
 
 

Schrijf je eigen persoonlijke verhaal! 
 
Beste mede ontslagnemer 
 
Leuk dat jij je persoonlijke verhaal wilt vertellen over waarom jij zelf ontslag hebt genomen om dingen te 
gaan doen die jij leuk vindt! Ik wil je verhaal graag plaatsen op www.neemontslag.nl en hoop dat je verhaal 
vele mensen inspireert en op nieuwe verfrissende ideeën brengt. 
 
Hier zijn een aantal voorwaarden opgesteld waar je verhaal aan dient te voldoen. 
 
Lengte: 
1 A4-tje, dat zijn ongeveer 500 woorden. 
 
Fotootje: 
Van jezelf of van iets wat gerelateerd is aan jouw verhaal. 
 
Inhoud: 
Dit is jouw verhaal. Alleen jij kan je eigen verhaal goed verwoorden, op jouw eigen manier. Daarom wil ik 
geen regels opstellen voor de inhoud en schrijfstijl. Ik zal de inhoud van je verhaal ook niet veranderen. Wel 
vraag ik je om het verhaal inspirerend te maken voor de lezers. 
 
Ben je een eigen bedrijf begonnen dan mag je uiteraard de naam van je bedrijf noemen en vertellen wat je 
doet. Jouw verhaal is bedoeld om mensen te inspireren met jouw beweegredenen voor ontslag en wat je 
daarna bent gaan doen (en hoe fantastisch dat is!) 
 
Website links: 
Je mag maximaal 1 clickable link opnemen in je tekst die verwijst naar jouw website. Ik zou het leuk vinden 
als je een link terugplaatst naar de website. 
 
Titel: 
Je mag zelf een titel aandragen, maar ik behoud het recht om die te veranderen vanwege SEO of website 
layout redenen. Totaal maximaal 60 karakters, inclusief spaties. Syntax van de titel is: 

[voornaam]: “[titel]” 

 
Procedure: 
Je kan je verhaal en foto e-mailen naar info@neemontslag.nl. Ik behoud overigens wel het recht om jouw 
artikel niet te plaatsen, mochten ik daar redenen toe zien (nooit gebeurd trouwens!). 
 
Ik wens je veel succes met het schrijven van je verhaal. Mocht je zelf inspiratie willen opdoen, kijk dan naar 
de verhalen van de mensen die jou reeds voorgingen: www.neemontslag.nl/verhalen. Verder nog vragen? E-
mail naar info@neemontslag.nl. 
 
Jouw verhaal zal verschijnen op de website en in de nieuwsbrief. Ik zal je daarom automatisch aan de 
nieuwsbrief toevoegen. Mocht je dat liever niet willen, laat het dan weten. 
 
Groeten 
Bertil Schaart 
bertil@neemontslag.nl 


