
De autobiografie
Wat is jouw verhaal?

De roman
Wat is het verhaal van

jouw organisatie

Het stripboek
Wat is het verhaal van jouw

held?

3 verhalen
De combinatie van 3 verhalen
kan anderen ontroeren,
enthousiasmeren en in
beweging zetten.



De autobiografie
Wat is jouw persoonlijke verhaal? Waarom zou ik naar jou willen luisteren?

Wat waren je dromen?

Welke doelen had je?

Welke strijd heb je gevoerd?

Welke obstakels heb je 
moeten overwinnen?

Wat heb je bereikt?

Welke lessen heb je onderweg
geleerd?

Waar kom je vandaan?
Wat is je geschiedenis?



De roman
Wat is het verhaal van jouw organisatie? Stel 3 onderstaande belangrijke vragen.
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Wat vind je het 
leukst om te

doen? 

Waarin ben je
de beste?

Waar zijn anderen
bereid voor te

betalen?



Het stripverhaal
Wat is het verhaal van de held? Ontdek de 
onderstaande 7 stappen.

Wie is de held?
Wie wil je bereiken?

Wat is zijn probleem?
Wat wil hij diep van binnen
bereiken?

Het stappenplan
Welke drie stappen moet
de gids zetten?

Oproep tot actie
Tot welke concrete actie
roep jij de held op?

De gids
Waarom zou iemand jou
willen volgen?

Overwinning

Mislukking

Wat gebeurt er als de held
wel in actie komt?

Wat gebeurt er als je held
niet tot actie overgaat?



Spreken met passie
Leer in 7 stappen spreken met passie
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Passie
Waar loop jij echt warm
voor?

Luister
Waar loopt je publiek warm
voor?

Dope
Waarmee kun je publiek
verrassen?

Storytelling
Met welke verhalen illustreer
je je boodschap?

Spreek
Ken je je verhaal uit je
hoofd?

Non-verbaal
Hoe beweeg je op het 
podium?

Pitch
Kun je je boodschap in een
zin samenvatten?
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Henk Jan Kamsteeg

Maak dit jouw verhaal!

Bel: 0621563647

E-mail: info@hjkamsteeg.nl

www.hjkamsteeg.nl

http://hjkamsteeg.nl

