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Stap 4. Over dromen vol vuur, overtuigingen en uitdagingen. 

Vertaal jouw verhaal. Warmte geven. 

 

 

 

 

 

Doelstellingen: de toverformule ontdekken waarin de overtuigingen en uitdagingen van jouw zaak 

een magische formule vormen om een branding strategie te gaan formuleren. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Luther King had een droom voor de wereld. Wij gaan die van jouw (w)onderneming en jouw 

wereld vormgeven. 
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Halleluja! Praise yourself! 

De heilige Drievuldigheid van ons bestaan, kan je samenvatten in 3 overtuigingen. Hierdoor kun jij 

jouw identiteit, die je kan vertalen als merk, be-amen.  

Ik stel dat iedereen Vrede met zichzelf wil en Verbeteraar wil zijn van de wereld. 

Zoals in het bekende liedje: de wereld is een toverbal. Geen mens weet hoe het worden zal, maar 

een ding dat weet iedereen: je kunt het niet alleen. 

 

Overtuiging 1: 

Have a dream. Iedereen heeft een droom. We denken daar over na en dit zelfbewustzijn 

manifesteert zich in verhalen. Door die verhalen bepalen we onze eigen positie en nemen we een 

houding aan ten opzichte van elkaar en de wereld. 

Het zijn ideeën die zich in jouw hoofd afspelen. Dit zorgt er ook voor dat er bepaalde acties uit 

voortvloeien. Iemand die bootvluchtelingen ziet als een bende economische profiteurs zal hen niet 

helpen. Een ander die de gedachte heeft dat dit gewoon arme sukkelaars zijn die moesten 

ontsnappen aan een onveilige situatie en simpelweg een leefbaar bestaan willen opbouwen gaat 

uiteraard wel steun bieden. Objectieve feiten zijn relatief. De zogenaamde werkelijkheid speelt zich 

af in het hoofd van de mensen.  

 

Overtuiging 2: 

Tell your story. Verhalen dienen dus om een systeem te laten draaien. Om het bij het sacrale getal 3 

te houden, laten we hier 3 musketiers aanrukken die er voor kunnen zorgen dat iemand 

wereldverbeteraar kan worden. 

1. Een verhaal als lichtpunt. Be bright, see the light.  

Ga de uitdaging aan om een perspectiefverandering te bedenken ten opzichte van jezelf en 

elkaar. Speel een spel om het te laten slagen. Ga op ontdekkingsreis om uit te vinden waar je 

naar toe wil. 

2. Een verhaal als verbintenis. Get the glue, to create something new.  

Blik terug op he verleden en ontdek elementen waar je trots op kunt zijn.  

3. Een verhaal als een web. Detect and connect like spider(wo)man. 

Geef een betekenis aan de volledige context, zodat je jouw steentje kan bijdragen aan de 

gehele machtige constructie. 

 

 

Overtuiging 3: 

Go with the flow. Know how. De wereld verandert snel. Robotica is in opkomst, er is de groei van 

vrije keuzes, creativiteit is van belang en er duiken klimaatproblemen op en er is een bevolkingsgroei. 

Mensen veranderen mee, maar blijven mensen. 75% van de mensen verwachten dat merken een 

bijdrage leveren aan een betere wereld. Merken en bedrijven moeten een authentieke bijdrage 

leveren en betekenisvol zijn, waardoor mensen zichzelf kunnen verbeteren. 

Word betweter. Weet het beter. 
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Statieven hebben 3 poten, omdat dit een stabiele positie oplevert. Er zijn dan ook 3 uitdagingen om 

zekerheid in de wereld te stabiliseren. 

Uitdaging 1. 

Ontdek de waarheid in waarden. Jij hebt de kracht en klanten betalende macht. Bundel je kr8en 

zodat je met je ge9heid en raakpunten vanz11sprekend 10/10 scoort omdat er van jou geen 13 in 

een dozijn zijn. Ga in de eerste plaats op zoek naar gedeelde waarden; de figuurlijke winst in plaats 

van de letterlijke. Geef betekenis. 

Uitdaging 2. 

Ga voor goud. De “golden circle” van Simon Sinec laat duidelijk op zoek gaan naar het “waarom.” 

Ontdek dus je ware kracht als je je verhaal gaat schrijven.  

Uitdaging 3. 

Tel mee(r). Maak de rekening, zodat er rekening wordt gehouden met jou! 

 

 

Impact = 

Geloof (The right spirit) + Hoop (enthousiasme) + Liefde (passie) 

+ nog een extra dosis Liefde op A+ niveau met Authenticiteit en Ambassadeurs. 

 

3 * 3 = ge9 met een zegen 

1. Jouw identiteit 

2. Jouw Werk 

3. Jouw Merk 

Bonuspunt: de genezende kracht van verhalen: 

Het zal niet verbazen dat storytelling ook in de therapeutische wereld wordt gebruikt. 

Genees jezelf en bedenk jouw eigen verhaal in de wereld! 
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Wat heb je geleerd?  

 

• Je gaat aanvoelen welke beelden in jouw verhaal passen.  

 

Je bagage. Avontuurlijke rugzak of topkoffer met wieltjes? 

• Je leert je zaak in kernwoorden definiëren. 

• Je brengt je overtuigingen in kaart. 

• Je uitdagingen staan zwart op wit op papier.  

 

 

Je bent de uitdaging aangegaan en gaat overtuigd naar de eindstreep met vuurwerk. 

 

 

 

 

 

 

 


