
 

 

 

 
Waarom ben je voor jezelf begonnen en hoe 

zie je dat nu nog terug? 

 

Welke schatten gebruik je te weinig? Vertel 

over een moment dat je ze beter in had 

kunnen zetten? 

 

Hé, daar loopt een wit konijn. Er achteraan!  

Tijd voor een nieuwe weg. Vertel welke kans 

jij nu niet mag laten lopen en gooi nog een 

keer. 

 

Vertel over iets of iemand die je onderweg 

geholpen heeft. Wie of wat was dat en wat 

gebeurde er? 

 

Oh help, je ben in één van je valkuilen 

gestapt. Sla een beurt over en denk na over 

hoe je dit kunt voorkomen. Vertel dit voor je de 

volgende keer gooit. 

 

Welke stenen heb jij voor schatten aan 

gezien? Geef een voorbeeld. Gooi ze uit je 

rugtas en ga een stuk lichter verder. Gooi nog 

een keer. 

 

Waarin onderscheid jij je van je 

concurrenten? Hoe laat je dit zien en is dit 

voldoende zichtbaar? 

 

Wat zijn jouw kernwaardes, wat vind jij 

belangrijk? Vertel bij ten minste één waarde 

hoe deze uit de praktijk blijkt. 

 

Waar worstel je mee? Geef als voorbeeld een 

situatie uit de praktijk. 

 

Ho, wacht eens even. Durf jij zaken echt 

anders te doen dan je concurrenten en 

collega’s? Vertel wanneer jij je eigen weg 

volgde (of juist niet). Hoe voelde dat?   

Gooi nog een keer. 

 

Welke draak heb jij laatst verslagen en hoe 

deed je dat? Kreeg je hulp? 

 

 

 

 

 

‘Wensen zijn voorgevoelens van 

hetgeen u in staat bent te realiseren’, 

zei Goethe. Je kunt ook zeggen: 

‘Drijfveren zijn een vooruitblik naar je 

bestemming’. Wat wil jij bereiken met je 

bedrijf? Wat is jouw ideaalbeeld? 

 

Een reis ondernemen is niet altijd makkelijk. 

Een eigen bedrijf hebben ook niet. Op welke 

momenten komt het bij jou aan op 

volharding? Wat maakt dat je doorgaat? 

 

Wat ga je onderweg het liefst uit de weg? 

Waar ben je bang voor? Wie of wat kan je 

hierbij helpen? Bespreek dit met je 

medespelers. 

 

Hoe passen jouw website, social media, logo 

en huisstijl bij wie je bent? Waar blijkt dat uit? 

 

Wie kun jij helpen met wat jij te bieden hebt? 

Welke betekenis wil jij hebben? Geef je 

elevator pitch. Is deze aansprekend en dekt hij 

de lading? 

 

Je bent bijna aan het einde van jouw reis. Je 

hebt het lef gehad om de reis van de held te 

ondernemen. Vier dit succes en sta er even 

een beurt bij stil. 

 

Waar ben je trots op? Vertel over deze 

situatie: wat gebeurde er en wat deed jij? 

 

Luister je naar je innerlijk kompas? Wat zou 

je anders doen als je (beter) zou luisteren? 

Hoe beperk jij jezelf? 

 

Waaáat!? Dat was helemaal geen wit konijn 

dat je gevolgd hebt, het was een wolf in 

‘konijnenkleren’. Je bent totaal op de 

verkeerde plek. Ga 15 plaatsen terug en 

vertel je medespelers wanneer je voor het 

laatst een verkeerde weg bent ingeslagen. 

 

Gefeliciteerd! Je bent waar je zijn moet.  

Wat heeft deze reis je geleerd? Geniet van 

het elixer dat je te wachten staat. Er komt 

ongetwijfeld een nieuw avontuur om nieuwe 

schatten te vinden en andere draken te 

verslaan. Goede reis verder!     


