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Stap 3. Verken de verhalen van je eigen (w)onderneming 

Vlammen laten aanwakkeren. 

 

Doel: ontdekken hoe je een ondernemingsverhaal kunt vinden. 

 

Laat ik jullie meenemen op een vlucht met een klassiek verhaal uit de managementboeken, waarop 

ik mijn eigen creatieve toverformule toepas.  
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Er was eens… een vlucht ganzen. Het waren niet bepaald domme gansjes. Ze 

waren het kotsbeu om foie gras als eindbestemming te hebben, dus tegen de 

tijd dat het frisjes werd in onze koude regionen, besloten ze naar 

hartverwarmender oorden te vluchten.  

Omdat ze elkaar ge9 waren bundelden ze hun krachten tot de V van Verenigde 

Vrijheid Vliegers Voor Vooruitgang. High Five! Als ze samen in een V vlogen 

moesten ze met veel minder weerstand afrekenen. Ze beseffen dat iemand niet 

altijd de piloot kan zijn van zo’n Vredesformatie, dus volgens de wijze uil-

filosofie wisselden ze het veeleisende leiderschap af.  

De achterban wordt niet gevormd door een bende speelvogels, maar zij zijn 

echte coaches die de hoofdvogel vleugels geven met aanmoedigingen. Fligh 

high. Your sky! Your Limit.  

Samen worden ze hoogvliegers. Ze zorgen ervoor dat er geen CO-vergiftiging is, 

maar ademruimte voor iedereen.  

• Comfort. Er is voldoende separatie om niet in elkaars comfortzone te 

vliegen. 

• Coördinatie. De vliegcoördinatie wordt afgestemd op de dichtst bijzijnde 

groep. 

• Cohesie is belangrijk door een nieuwe oriëntatie van de groep. 

Elke Gans een Kans is hun motto. Een dier dat niet meer kan, wordt niet achter 

gelaten. Anderen treden uit de groep om hem te ondersteunen. 

Natuurlijk werd hun leven een sprookje en leefden ze nog lang en gelukkig. De 

“ganse” V-motor bereikte haar doel. Nadat ze letterlijk hoogvliegers waren, 

werden ze dit figuurlijk.  

Het zijn echt geen rare vogels, die ganzen.  
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Sla nu zelf de vleugels uit met de WIEL-methode. 

= model dat je op alle verhalen wil toepassen. 

 

WIEL-methode Let the world go round – draaien op volle toeren 

Wat Waar Wanneer Waarom Wie Wat? 

 Jouw Wereldwijde Waarheden 

Illustreer 

 Idee. Van Imaginatie tot Illustratie 

Ervaar – Krijg inzicht 

 Expeditie. Ervaring 

Leer 

 Leven. Lessen leren 

 

Praktische toepassing: 

Doe zoals de vuurvliegjes: vind het licht in de duisternis en word een lichtgevend voorbeeld 

Wat? 

Vogelvlucht. Samenwerken. 

Sterke punten en waarden worden ontdekt in het doodgewone leven. 

 

Illustreer. 

Kijk met arendsogen hoe jouw nest eruit ziet. 

Schets hoe jij vliegt naar je doel. 

Zelfs als een solo (w)ondernemer heb je vaak hulp nodig. 

 

Ervaar. 

Word reisduif. Ga op ontdekkingsreis. Zelfs een korte lokale trip kan leerrijke elementen van een 

schoolreisje bevatten. Bedenk wat voor bagage je wilt meenemen. 

 

Leer.  

Wees de ekster die alleen de meest schitterende elementen mee zal nemen. Ontdek wie of wat jou 

vleugels kan geven. Jij bent de hoofdvogel, die niet wordt afgeschoten, maar als een kanonskogel 

naar ongekende hoogtes schiet.  

 

Vertel. Visualiseer. Verleid. 
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Wat heb je geleerd?  

➢ Het loont de moeite om de tijd te nemen om op onderzoek uit te gaan. 

➢ Het vuur van je passie wordt aangewakkerd door de inspiratie van anderen. 

➢ Je hebt geleerd om gestructureerd te werken. 

➢ Je hebt de kracht van woorden en beelden ontdekt. 

➢ Je ziet in dat er eigenlijk geen regeltjes zijn en dat je je gewoon kunt amuseren. 

➢ Je hebt een ander beeld van jouw bedrijf gekregen. 

➢ Je hebt waarschijnlijk ontdekt dat er heel wat waardevolle schatten zitten in jouw 

(w)onderneming. 

 

We hebben de eerste grote lijnen uitgestippeld en gaan zelf aan de slag. 

 

 


