrijftips
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Schrijven

Die hele specifieke klant kun je mooi
gebruiken als voorbeeld van jouw
doelgroep. Hoe duidelijker jij daar
over bent, hoe helderder jouw
communicatie is en hoe makkelijker
je mensen naar je toetrekt. 

Ook maak je het voor je klant
makkelijker, omdat hij of zij snel kan
bepalen of jij degene bent die hem
of haar kan helpen. 

Waar denkt jouw klant aan? Hoe
ziet hij of zij eruit? Waar heeft hij of
zij behoefte aan? Wat is de leef- en
werksituatie? De wensen, de
angsten, de dromen, schrijf ze op, ze
zijn belangrijk. Word één met je
klant, begrijp hem of haar door en
door, het maakt jouw werk
makkelijker.

Begin een stukje te schrijven, als die
razend enthousiaste klant die een
bevlogen verhaaltje vertelt aan
iemand die zoekt wat jij aanbiedt. 

Schrijf een alinea. Begin met je eigen
naam. Onzekerheid, twijfel, een laag
zelfbeeld etc. zet je even langs de
zijlijn, die kun je nu niet gebruiken. 

Kruip in de huid van jouw klant en
denk niet te veel na. Schrijf alles wat
in je opkomt op of, als dat
makkelijker voor je is, spreek het uit,
neem het op en schrijf het daarna
uit. Laat het vanzelf gaan, neem het
niet te serieus, zie het als een spel. Je
bent nu aan het onderzoeken wat de
manier is om jouw woorden op
papier te krijgen. Het hoeft allemaal
niet perfect of af te zijn. Gun jezelf
het experiment.

Je kunt een echte ideale klant ook
interviewen. Neem alles op en
gebruik specifieke woorden voor
jouw tekst.

Schrijven voor
jouw ideale klant

schrijftips
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Schrijven

Gewoon gaan schrijven wat er in je
opkomt. Niet recenseren, niet bezig
zijn met of het goed of niet goed en
taalfouten doen er niet toe. Schrijf
door en blijf doorschrijven.

Er zitten woorden in jou die echt de
moeite waard zijn, maar vaak zit
daarvoor nog allerlei blabla;
gedachten over wat je vandaag gaat
doen, wat je gaat eten, wat er
gisteravond gebeurde, etc. 

Dat kan in de weg zitten en als je
alles opschrijft, schrijf je het eruit en
maak je de weg vrij voor wat
daaronder zit. 

MAAK SCHRIJFUREN!

Zoals het met alles is: hoe meer uren
je maakt, hoe beter je wordt. 

Oefenen, oefenen, oefenen maakt je
beter. Houd voor ogen: je hoeft geen
romanschrijver te worden. 

Wat heel veel mensen doen om
beter te schrijven en te leren
verwoorden, is de methode van Julia
Cameron: The Artist's Way.

Een van haar manieren om
schrijfuren te maken, zijn de
'morning pages': elke ochtend 3
pagina's volschrijven.

Word een 
betere schrijver

schrijftips
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Schrijven

Het maakt dus totaal niet uit wat je
hebt geschreven. 

Pas op het moment dat jij bepaalt
dat het naar buiten gaat, wordt het
zichtbaar voor anderen.

Niemand anders dan jij heeft
zeggenschap over jouw teksten!

JIJ BENT DE BAAS!!!

Heel veel van mijn klanten zijn bang
om zichtbaar te zijn. Ze durven soms
bijna geen woord op 'papier' te
zetten of een bericht op social
media, uit angst wat anderen ervan
denken.

Misschien heb jij daar ook last van?

Bedenk dan dat JIJ bepaalt wat er
met jouw tekst gebeurt. 

Zolang het op papier of in je
computer staat, is het voor niemand
zichtbaar. 

Wie is de baas
over jouw
schrijfsels?

schrijftips
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Schrijven

Veel mensen vertrouwen op de
spellingscontrole, maar die let vooral
op spelfouten. Het kan niet zien of er  
in een bepaalde zin 'word' of 'wordt'
moet staan. 

Wil je echt dat jouw teksten qua
spelling en grammatica goed
geschreven zijn en ben je op dat
gebied niet zeker van jezelf, vraag
dan of iemand die daar goed in is,
het wil doornemen voor je. 

TAALFOUTEN

Tja, dat kan echt een punt van
discussie zijn. Ik zal er niet veel
woorden aan vuil maken. 

Ik zeg gewoon: zorg als het even kan
dat die teksten foutloos zijn.  
Het kan echt slordig overkomen als
er taalfouten in zitten.
Dat is gewoon nergens voor nodig.
Er zijn mensen die er maling aan
hebben, maar
hoe serieus neem je jezelf en je klant
als je tekst vol taalfouten zit?

D of t 
en 

hun of hen?

schrijftips
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Schrijven

Stel een vraag, zodat er iets gebeurt
in de hersenpan van je lezer. Je ziet
steeds vaker op websites de vraag
staan: ‘Herken je dit?’ Heb jij dat
ook?’ En of de tekst je nou
aanspreekt of niet, er gebeurt iets,
het heeft je aandacht. Dat is wat
je wilt, toch?

Bovendien spreek je met een vraag
de lezer aan en die voelt zich dus
aangesproken. Dat maakt het veel
makkelijker om de interesse te
wekken dan wanneer iemand niet
het gevoel heeft dat het over hem of
haar gaat.

WAT IS JE VRAAG?

Merk je wat er gebeurt als je die
vraag leest? Je gaat nadenken, er
gebeurt iets, je moet iets met een
vraag. Probeer dus vragen te stellen
in je tekst. Het grappige van directe
vragen stellen is namelijk dat je
hersenen wel moeten reageren. Ze
kunnen niet niet reageren. Er wordt
iets gevraagd en je hersenen willen
antwoord geven. Gebruik dat dus. 

Welke vraag 
stel je?

Een paar schrijftips
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Schrijven

Als je geluk hebt, geeft de lezer je
nog een kans, maar dan moet de zin
die volgt wel retegoed zijn, anders
haakt hij of zij alsnog af. Zonde. Er
zijn maar weinig mensen die echt
graag teksten lezen, tenzij ze zó
prettig leesbaar zijn of zo
ontzettend interessant dat ze tot de
laatste letter doorlezen. 

En dat kunnen in zo'n geval zelfs
een paar A4'tjes zijn.

.

DE EERSTE WOORDEN

Trekken de eerste woorden de lezer
de rest van je tekst in?   
Dit kun je bij alles wat je schrijft en
bestaat uit meer dan een paar
zinnen, toepassen. Want hoe lang en
goed je tekst ook is, die eerste
zin(nen) moet het doen. 

Als die geen interesse bij je lezer
opwekt, wat zal die dan gaan doen?
Juist, als je pech hebt, stoppen met
lezen en dat wil je niet!

Wat zijn 
jouw eerste
woorden?

Een paar schrijftips
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Schrijven

Het is niet voor niets dat sprookjes
beginnen met 'Er was eens...' Het
trekt de aandacht. Je wilt weten hoe
het verder gaat.

'Op de eerste zomerdag in 1991
raakte ik mijn allerliefste
vriendinnetje kwijt en ik zag haar
nooit meer...' 

'Vanaf het moment dat ik mijn rode
puntmutsje kwijt was, begonnen
zich vreemde dingen in mijn leven
af te spelen...'

'Frida keek me aan met haar grote
blauwe ogen en ik voelde me ineens
heel raar worden...'

Meteen erin en to the point...

Maak je verhaal niet langer dan
nodig is. Kijk wat je echt wilt zeggen
en let op of je tekst te lijden heeft
aan bepaalde toevoegingen of er
juist beter van wordt. 

Begin middenin je verhaal en neem
de lezer mee. 

Veel mensen hebben de neiging om
hun tekst, bijvoorbeeld blog, keurig
op te bouwen van het begin tot het
einde. In de meeste gevallen is dat
doodsaai haakt de lezer daardoor af.

Er was eens...

Een paar schrijftips
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Schrijven

OEFENING:

Schrijf eens een aantal
openingszinnen voor je laatste blog
(of voor je eerste :-) )

Experimenteer met hoe woorden
werken. Probeer uit.

Vraag eventueel aan anderen hoe zij
tegen jouw schrijfsels aankijken.

Het zijn een paar voorbeeldjes
maar je snapt wel wat ik bedoel,
denk ik. Ik kan eerst ook het hele
verhaal wat zich ervoor afspeelde
nog vertellen, het als het ware
inleiden, maar zit je daarop te
wachten? Nee dus.

Lees je ook de eerste zin van een
boek om te kijken of het je
aanspreekt? Ik wel. Het bepaalt heel
erg of ik het boek wil gaan lezen of
niet. Soms lees ik nog een stukje
verder, maar als ik dan nog niet
geboeid ben, leg ik het weg.

Zo gaat het ook met de lezer van
jouw blog. Zeker op internet, je
website is zo weggeklikt...

Hoe vertel je 
jouw verhaal?

Een paar schrijftips
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Wat je ook doet, bedenk dat hoe dichter je het

bij jezelf houdt, hoe makkelijker het wordt om

de woorden te vinden en ook om ze te

gebruiken. 

Hoe verder woorden van jou afstaan, hoe

minder verbinding jij er zelf mee hebt en hoe

lastiger het voor je wordt om er iets mee te

doen.

Houd het simpel
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Checklist voor je teksten
Voor de allerlaatste check heb ik een checklist voor

je gemaakt, die je voordat je je tekst publiceert,
kunt gebruiken voor de puntjes op de i.

Trekken de eerste woorden de lezer de rest van je tekst in?

Is het doel van deze tekst duidelijk en helder?

Schrijf je over een oplossing, een antwoord of een voordeel voor jouw klant?

Gebruik je jij en je óf u? En ben je daar consequent in? 

Draait het in je tekst om de klant of om jou?

Is de tekst authentiek, origineel, eigen, helemaal jij? Zie je jezelf er in terug?

Spreekt het taalgebruik je doelgroep aan?

Heb je begrijpelijke taal gebruikt en geen jargon (vaktaal)?

Heb je iemand anders naar je tekst laten kijken?

Laat je het achterste van je tong zien of houd je het veilig?

Ben je kort en bondig of lang van stof? Kun je het bij de kern houden?

Zijn de spelling er grammatica goed? Kloppen de zinnen?

Is er aan het einde van je tekst een ‘call to action’ geplaatst? Is het duidelijk

voor de lezer wat de volgende stap is? Wat hij/zij moet doen?



de  z ie l  van  jouw  zaak

Zo, dit was het!

Ik hoop dat deze minicursus je verder heeft
geholpen met weten wie je bent, wat je doet en

wat je te geven hebt en natuurlijk met het
schrijven van je teksten.

Jij bent uniek en hebt een uniek verhaal

Ik wens voor jou dat je jouw schitterende
(ondernemers)verhaal gaat delen, zodat 
 jij en jouw bedrijf kunnen stralen,
groeien en bloeien en de wereld een
mooiere plek wordt

Vragen? Opmerkingen?

Loop je ergens tegenaan? Vind je het lastig
jouw verhaal goed te verwoorden? Heb je
moeite met het schrijven van teksten of is
het je nog niet helemaal duidelijk wat nou
echt jouw goud is? Of is er iets anders?

Schroom dan niet en neem contact met me op via
www.anoukplantinga.com/contact


