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In gesprek met Kiki Verbeek

Wat zeg jij over jezelf in een voorstelrondje met een nieuwe klant? Ik vind 
dat best een lastige vraag. Zeg ik iets heel inhoudelijks? Met een persoonlijk 

tintje? Waar ben ik uniek in? Waarin onderscheid ik me van anderen? 
Geef ik voorbeelden of gebruik ik meer abstracte begrippen? Ik heb veel 

bewondering voor mensen die dat zo goed kunnen vertellen. Kiki Verbeek is 
zo iemand en legt uit hoe je het beste vorm kunt vinden voor jouw inhoud.

Waar ben jij 
eigenlijk van?
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Zoektocht 
Hoe vind je je professionele identiteit? In 
een hangmat op Ibiza nadenken over je 
identiteit hoeft misschien niet. Het is niet 
een eenmalige zoektocht, maar juist een 
continu proces dat voortdurend aandacht 
vraagt. Kiki Verbeek zegt: “Waar jij van 
bent, dat is er al, dat is er waarschijnlijk 
altijd al geweest. Het is een puzzel: alle 
stukjes liggen al op tafel. Het leggen van 
die puzzel, dat is wat je te doen staat.” Ik ga 
met haar in gesprek en om het onderwerp 
wat concreter te maken, beginnen we met 
haar verhaal.

“Ik werk met filosofische 
verhelderingsmethoden. Ik heb een 
filosofische achtergrond en voor mij 
werken deze methoden heel goed om 
iemand te helpen bij het expliciteren van 
zijn professionele identiteit. Ik kan de 
technieken goed toepassen en zie dat 
mensen daar inzichten mee opdoen. Op 
die inhoud heb ik niet zoveel meer te doen. 
Ik was wel zoekende naar manieren om 
dit aan de wereld te laten zien. Ik sloot 
niet voldoende aan bij problemen waar 
mensen mee te maken hebben. Voor 
welke groep en bij welk probleem helpen 
deze verhelderingsmethoden? Die vraag 
liep enige tijd met me mee tot ik op een 
winterse dag in een natgeregend bos 
dacht: ik ga mensen die worstelen met 
het profileren van zichzelf helpen bij het 
verwoorden van een glashelder verhaal. Ik 
heb het niet over filosofie en methoden, 
maar ik richt me op het schrijven van een 
profieltekst, speech of blog. Daar kan ik bij 
helpen. Vervolgens kun je nog concreter 
nadenken over de vorm: Hoe ziet mijn 
dienst er dan uit? Werk ik een dag met een 
groep of ga ik een-op-een met mensen 
werken? Hoe presenteer ik dit op mijn 

website? Welke taal gebruik ik hierbij? Taal 
is ook vorm. We hebben de neiging om onze 
eigen woorden te gebruiken, maar is dat 
ook de taal van je doelgroep?”

Niet genoeg
Een belangrijk deel van onze professionele 
identiteit wordt gevormd door vakkennis: je 
inhoud. Hoe je die vakkennis aan de wereld 
laat zien, en dan vooral de wereld waar jij 
mee wil werken, dat is de vorm. Als je je 
professionele identiteit wilt versterken dan 

Over Kiki Verbeek…
Kiki Verbeek begeleidt ervaren coaches 
en consultants die worstelen met het 
profileren van zichzelf. Ze helpt ze bij 
het verwoorden van een glashelder 
verhaal over hun dienst. Met een 
glashelder verhaal maak je jezelf zicht-
baar als professional, je bent herken-
baar voor je doelgroep en je krijgt een 
natuurlijke aantrekkingskracht. Zo 
bouw je je onderneming op een stevig 
fundament.
www.glashelderverhaal.nl 
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gaat het om het vinden van een vorm voor 
je inhoud. Hoe doe je dat?

Je inhoud is je kennis: Wat je hebt geleerd? 
Waarin je bent geoefend? De inhoud is er 
en draag je bij je. Het is je vakmanschap, 
je ambacht en je praktijkervaring. De 
vorm maakt je inhoud aantrekkelijk en 
toegankelijk voor anderen. Het is de 
zichtbare presentatie van je inhoud; de 
dienst of het product waarin je je inhoud 
giet. Vorm is ook de woorden en zinnen die 
je gebruikt om je professionele verhaal te 
vertellen. 

Als professional heb je een drive, ben je 
intens verbonden met wat je doet. Je bent 
wellicht ook sterk ontwikkeld op de inhoud. 
Je houdt vakliteratuur bij, professionaliseert 
je voortdurend en je experimenteert met 
nieuwe aanpakken in het werk. Maar 
brengt dat ook brood op de plank? Weet 
je daarmee mensen te overtuigen en in 
beweging te brengen? Brengt dat je ook bij 
het werk dat je heel graag wil doen? Ben jij 
sterk gedreven door de inhoud van je vak? 
Dat is helaas niet genoeg. Je hebt een vorm 
nodig waarin je jouw kennis en wijsheid 
giet; een manier om die ervaringskennis en 
levensinzichten uit jouw verhaal in praktijk 
te brengen en toepasbaar te maken 
voor een ander. Denk bij vormen aan het 
schrijven van boeken, het verzorgen van 
een bepaald type trainingen, een-op-
eencoaching of groepsbijeenkomsten, 
online begeleiding, het geven van lezingen, 
workshops of het publiceren van artikelen.     

Het is cruciaal om je te blijven ontwikkelen. 
Maar wees ook een beetje praktisch. Als 
je niet in staat bent om met alle kennis die 
je hebt ook echt iets te doen, waar lees 
je dan al die boeken en artikelen voor? 

 Doe geen poging je doelgroep 
te overtuigen van de kracht van 

jouw werkwijze, maar zet die 
kracht in voor het oplossen van 

een concreet probleem 
van jouw doelgroep.

Als je daar zoveel in investeert dan is 
het echt de moeite waard om een goede 
vorm te vinden waarin je die kennis kunt 
overdragen of inzetten. 

Ontwikkelproces
Het vinden van een vorm die bij jou past is 
nog best een kunst. Sommige professionals 
vallen op in wat ze doen. Ze lijken echt iets 
te pakken te hebben. De ene professional 
slaagt er beter in dan de ander om vormen 
te vinden waarin hun inhoud zichtbaar 
wordt en tot bloei kan komen. Vorm en 
inhoud zijn bij hen heel goed uitgelijnd. 

Je hoeft er niet voor naar Ibiza. Het 
vinden van vorm en inhoud gebeurt in de 
dagelijkse praktijk, terwijl je aan het werk 
bent. Je kunt je ervoor openstellen en het 
kost moeite om je inzichten vast te pakken 
en er handelingen aan te verbinden. Maar 
je hoeft niet ver te zoeken. Zie het als een 
persoonlijk ontwikkelproces om de vorm te 
vinden bij jouw inhoud. Maak daar tijd voor, 
probeer uit, vraag anderen met je mee te 
denken. 
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Opdrachten
Wil jij ook eens aan de slag met inhoud 
en vorm? In haar boek beschrijft 
Verbeek (2021) leuke, concrete 
opdrachten die je kunt doen. Voor mij 
maken die opdrachten het werken 
aan de vraag ‘waar ben ik van’ heel 
aantrekkelijk. Bijvoorbeeld:
• Kijk naar de homepage van je 

website en verplaats je in iemand 
uit je doelgroep. Voel je je als 
bezoeker gezien en gehoord? Krijg 
je vertrouwen in de persoon achter 
de site? 

• Versterk je website door te 
vertellen over je praktijk: vertel 
over de problemen die jij helpt 
oplossen, benoem de resultaten 
die jij helpt behalen. Laat klanten 
aan het woord, beschrijf casussen, 
geef voorbeelden. Laat merken dat 
je midden in de wereld staat.

• Waaraan merk je dat je je tot 
expert hebt ontwikkeld? Waaraan 
heb jij jouw 10.000 uur besteed? 
Kun je dit concretiseren? Op deze 
manier verzamel je ingrediënten 
die jouw senioriteit illustreren. 
Hiermee kun je je persoonlijke 
profiel kleur geven.

Etalage
Een van de belangrijke plekken om je 
professionele identiteit te laten zien is 
je website. Daar wil je jezelf authentiek 
en krachtig neerzetten, zodat klanten, 
opdrachtgevers en collega-professionals 
weten wat ze aan jou hebben en waar ze jou 
voor kunnen benaderen. 

Veel inhoudsgerichte professionals hebben 
de neiging om een ingewikkelde website te 
maken waar alles in en op staat wat ze aan 
inhoud in huis hebben. Ze willen de ander 
laten zien hoe goed, interessant en veel ze 
weten. Maar niet al je honderden ideeën, 
inzichten en ervaringen hoeven online. De 
etalage is niet voor jezelf bedoeld maar voor 
de ander. Jij bent degene die bepaalt: wat zet 
je in de etalage, wat kan in de winkel, wat 
sla je op in het magazijn of zelfs in de kelder. 
De kunst is om een ordening aan te brengen 
zoals je bezoeker het graag geordend 
ziet. Dat vereist aandacht. Het maakt 

Een van de belangrijke plekken 
om je professionele identiteit te 

laten zien is je website.
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je boodschap veel sterker. Als bezoeker 
zie je toch graag dat de etalage voor jou 
toegankelijk is gemaakt. Dat nodigt uit om 
de winkel binnen te stappen. 

Begin dus met wat er op het spel staat, 
en doseer en orden je informatie. Vertel 
iets over jezelf door het over de ander 
te hebben en wees niet bang dat je te 
weinig vertelt. Dit doseren en ordenen kan 
wel pijn doen. Het is een klus en je komt 
wellicht weerstand tegen bij jezelf. Maar je 
maakt jezelf herkenbaar door focus aan te 
brengen. Uiteindelijk geeft focus je kleur en 
zorgt voor eigenheid. Zo bereik je mensen 
die zich kunnen vinden in jouw focus en 
geïnteresseerd zijn in wat jij te bieden hebt. 

Opdrachten
Werk aan de winkel? Hier een paar 
opdrachten om focus aan te brengen:
• Stel je hebt duizend ideeën op 

de plank, maar niet eentje in de 
wereld. Je gaat één idee in praktijk 
brengen, wat kies je?

• Schrappen is moeilijk, maar het 
helpt je om dichter tot de kern van 
je zaak te komen. Kijk eens naar 
de teksten op je website en vraag 
je af: wat kan weg? Schrap wat 
weg kan, laat het overgeblevene 
een poosje staan en ervaar wat 
dat doet.

• Je bent vast wel eens op een 
website geweest die voor je gevoel 
klopte. Analyseer die website eens 
op inhoud en presentatie. Wat valt 
je op en wat kun je toepassen op je 
eigen website?

Tot slot
Wie ben ik? Met die vraag kun je je een leven 
lang bezighouden. Antwoorden op die vraag 
zijn natuurlijk in beweging. Wie weet waar jij 
over een paar jaar staat. Zie het werken aan 
je professionele identiteit als een continu 
ontwikkelproces en nodig jezelf uit om af en 
toe eens stil te staan en iets te overdenken. 
Het is toch heel fijn om rustig te kunnen 
vertellen waar jij van bent als iemand dat 
aan je vraagt. En als het je lukt om een 
vorm te vinden voor jouw inhoud waar jouw 
doelgroep enthousiast over wordt. Dat jij 
degene bent waar anderen van zeggen: die 
is lekker bezig! ◆
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