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Jubileumnummer
DOOR SANDRA WESTEIN

IN DIT NUMMER

Op 1 mei bestaat mijn bedrijf 5 jaar! Deze 5 jaar zijn
voorbij gevlogen. Ik heb pieken en dalen meegemaakt

Voorwoord door Saar.

en ontzettend veel geleerd. Ik ben nog elke dag
dankbaar dat ik voor het ondernemerschap heb

Interview met....

gekozen, het is een grote leerschool geweest... en nog.

Het thema is

GROEI, TRANSFORMATIE EN

ONTWIKKELING.

Je leest mijn eigen groeiverhaal maar

ook die van andere ondernemers die op mijn oproep

Flow Academy Nederland

Persoonlijke
groeiverhalen

reageerden om hun eigen verhaal te vertellen. Ik ben er
trots op dat zij zichzelf open en kwetsbaar opstellen en

Nieuws & Fun Facts

ervoor kiezen om die podium te pakken.

Column Persoonlijke
Naast deze mooie verhalen natuurlijk ook weer de vaste

Ontwikkeling

column van Erica Harreman van Met Erica m.b.t.
Persoonlijke Ontwikkeling én nog veel meer leuke items.

Dit nummer was heel bijzonder om te maken en ik vier
graag met jullie mijn feestje d.m.v. dit jubileumnummer.

Appeligheidjes
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Voorwoord

Dankbaar
en

Trots

Pooh hey, al 5 jaar ondernemer. Ik kan het

In 2020 startte ik met een businesscoach of

soms niet geloven dat het al zo lang is en hoe

beter gezegd met het coachingstraject

snel het is gegaan. Toen ik begon, in 2016,

Succesvol Ondernemen van Kelly Weekers en

wist ik echt van NIKS. Ik had mijn kennis en

Moniek van Rheenen. Wederom een grote

kunde en mijn netwerk en een vaag idee over

stap in de richting waar ik naar toe wilde. En

wat ik ging doen... en dat was het eigenlijk

nu zijn we in 2021! Corona overleefd en een

wel. Dus al doende leert men was op mij

aantal mooie klanten rijker. Begin van het

enorm van toepassing, want ik heb heel wat

jaar is mijn logo opnieuw ontworpen en is

geleerd. Veel mensen leren kennen die je of

mijn website in zijn geheel vernieuwd in de

gunstig gezind zijn of "niet zo gunstig",

kleuren die NU bij mij passen. De energie die

vrienden die niet begrepen dat ik voor het

ik daarvan kreeg is ongekend. Kleur doet

instabiele bestaan van het ondernemerschap

zoveel met je, als je het toelaat natuurlijk. Ik

koos in plaats van een baan in loondienst en

merk het ook aan mijn zichtbaarheid, die

er eigenlijk ook niets over wilden horen. En

gaat enorm omhoog, als ook mijn

aan de andere kant nieuwe mensen leren

herkenbaarheid.

kennen die dat wel begrepen.
Toen ik de oproep deed op social media of
Na 1,5 jaar (te) veel boterham met pindakaas

ondernemers hun groeiverhaal wilden delen,

gegeten te hebben, keerde het tij doordat ik

had ik niet verwacht dat er zoveel response

de naam van mijn bedrijf veranderde en

zou komen. Maar dat gebeurde dus wel en na

daarmee ook mijn propositie en positionering.

gesprekken te hebben gevoerd met deze

Ik had een thee afspraak met bevriende

ondernemers en hun verhalen te hebben

onderneemster

Sandra Lagace

van Lagace

gelezen, ben ik trots op hen dat zij het soms

HR Advies & Training en al babbelend en

kwetsbare en persoonlijke verhaal met mij

brainstormend kwamen we ineens op Business

wilden delen.

Organiser. Dat werd mijn nieuwe naam! En

En deze verhalen zijn de basis van dit

toen begon het pas echt goed te lopen. Ik

Jubileumnummer. Ik noem het niet eens meer

leerde veel over marketing en social media,

nieuwsbrief want het is meer een magazine.

over content, over diverse tools, influencers en

En ik ben er echt super trots op.

leuke en minder leuke klanten. Ik vond het te
gek.

Dank voor jullie vertrouwen en veel
leesplezier.
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Interview

Michael
Boekholt
Bij het 5 jarig jubileum van SAAR. mag Michael Boekholt van De Beurs Schiedam niet missen. Naast een
prettige zakelijke relatie zijn we ook goed bevriend geraakt. In mijn begintijd organiseerde ik regelmatig
bijeenkomsten in zijn zaak op het mooiste plekje van Schiedam aan de Lange Haven. En ook hebben we
samen het VIP Terras opgezet tijdens de Brandersfeesten. Een mooie tijd waar je nu alleen nog van kan
dromen. Ondanks, en misschien dankzij, Corona heeft ook Michael zichzelf en zijn bedrijf opnieuw
uitgevonden. Ik ging hierover met hem in gesprek. Veel leesplezier.

Wij kennen elkaar al een paar jaar en in die jaren hebben we samengewerkt en een prettige
vriendschap opgebouwd. En eigenlijk ben je altijd onderdeel geweest van mijn bedrijf en daar ben
ik je zeer dankbaar voor. Nu kan ik daar uiteraard veel over vertellen maar leuker vind ik het jouw
verhaal te horen, hoe heb jij de afgelopen jaren ervaren met SAAR. in de buurt 😊 ?
Nu je het zo zegt werken we zeker al voor een lange periode samen. In die tijd hebben we vele succesvolle
evenementen neergezet. Wat ik erg fijn vind om als ik met jou samen werk dat ik met wel tienduizend
dingen tegelijk bezig kan zijn en jij het altijd zo weet te structureren dat we niets vergeten en dat we niet
alleen naar de grote lijn kijken maar dat ook alle puntjes op de i worden gezet en het evenement zo nog
beter wordt. Omdat we elkaar al langer zien we elkaar ook wel eens privé en proberen we elkaar altijd te
helpen als we met iets nieuws bezig zijn.

Jij bent een horeca ondernemer en iedereen weet hoe moeilijk het is geweest in 2020 en nog. Wat
heb jij gedaan om er doorheen te komen?
Voor de zaak was het een enorme opgave om te zorgen dat we niet failliet zouden gaan. We zijn immers in
het afgelopen jaar bijna 8 maanden gesloten maar met het schrijven van deze antwoorden ben ik eindelijk
weer bezig met het opstarten van de zaak want 28 april mochten we weer open.
Ik weet nog goed dat Rutte tijdens de 1e persconferentie vertelde dat per direct de horeca gesloten moest
worden. Ik zat nog met vaste gasten te borrelen in de zaak en was als verdoofd. De besmettingen stegen
en alle partijen die gepland waren werden 1 voor 1 afgebeld. Maar toen het bericht kwam voelde dat als
een enorme shock. Tijdens de eerste lockdown half maart 2020 heb ik eerst alle incasseringen stop gezet.
Ik heb contact opgenomen met iedereen waarmee we een contract hebben en gevraagd om korting.
Doordat ik open kaart speelde en eerlijk zelf de stap heb genomen wat ik wel
per maand kon betalen kreeg ik van de meeste bedrijven een positief
antwoord. De pandeigenaar halveerde zelfs mijn huur.
In de eerste horeca Sluiting heb ik niet aan afhalen gedaan, want ik vond het erg
moeilijk om te berekenen wat ik over zou houden en alle steun van de
overheid is op omzet gebaseerd waardoor ik erg bang was dat door een
beetje open te gaan we minder steun zouden ontvangen. Hierdoor kon ik wel
makkelijk een balans opmaken en met de steun die gelukkig opgestart werd
heb ik een berekening kunnen maken waardoor ik iets meer lucht kreeg en
kon ik berekenen dat we toch nog een tijdje

Lees verder op de volgende pagina

zonder omzet door konden gaan.
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Interview

In

Michael
Boekholt
juni gingen we eindelijk open en mede dankzij het mooie weer en de verruiming van het terras hebben

we toch nog een goede zomer kunnen draaien.

Zo’n goede zomer zelfs dat ik zo snel mogelijk wilde

Regina van ViaRegina gevraagd
Ton Robben van Robben Vastgoedonderhoud

investeren in het uiterlijk van de zaak. Ik heb

om een plan op te stellen

en een kleur advies gevraagd.

heeft het schilderwerk

voor ons opgepakt en heeft dit geweldig gedaan. Eind september stegen de besmettingen weer en waar
ik al bang voor was kwam helaas uit. We werden weer gesloten. Maar deze periode hebben we gelukkig
nuttig kunnen besteden doordat we net begonnen waren met het opknappen van de zaak. Hierdoor
hebben we alles kunnen doen en zat er geen tijdsdruk achter waardoor het resultaat nog mooier is
geworden dan ik gehoopt had.

Wat heeft die tijd voor jou betekent als persoon?
De eerste lockdown heb ik als verschrikkelijk ervaren. Ik kon het niet opbrengen om me met de zaak bezig
te houden en was zo bang dat ik niet genoeg geld over zou houden. Na 1,5 week thuis te zitten met heel
veel stress ben ik gaan werken bij AH online als bezorger. Nooit gedacht dat dat werk me zou bevallen en
doordat het lekker fysiek werk was en door de grote organisatie alles voor je uitgedacht is, heb ik het er
best goed naar mijn zin gehad. Ik voelde me weer vrolijker worden en had gelukkig weer een normale dag
besteding. ( financieel ben ik er niets mee opgeschoten, maar dat kwam omdat er een TOZO regeling
kwam). In de zomer hebben we weer lekker kunnen werken en ja hoor, half oktober moest de zaak weer
dicht. Die spanning en angst zijn echt slopend en dat een jaar lang. Daarnaast ben je afhankelijk van een
virus en een overheid en dat maakt het er niet leuker op.

Ik heb vooral in de tweede sluiting geprobeerd om zo positief mogelijk te blijven en vooral me bezig te
houden met dingen die er echt toe doen. Namelijk je familie. Het voordeel van niet kunnen werken is dat
je veel thuis bent en meer tijd met je gezin door kan brengen dan normaal. Zo heb ik met mijn dochter
veel meer tijd door gebracht en hebben we veel leuke dingen kunnen doen.

Thuis onderwijs vond mijn

dochter Gabrie verschrikkelijk maar gelukkig mag ze weer 5 dagen in de week naar school. Ik heb ook de
meeste personferenties niet gekeken en hield me ook niet meer bezig met de besmettingen. Ik merkte dat
door niet al het nieuws te volgen en niet bezig te zijn met alleen maar negatieve dingen dat je zelf ook
vrolijker en energieker blijft. Ik heb zoveel mogelijk leuke dingen gedaan en probeerde veel te wandelen.
Hierdoor kon ik goed nadenken over de zaak en andere dingen waardoor ik een hoop rust kreeg in mijn
hoofd.

Lees verder op de volgende pagina
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Interview

Michael
Boekholt
Eind maart kwamen de berichten en roddels op gang dat alleen de terras open zouden gaan en toen ben
ik toch maar begonnen met take away. Ik was positief verrast door alle vaste gasten die blij waren dat
we open gingen voor een koffie of gewoon een praatje. Dit gaf mij zoveel energie dat ik nog meer zin
had om open te gaan. Gelukkig is het nu bijna zover dat we een soort van open mogen.

Ik weet dat je al langer de zaak wilde opknappen en dat heb je nu gedaan. Vertel daar eens meer
over.
Tijdens het overnemen van de Beurs in 2012 wilde we het interieur al drastisch veranderen want iedereen
heeft een andere smaak. Door tegenslagen en door ook af en toe veel te veel te werken en doordat je al
langere tijd in je zaak loopt zie je dat op een gegeven moment niet meer en vindt je het aanpassen van
kleuren en of inventaris opeens spannend en wil je dingen ineens niet meer veranderen. Het lijkt wel of
het dan zo hoort en je niet durft te veranderen. Maar door gesprekken met jou, Regina en Ton heb ik toch
die stap durven nemen en zijn we eind september begonnen. Door de hele corona crisis hebben we niet
alles kunnen doen, maar het belangrijkste is dat alles geschilderd is en we zo een hele nieuwe zaak
hebben. De dingen die veranderd worden hebben we genoteerd en daarvoor hebben we al een plan
gemaakt en hebben we nog iets om naar uit te kijken.

Hoe zie jij de nabije- en wat verdere toekomst? Wat is jouw stip op de horizon?
Ik ga er vanuit dat als we de 28e open gaan we dan ook niet meer gesloten worden en ik verwacht dat
net als vorig jaar dat we een hele mooie zomer tegemoet zien.

Dit jaar verwacht ik

dat er veel mensen

in Nederland blijven tijdens de vakantie en dan veel
uitstapjes gaan maken. En laten we niet vergeten dat
we op een van de mooiste plekjes van Schiedam
gelegen zijn en misschien wel op 1 van de meest
authentieke plekjes van heel Nederland. Want was
is nu Nederlandser dan Molens, mooie oude gevels
een kanaal voor de deur met ouderwetse schepen.
Ik zeg altijd dat als je Schiedam googled dat je dan
bij mij op het terras uitkomt.

Voor de komende jaren verwacht ik ook wel een groei
omdat er in de directe omgeving vele huizen worden
gebouwd en ik denk wel een paar duizend binnen
5 jaar. Daarnaast zie je dat de laatste jaren het toerisme aantrok in Rotterdam en Schiedam en dat zal
ook wel weer terug komen na Corona. Ik hoop dat ik over een jaar weer meer aan mijn zaak kan werken
dan in mijn zaak zelf. In 2020 begonnen om steeds minder zelf de bediening om te nemen, maar het
komende jaar is het financieel interessanter om zoveel mogelijk zelf te werken en wellicht januari 2022
gaan we die stap weer maken. Ik zou over een paar jaar ook wel 1 of 2 dagen les willen geven op een
horeca School omdat ik het erg leuk vind om met jonge mensen te werken en als de zaak zelfstandig
draait dan moet dat goed te combineren zijn.
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Hoe is het met?

Flow Academy Nederland
Eind 2020 kwam ik op het idee van Flow Academy Nederland (toen nog naamloos) na het volgen na een
kleurworkshop. Dit kwam omdat ik me ineens besefte dat mijn huidige logo en bedrijfskleur helemaal niet
meer zo resoneerde dan het altijd had gedaan. Erger nog, ik sloeg helemaal aan op ROOD. Ik had
helemaal geen 'relatie' met rood, buiten dan dat enkele foto's die gemaakt zijn door Katinka Tromp
Photography, in een rood jasje waren. Ik vond rood altijd beetje te aanwezig en dat was ik niet.. toch?
Na het doen van een Persoonlijke Kracht test, werd alles duidelijk.

ROOD

en

KORAAL

waren mijn kracht

kleuren en dat voelde eigenlijk fantastisch.

Maar even terug naar het begin, het (vage) idee. ik dacht als ik nu aanga op een totaal andere kleur dan
geldt dat ook voor andere ondernemers die zijn gegroeid of veranderd zijn door allerlei omstandigheden
(zoals Corona bijvoorbeeld). Daar moest ik iets mee! Meteen wist ik ook dat ik dit wilde doen met
vriendin en collega-onderneemster Erica Harreman zodat we een unieke combinatie konden maken met
gedrag, kleuren en elementen. Onze eerste brainstorm was al een ontzettend fijne, positieve meeting. In
no time stond ons plan op de flipover. We maakten een plan; eerste kennismakings webinars geven,
daarna een challenge en dan een jaartraject. Vol enthousiasme en beetje zenuwachtig begonnen we de
eerste webinar met 6 deelnemers en wat was het LEUK om te doen en wat voelden wij elkaar goed aan
(zelfs op afstand door de ZOOM) én... we kregen direct 2 aanmelding voor de challenge. Vanaf de 2e
webinar was het alsof we dit al jaren samen deden en het werd steeds leuker. We gaan nu nog één
kennismakings webinar geven in deze cyclus en op 20 mei start de 5-daagse challenge. Super veel zin in.

Om je een beetje een idee te geven hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij communiceren en het echt
ontzettend leuk vinden met elkaar te werken en in elkaars leven te zijn, namen we een soort van 'podcast'
op. Het mag de naam podcast eigenlijk niet hebben maar ik weet niet hoe ik het anders moet noemen.

Dus hieronder, inclusief bloopers en veel geschaterlach, onze "podcast" over Flow Academy Nederland
en het 5-jarig jubileum van SAAR. Business Organiser. Let op: het duurt wel ruim 9 minuten maar het is
hilarisch vind ik zelf en je leert ons heel goed kennen. De foto op de volgende bladzijde geeft in beeld
een beetje weer hoe de stemming was.

Klik hier voor
de "podcast"
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Ondernemers in "the spotlight"
TEKST DOOR ONDERNEMERS MET LEF

Toen ik ging bedenken hoe ik mijn jubileum wilde vieren, vond ik direct dat ik meerdere mensen in
de spotlight moest zetten en hun persoonlijk groeiverhaal laten vertellen om als inspiratiebron te
dienen voor andere ondernemers. Ik deed een oproep op social media en daar werd erg
enthousiast op gereageerd. Het zijn persoonlijke verhalen en deze ondernemers laten heel veel
van zichzelf zien en stelden zich enorm kwetsbaar op. En ik? Ik ben ontzettend trots dat zij dit
verhaal willen delen in Inside my Business en anderen willen inspireren.

Een inspiratiebron zijn voor anderen is voor mij ook de kers op de taart en gelukkig kan ik dit doen
op mijn manier. Niet gekunsteld maar authentiek. De ondernemers waarvan je het verhaal hierna
leest, zijn ook echt en hebben enorm veel lef. En daar bedank ik ze enorm voor. Jullie zijn kanjers,
stuk voor stuk, en ik ben trots en geroerd dat jullie dit hebben gedaan.

Ik stel jullie graag voor aan de ondernemers die hun persoonlijke verhaal delen op de volgende
bladzijdes.

Indra Kusters
Chris Eijkenaar
Marianne Verhoeff
Dennis Meerhof
Lisa van Loon
Lisette de Zeeuw
Cok Verkleij
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In the spotlight

IndraKusters

Ik herinner het me nog als de dag van gisteren… het moment dat het licht bij me uitging. Februari
2014. Ik had een topbaan als rechterhand van een directie- en managementteam. Ik werd naar huis
gebracht door een collega omdat ik zelf niet meer kon rijden.
Deze controlefreak en perfectionist was leeg. Opgebrand.
Tijdens mijn herstel begon mijn zoektocht naar een
antwoord op de vraag wat ik wilde met mijn carrière en
leven. Waar werd ik gelukkig van? Wat kostte me energie?
Wat gaf me energie? Het duurde uiteindelijk nog enkele
jaren voor ik erachter kwam waar mijn hart sneller van
ging kloppen. In mei 2018 hakte ik gemotiveerd
en vol vertrouwen de knoop door en schreef ik me in
bij de Kamer van Koophandel. Mijn eigen bedrijf
INDRA Virtual Assistant was een feit. En jeetje wat
kijk ik vol trots terug op de afgelopen 3 succesvolle
jaren. Meer daarover zo meteen.

Eerst nog enkele weetjes over mij.
Ik ben geboren en getogen in België. 6 jaar geleden
verhuisde ik met mijn man Bas en twee zonen
Milan (13) en Tren (5) naar Nederland. We wonen als
samengesteld gezin in het prachtige Neeritter.
Een klein, gezellig dorpje in Limburg. In mijn vrije tijd
vind je me in de sportschool, doe ik een dansje,
luister ik naar muziek, wandel ik door de velden of in het
bos, kleur ik mandala’s of lees ik een heerlijke
feelgood roman. Zoals het een echte Limburgse betaamt, hou ik van koken, uit eten mèt een glas
goede wijn en gezellige avonden met vrienden en familie. Zij omschrijven me als enthousiast,
empathisch, inspirerend en gedreven. Ondanks mijn vliegangst stap ik toch keer op keer weer het
vliegtuig in om een nieuw stukje van Europa te ontdekken. Italië is mijn favoriete vakantieland. En
het strand is mijn meest geliefde plek om mijn hoofd leeg te maken.

Lees verder op de volgende pagina
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In the spotlight

IndraKusters

Als Virtual Assistant ontdekte ik mijn passie voor Social Media en al snel werd duidelijk dat ik
me wilde specialiseren in online zichtbaarheid. Virtual Assistant verdween van mijn
bedrijfsnaam. Onder

Indra.

help ik nu ondernemers om hun online zichtbaarheid te vergroten. Ik

ga samen op zoek naar een manier van online zichtbaarheid die bij jou past. Maatwerk dus. Zo
trek je ook de klanten aan die bij jou passen. En haal je vanuit gemak en met plezier resultaten
uit je online-inspanningen. Ik gebruik Instagram, LinkedIn en Clubhouse om mijn kennis en
ervaringen te delen en te inspireren. En verzorg 1-op-1 trainingen en inspiratie sessies.

Wat ik de afgelopen 3 jaren als ondernemer leerde:
- Zet kleine stapjes, je hoeft de hele trap nog niet te zien. Maar zet wel die stap. Blijf in
beweging.
- Kom opdagen. Laat jezelf zien. Onbekend maakt onbemind.
- Geloof in jezelf. Er is maar 1 jij. Dat is jouw SUPERpower.
- Imperfect is ook ok. Laat je perfectie los.
- Ga het gewoon doen.
- Besteed uit en/of ga samenwerken. Je hoeft het niet alleen te doen.
- Start je eigen MasterMind met gelijkgestemde collega-ondernemers.
- Blijf jezelf ontwikkelen.
- Onderhoud een goede werk/privé balans.

Tot slot. Ik hou ontzettend van quotes. Quotes kunnen me inspireren, kracht geven en aan het
denken zetten.

Eén van mijn meest favoriete quotes is:

“What if I fall?” “But oh my darling, what if you fly?”
Deze quote van Erin Hanson maakt komaf met mijn belemmerende overtuigingen. En past op dit
moment heel goed bij de DREAMCHASERS FLY training van Rianne Toussaint die ik volg. Met
deze training wil ik mijn ondernemersdroom helder krijgen. En nòg meer vanuit mijn hart,
succesvol ondernemen.

Wil je me beter leren kennen?
deel? Volg me dan op

Ben je benieuwd naar de waardevolle kennis & inspiratie die ik

Instagram .

Of bezoek mijn website

www.indra-va.nl.
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In the spotlight

ChrisEijkenaar
Van 80+ uur werken en uitgeblust zijn naar 24 uur ondernemen met plezier.
Een goedendag iedereen! Mijn naam is Chris Eijkenaar, ik help de snelgroeiende ondernemers
die keihard werkt en er helemaal geen plezier meer in hebben. Ik leer ze hun team beter in te
zetten, zodat ze weer kunnen genieten van het ondernemen.

Ik ben import Schiedammer, van origine ben ik Twentenaar, 38 jaar geleden geboren en
getogen in Almelo waar nu het kantoor van Bolletje staat. De liefde heeft me naar Schiedam
gebracht. In 2008 ben ik gaan samenwonen met mijn vrouw Marijana en hebben we
ondertussen een dochter van 13 maanden.

Sandra heeft me gevraagd stuk te schrijven voor haar nieuwsbrief over transformatie als
ondernemer, waarvoor dank Sandra!

Na 12 opleidingen; 13 ambachten studeerde ik op mijn 31ste als fysiotherapeut. De markt was
slecht en na de zoveelste afwijzing, heb ik mij ingeschreven in de KVK. Mijn praktijk ben ik
gestart vanuit mijn woning en da groeide in een paar jaar al snel uit naar meerdere locaties en
teamleden. Naast het behandelen van patiënten was ik ook de bedrijfsvoering aan het doen in
80+ uur in de week. Ik was blij en genoot ervan, tenminste dat dacht ik…

Mijn vader kwam In 2018 kwam vader plots te overlijden, naderhand drong het tot me door: het
leven is te kort, tijd voor verandering. Mijn zusje belde me plots op overdag, het kwam even niet
uit want ik was druk. Het bleef knagen dus ik belde in de loop van de dag terug. Huilend nam ze
de telefoon op om te zeggen dat onze vader
plots was komen te overlijden. Ik kwam ineens
tot stilstand… letterlijk en figuurlijk, geen
woorden en geen idee wat ik voelde.

Uiteindelijk ongeloof .

Na een kwartier tot

bezinning komen ging ik over tot actie.
Wat moest ik doen en wie moest ik contacteren
om mijzelf vrij te schakelen voor de
aankomende periode om zo snel mogelijk
naar mijn zusje toe te kunnen.

Lees verder op de volgende pagina
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In the spotlight

ChrisEijkenaar
Voor de dood van mijn vader was ik alleen maar aan het rennen en vliegen binnen in mijn
bedrijf. In de eerste jaar heb ik daar veel plezier aan beleeft, lekker bouwen en mijn droom was
om mensen te helpen.
Een heel team opbouwen met de gedachte dat het me zou helpen met de drukte, niks was
minder waar. Door de toenemende drukte in mijn bedrijf verloor ik het plezier in het
ondernemen.
Het was tijd om het roer rigoureus om te gooien. Ik heb toen de tijd genomen om mijn plannen
door te voeren. De dood van mijn vader heeft mij doen realiseren dat het leven te kort is om
mezelf de grond in te werken met 80+ uur per week.

Om niet de tijd en energie voor mijzelf te

hebben en gezamenlijk dingen met mijn vrouw Marijana te ondernemen.

Alles wat niet met mijn

bedrijf te maken had moest wijken.
Ik was er helemaal klaar mee, alle plannen om weer te plezier te hebben in mijn business moest
en zou ik doorvoeren.

Dat is gelukt: meer focus, meer omzet, meer succes, meer ontspannen, meer geluk.
Met de geboorte van mijn dochter heb ik zelfs besloten om drie dagen (24 uur) te werken.
Naast het managen van mijn fysiopraktijk help ik dus de snelgroeiende ondernemers om weer
plezier in het ondernemen te hebben.

Mijn visie op het ondernemen: simpel, niet eenvoudig.
Mijn visie op weer plezier te hebben in het ondernemen is: focus je op activiteiten die
belangrijk zijn en waar jij energie uit haalt, zowel binnen je onderneming als daarbuiten.

Het is vooral NEE zeggen en jouw tijd en grenzen bewaken en communiceren. Oftewel de
groeipijn van de snelgroeiende ondernemer. Is dat simpel? Ja. Is dat eenvoudig? Nee. Jij als
ondernemer bent het belangrijkste teamlid van jouw onderneming. Hoe beter jij, als drukke
ondernemer, door begint door te krijgen, des te beter jij leert je team beter inzetten.

Herken jij je hierin, dat jij er geen plezier meer in hebt? Neem dan contact met mij op voor een
vrijblijvend gesprek.

Time Wizard
T: +31 (0) 652450258
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In the spotlight

Marianne
Verhoeff
Marianne Verhoeff is lichaamsgericht therapeut en bodymindtrainer. Zij heeft sinds 2010 een Praktijk voor
Lichaamsgerichte Psychotherapie in Vlaardingen. Je kunt bij haar terecht als je vastloopt, dreigt vast te
lopen of het gevoel hebt dat je meer uit je leven en relaties wilt halen.
Meer weten?

www.praktijkverhoeff.nl

Mijn groeiverhaal? Het doodeng vinden en het toch doen.
Ik ben nu ruim 10 jaar lichaamsgericht therapeut, met een goedlopende praktijk in Vlaardingen. Dat lijkt vrij
simpel en stevig als je dit zo leest. En zo voelt het nu ook. Dat is wel anders geweest.
De start van dit professionele pad is geboren uit persoonlijk noodzaak. Zo rond mijn 30e was ik fors burnout, kon geen enkel gevoel toelaten en kende maar één stand: hard doorwerken. Tot mijn lichaam vertelde
dat het niet meer kon. Ik kon alleen nog maar huilen. Dat was een beetje lastig werken.
Zoekend naar een uitweg kwam ik terecht bij Bodymind. Daar ben ik gestart met een opleiding waarbij in
de eerste jaren de persoonlijke groei en ontwikkeling voorop stond. Hiermee werd de basis gelegd voor het
therapeutschap.

En daar was ik van het begin af aan duidelijk over: ik ging géén therapeut worden. Want dat leek me echt
niks. Ik benoemde dat als “samen met iemand in een hok zitten”. Dat klinkt heel onaardig, maar wat ik toen
nog niet wist en nu wel: ik was zelf doodsbenauwd voor samen en nabijheid. Ik was vooral gewend om
alles zelf te doen en niemand nodig te hebben maar er juist voor anderen te zijn.
Als communicatietrainer voor groepen had ik wel intensief contact met de deelnemers, maar doordat ik de
trainer was, was er ook altijd een vanzelfsprekende afstand. En dat was wat ik ook van vroeger van mezelf
kende. Een bepalend beeld. Mijn neefjes en nichtjes waren volop met elkaar aan het spelen. Ik zat in een
hoekje een boek te lezen en keek toe. Ik was toeschouwer in plaats van deelnemer.
Tijdens mijn burn-out werd dat nog meer duidelijk. Ik was voor die tijd vooral bezig voor en met anderen. Ik
leefde niet mijn leven zoals ik dat wilde. Daar kwam verandering
in, want mijn persoonlijke crisis betekende ook een crisis in de
relatie. Daar zijn we gelukkig met vallen en opstaan samen
doorheen gekomen. Een jaar of wat later hebben we samen een
boot gebouwd en een jaar gezeild op de Middellandse Zee.
Ik ben hoogzwanger teruggekomen, onze zoon is geboren en
een paar jaar later onze dochter. Als het over groei gaat, dan
gaat het voor mij zeker ook over het moederschap. Ik vind het
fantastisch en een voorrecht om moeder te mogen zijn en onze
kinderen te zien opgroeien. En er zijn ook momenten dat ik het
verschrikkelijk vind.

Lees verder op de volgende pagina
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In the spotlight

Marianne
Verhoeff
De zorgen, de verantwoordelijkheid en de onzekerheden. En juist die pieken en dalen maken het ook weer
mooi. Net als het leven zelf.

Toen mijn dochter ruim een jaar was begon het te kriebelen. Zou ik dan toch de opleiding weer verder
oppakken? Therapeut worden?
Mijn hart was er niet eenduidig over. Er sprankelde wel iets, maar het eng vinden was toch wel
overheersend. Mijn hoofd was wel praktisch: als het eng is, dan zal je daar wel wat te ontdekken
hebben….je kunt het toch gewoon proberen? Dat heb ik gedaan.
De opmerking die mij het meest geholpen heeft in de opbouwjaren: “als je het toch niet leuk blijkt te
vinden, dan kun je er toch weer mee stoppen?” Juist die opmerking gaf mij de ruimte en de drive om door
te gaan.

Wat me nog meer geholpen heeft is om er rigoureus voor te kiezen. Die luxe omstandigheid had ik. Naast
het moederschap kon ik de opleiding doen én mijn praktijk opbouwen. Dat was keer op keer kiezen voor dit
vak. Voor het geven van individuele lichaamsgerichte therapie.
En wat is nu de groei in dit verhaal? Het gaat hier vooral over persoonlijke groei. Het uitgangspunt in deze
vorm van therapie is dat de eerste zeven jaren van ieders leven bepalend zijn voor je gedrag, je
overlevingspatronen, je valkuilen en je kwaliteiten. Op veel manieren speelt je gezin van herkomst een rol in
huidige relaties. Ten goede, maar ook ten slechte.
Om anderen goed te kunnen begeleiden is goede zelfkennis pure noodzaak. Dat is een pad dat ik nu ruim
20 jaar bewandel. Meestal met veel plezier; soms zijn er ook tijden dat het ronduit pijnlijk is om eigen
levenservaringen door te werken. Dat hoort er wel bij. Het leven is niet zo maakbaar als we soms willen.
Waar ik al goed was: van een afstand observeren en analyseren en de vinger op de zere plek leggen, heb
ik ook moeten leren om stevig op mijn eigen benen te staan en om werkelijk contact te maken met de
ander, dichtbij te komen.
En dit geldt ook voor mijn cliënten. Hoe beter zij zichzelf leren kennen, hoe makkelijker zij een goed
contact met zichzelf kunnen hebben en vandaar uit fijne relaties met anderen. Soms is het nodig om wat
afstand te leren nemen en op eigen benen te staan. En soms is het juist nodig om dichterbij te durven
komen; de ander te durven toelaten.

Dat kan doodeng zijn. Maar als je wilt groeien, dan is er maar één mogelijkheid:

Het doodeng vinden en het toch doen!
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In the spotlight

Dennis Meerhof
Dennis aan Saar: "Ik las je mail en realiseerde me dat ook ik twee turbulente jaren heb gehad
en weinig tijd heb genomen daar bij stil te staan. Ik zou het bijzonder vinden mijn verhaal met
je te mogen delen, want ondanks dat ik geen fulltime ondernemer meer ben, is het mogelijk een
inspirerend verhaal voor anderen."

In de lente van 2019 toen wij op dat bewuste terras bij Michael (Michael Boekholt: zie interview
paar pagina's terug) zaten leek alles voorspoedig te gaan met mijn bedrijf. Ik was net gestart
met Studio Joey, mijn reclamestudio, en had vanuit mijn netwerk al snel een aantal
terugkerende opdrachtgevers. Ik werkte in die tijd als freelance docent en was daarnaast bezig
met het opzetten van mijn eigen netwerk events. Een druk baasje dus, maar ik genoot van de
diversiteit en het netwerken. Ik voelde mij ‘een man van de wereld'. Ik had een aantal goede
maanden achter de rug, totdat het werk van een belangrijke opdrachtgever plots stil viel en
vrijwel tegelijkertijd het lesgeven stopte. Mijn inkomen viel grotendeels weg. Mijn vrouw is ook
ondernemer en zat eveneens in roerige tijden. Om privé voor meer rust en zekerheid te zorgen,
hebben we besloten dat ik weer op zoek zou gaan naar een loondienstverband. Helaas lagen
de banen niet voor het oprapen en heb ik uiteindelijk werk in een magazijn moeten aannemen.

Het ene moment werkte ik nog op locatie aan een tender voor een groot bouwbedrijf, het
volgende moment liep ik tussen stoffige stellingen ordertjes te picken. Behalve de financiële
terugval, betekende dit ook mentaal een diepe knieval. Het was in diezelfde tijd dat mijn vrouw
in verwachting van ons tweede kindje bleek te zijn, maar wat uiteindelijk niet zo heeft mogen
zijn. Een groot verdriet, waar wij beiden op een andere manier mee omgingen, waardoor we er
samen niet over konden praten. Het heeft in die tijd voor veel spanning tussen ons gezorgd. De
emotionele rollercoaster en financiële situatie begonnen zijn weerslag te krijgen op mijn
mentale gesteldheid.

De eerste weken in het magazijn kon ik mijn drive nog
redelijk vast houden. Ik verwachtte er zo weer weg te zijn,
maar vijf dagen fysiek intensief werk van 08.00 tot 17.00
uur biedt weinig gelegenheid nog veel uit je onderneming
te halen. Zes lange maanden en vele stiekeme sollicitatiegesprekken van achter uit het magazijn later, vond ik weer
een baan als grafisch vormgever. Er was direct een klik.
Leuke collega’s, veel flexibiliteit en prima voorwaarden.
Ik wilde graag weer een papa-dag en koos daarom voor
een 4-daagse werkweek.
Lees verder op de volgende pagina
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In the spotlight

Dennis Meerhof
Januari 2020 trad ik in dienst, maar nog geen maand later begonnen ook op Studio Joey de
aanvragen weer binnen te komen. Mijn energie begon weer te stromen. Ik werkte overdag voor
mijn werkgever en in de avonduren voor Studio Joey. Dit was prima te combineren. Tot het
laatste kwartaal van 2020. Het aantal freelance opdrachten explodeerde en heeft een aantal
maanden veel van me gevergd. Avonden, weekenden, vrije dagen en overdag gewoon een vaste
baan. Ik besloot dat ik zaken moest gaan kaderen.

Ondertussen zijn we beland in het tweede kwartaal van 2021. Ik heb een gezonde balans
gevonden tussen werk, eigen zaak en een sociaal leven. Mijn loondienstverband draagt het
leeuwendeel van de lasten en Studio Joey levert hierin een welkome aanvulling. Of ik ooit weer
helemaal zelfstandig zou willen zijn? Op dit moment zou ik zeggen van niet, omdat ik de
huidige situatie erg prettig vind. Ik zou in de toekomst nog wel een dag minder willen werken
om Studio Joey verder uit te bouwen, maar daar zijn de omstandigheden nu niet naar. Gelukkig
heb ik geen haast want de stabiliteit die ik nu ervaar is goud waard!

Meer lezen over Studio Joey? Klik

hier

voor de website.
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In the spotlight

Lisavan Loon

Als tiener worstelde Lisa met een eetstoornis. Ze heeft veel nodig gehad om zichzelf weer op te
bouwen: twee ziekenhuisopnames, een psycholoog, dokters, verpleegkundigen en ook
lotgenoten. Maar vooral haar laatste diëtiste heeft het verschil gemaakt. Zij werkte toen als
high-end health coach en keek naar het totaalplaatje, niet enkel naar voeding en gewicht. Die
aanpak heeft zo geholpen. Lisa is haar eindeloos dankbaar.

Op 17-jarige leeftijd kwam Lisa voor het eerst in aanraking met coaching. Ze volgde
verschillende trajecten in België en Nederland. Na 2,5 jaar zette ze de stap om aan de slag te
gaan als Mental Power Coach. Zo volgde ze opleidingen tot life coach, stress en burn-out
coach en bedrijfscoach.

Tot de dag van vandaag werkt Lisa samen met een eigen coach / mentor om haar eigen
vaardigheden aan te scherpen. Momenteel werkt Lisa als High Performance Coach. Ze werkt
met ondernemers of eigenaars van een eenmanszaak en bedrijven met een klein team.

De aanpak is gericht op groei met meer kracht en snelheid, zowel zakelijk als persoonlijk. Haar
werk is to the point, direct en met de focus op wat er écht toe doet.

Elke dag is ze bezig met groeien. Zowel zakelijk als persoonlijk. Elke dag daagt ze zichzelf uit
om nog beter te worden. Het meisje van enkele jaren geleden is helemaal verdwenen. Lisa is
nog steeds Lisa, enkel veel krachtiger. Een jonge, zelfstandige zelfzekere vrouw.

Bekijk

hier de website van Lisa

In life you have no
choice but to create
yourself
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In the spotlight

Lisettede Zeeuw
Toen ik laatst door Instagram zat te scrollen zag ik de oproep van SAAR., voor ondernemers die
hun onderneming het afgelopen jaar hebben moeten transformeren. Ik ken Sandra van Flow
Academy Nederland en ik ga binnenkort meedoen aan de challenge.

Daarnaast volg ik bij

verschillende ondernemers webinars waarbij ik Sandra elke keer voorbij zag komen. Heel
toevallig, of is het een teken?
Ik dacht hier moet ik op reageren.

Zo geschiedde! Ik zal mij even voorstellen.
Ik ben Lisette de Zeeuw, geboren en getogen in Schiedam. En sinds maart 2020 zelfstandig
adviseur Optidee. Mijn bedrijf heet Lisette’s Care, gezonder beter slapen. Via een thuisdemo
ben ik in contact gekomen met de producten van Optidee. Optidee heeft een unieke
textielvezel ontwikkeld waar beddengoed, comfort en

schoonmaaktextiel van gemaakt wordt.

De vezel is gepatenteerd en wordt op een duurzame manier geproduceerd. Is zeer zacht en
comfortabel, is antibacterieel en anti allergeen en heeft een klimaat en vochtregulerende
werking.

Ik ontdekte de mogelijkheid om dit zelf ook te gaan doen. Waarom? Omdat ik uit eigen ervaring
weet dat juist goed slapen super belangrijk is. Als je uitgerust wakker wordt kun je ontspannen
en vol energie de dag beginnen en de dingen die voor jou belangrijk zijn vrolijk ondernemen. En
daar wordt je blij van. Dit gun ik iedereen.

Daarnaast is het een uitgelezen kans om mijzelf

verder te ontwikkelen, ik hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. De producten
worden duurzaam geproduceerd waar ik ook veel waarde aan hecht. Van origine ben ik
ergotherapeut, wat staat voor het mogelijk maken om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te
voeren en deel te nemen aan de maatschappij. Sluit perfect aan bij gezonder beter slapen.

Met Optidee is het de bedoeling om via thuis demo's
de producten aan de gastvrouw en haar gasten te
laten zien en voelen. Wat ik hier fantastisch aan vind,
is het persoonlijke contact en de persoonlijke verhalen
van de gasten en het geven van advies op maat. De
producten maken daadwerkelijk verschil in iemands
leven.

Lees verder op de volgende pagina
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In the spotlight

Lisettede Zeeuw
De handtekening bij de Kamer van Koophandel was nog nat, toen de eerste lockdown kwam.
Thuis demo's geven was geen optie meer en van mond tot mond reclame was geen sprake.

Hoe ga je dan bekendheid krijgen voor je bedrijf?
Door de unieke uitprobeer service, het geheel vrijblijvend uitproberen van de producten, kon ik
langzaamaan mensen blij maken met het beddengoed en andere producten. Door de lockdown
had ik de tijd om mij te verdiepen in de verschillende producten, boekhouding,
ondernemerschap en transformatie van mijzelf als ondernemer. Inmiddels heb ik de thuis demo's
getransformeerd naar een meerdaagse what’s app demo. Met royale voordelen voor de
gastvrouw.

Word jij 's nachts wakker omdat je het bloedheet hebt?
Of kom je moeilijk in slaap omdat je steenkoude voeten hebt?
Of word je altijd wakker met een verstopte neus?

Gek hé, dat is tegenstrijdig zou je denken. Maar het beddengoed kan het allebei. Het materiaal
is ademend, voorkomt warmteophoping, zweten en koude voeten en bevordert zo de
regeneratie en ontspanning van het lichaam tijdens de nachtrust. Hierdoor blijft het
beddengoed droog en slaap je beter en dieper. Het beddengoed is voor iedereen. Veel
vrouwen in de overgang hebben hier baat bij, maar ook mannen die overmatig transpireren. Ik
hoor vaker de term, zweethoofd...

Dit is wat klanten mij hebben laten weten na het uitproberen van het beddengoed.
“ Ik heb het 3 nachten geprobeerd, geen koude voeten meer gehad, zo fijn. Bedankt. ”
“ Ik viel gelijk in slaap, in plaats van eerst een half uur warm worden”
“ Mijn kussensloop was droog vanochtend, dit wilde ik je toch even laten weten”
“ Ik ben niet wakker geworden vannacht, wat fantastisch, bedankt voor het uitproberen”
“ Voor het eerst wakker niet benauwd en zonder verstopte neus wakker geworden”
Dit zijn natuurlijk superleuke berichten om te krijgen.

Wil je ook ervaren hoe het beddengoed slaapt? Of voelen hoe de stoffen zijn? Of denk je, het
lijkt mij ook geweldig om mensen op deze manier blij te maken? Neem contact met mij op en
dan kletsen we verder.

Groetjes Lisette,
Website:

www.optidee.nl/lisette-dezeeuw

telefoonnummer 06-25003722
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In the spotlight

Cok Verkleij

Het laatste groei verhaal is van een echte Rotterdammert! Cok Verkleij. Zijn verhaal is er één
die heel ver teruggaat. Cok heeft zichzelf namelijk meerdere malen uitgevonden.
Onze paden hebben zich vaak gekruist; ik huurde hem in voor catering, ik organiseerde een
wijnproeverij voor mijn netwerk of we zaten samen aan tafel bij ROB Onderneemt. Veel
diversiteit dus, en Cok is niet te stoppen. Hij zet zich in voor het veilig maken van de Spaanse
Polder, waar zijn bedrijf zit en is een alom graag geziene gast.

Zijn verhaal is dus een lang verhaal en ik deel hieronder een stuk ervan en het gehele verhaal
zet ik in pdf en plaats dit in een link.

Op 24 december 2020 gaat om 10.00 uur de telefoon van Cok, met het navolgende:

Goedemiddag ,
Mijn naam is Paul Tekenbroek en ik ben door een collega van u naar u verwezen en u kan mij
helpen. Het volgende: mijn vrouw is 8 weken geleden gevallen met de fiets en heeft een
hersenbeschadiging opgelopen , haar hersenpan is gelicht en ze mag nu na 7 weken ziekenhuis
weer direct contact hebben en ik wil samen met haar Kerstmis vieren in het Erasmus ziekenhuis
en samen met haar eten. U zou de enige zijn die mij kan helpen, waarop Cok zei: “Dat is goed ,
als u het vanmiddag om 16.00 uur komt halen, dan zorgen wij dat het allemaal klaar staat”.
Paul Tekenbroek vroeg wat dit ging kosten, waarop Cok zei: “Zoveel geld heeft u niet in huis, u
komt het gewoon halen en fijn Kerstmis vieren met uw vrouw”. Diezelfde middag heeft Cok een
kerstdiner met alles erop en eraan voor 2 personen mee gegeven aan Paul Tekenbroek.

Op 27 december om 10.00 uur kwam Paul
Tekenbroek de spullen terugbrengen en zei het
volgende: “Cok, het was geweldig en mijn vrouw
is thuis geweest en ik heb de mooiste Kerst van
mijn leven gehad. Ik moet jou iets vertellen, ik ben
Paul Tekenbroek en ik ben tekstschrijver en
filmmaker en geluid technicus. Ik heb 10 jaar bij
RTL gewerkt en kon mij daar niet in vinden en ben ik
maar voor mijn zelf begonnen en ik ga voor jou een

bedrijfsfilm

maken”.

Lees hier het gehele verhaal van Cok.
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Nieuws
ONDERNEMEN

Expert bij de ZZP Barometer
Vorig jaar was ik finalist bij de FOTY Awards, oftewel Freelancer of the Year. Een superleuk jaar
en een ongelooflijk mooie ervaring.

Mijn 'relatie' met ZZP Nederland heeft een mooi vervolg gekregen. Want per heden ben ik
toegevoegd aan de Experts bij ZZP Barometer. Ik sta in het rijtje van inspirerende ondernemers
en ik ben daar supertrots op. Ik mag artikelen (blogs) schrijven over het ondernemersschap en
mijn vakgebied, wat ik natuurlijk hartstikke leuk vind om te doen.

Je kunt mij hier vinden .

Wat is

ZZP Barometer dan eigenlijk? ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van
de markt voor zelfstandigen in Nederland. Sinds 2008 wordt
kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek
onder het eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron
voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers,
intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer
ondersteund door officiële themapartners en deskundige experts.
Wil jij periodiek jouw mening geven en tevens onbeperkt en gratis
toegang krijgen tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers,
kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Klik op het logo om
jezelf gratis aan te melden.

Ideale klanten
In de laatste 2 weken van april kwamen er 3
potentiele nieuwe (ideale) klanten op mijn pad. En
alle 3 zo divers en zo leuk! Op 15 april sloot ik een
opdracht af en vertrouwde op het Universum (en op
mezelf) dat er snel wat leuks aan de deur zou komen
rammelen. En dat gebeurde ook. En wat is de status?
Voor 1, internationale, klant ben ik een plan aan het
schrijven hoe ik de ondersteuning zie en of dat
matcht met de verwachtingen. Voor de andere VA
aanvraag heb ik een 'killer'' motivatiebrief
geschreven (super ideale klant) en de laatste, maar
zeker not least, is op 28 april mijn klant geworden! Het klikte al aan de telefoon en ook persoonlijk
was de klik er. Bijzonder om op de eerste dag dat de terrassen open mochten, ik dit met deze 2
heren kon 'vieren'. Half mei start ik als VA bij

Rotterdam Factoring

The only way is up

met een aantal uur per week.
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Fun Facts
ONLINE

Weet je...
dat ik afgelopen week ook een erg leuk interview heb gegeven aan JW TV (lokale zender) in de
rubriek "Wat doe jij voor de kost". In 1 take stond het erop. Ik kan je zeggen dat nog niet zo lang
geleden ik ongeveer 5 takes nodig had en heel veel "uuuhhhh" zei. Dus een prestatie op zich :-).
Ik vind 'm leuk geworden en deel het graag met je. Weet je meteen nog beter wat ik doe en hoe.

Klik hier voor het youtube filmpje.
Weet je...
dat het gemiddelde bereik van een organische
post op Instagram ongeveer 7x hoger ligt dan op
Facebook. De interactieratio is zelfs 3 tot 10
keer zo hoog. Iedereen die zich ook maar een
beetje verdiept in Instagram, weet dat het
platform op dit moment een parel is voor het
vergroten van je merkwaarde. Toch kan het altijd
beter. Sterker nog, wie nu nét even het stapje
extra zet met deze tips, kan er nóg meer
uithalen. Coosto schreef er een

toffe blog

over.

Weet je...
dat

online daten

meer is dan een vleeskeuring.

Je bent je eigen merk en je wil, nee, je moet die
swipe naar rechts verdienen. Daarvoor zijn
verschillende elementen belangrijk: tekst, beeld,
maar uiteindelijk ook een juiste call-to-action.
Het lijkt wel

contentmarketing !

Tim van Boxtel

van Beklijf schreef er een grappig artikel over.

Lees het hier.

Weet je...
Charisma is een gave. De Grieken gebruikten vroeger al
het woord ‘kharisma’. Dit betekent ‘gave’, omdat ze
dachten dat dit een gave was van God. Die gave
hebben niet alleen een paar geluksvogels gekregen,
maar zit in iedereen. Het is aangeleerd gedrag, net als
dat wij hebben leren praten en lopen. Maar het is ook
een kunst om het goed te doen. Je wil op een natuurlijke
manier vertrouwen en passie uitstralen, zonder nep,
betweterig en/of manipulatief over te komen.

Lees hier meer tips voor meer charisma tijdens het
zoomen.
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Persoonlijke ontwikkeling
TEKST DOOR ERICA HARREMAN

MET ERICA

⭐ De dagelijkse reflectie ⭐
Verbetering en verandering bestaat niet zonder reflectie.

Oefening
Reflecteer elke dag aan het eind van de dag

·Wat ging er goed?
·Wat kan nog verbetering gebruiken?
·Wat kan ik morgen anders doen?
Deze dagelijkse reflectie houd je scherp. Het gereflecteerde kun jij gelijk de volgende dag in de
praktijk brengen. Dat zorgt ervoor dat jij gemotiveerd bent om het ‘goed’ te doen. Jij hebt in de
avond weer een reflectie van de dag.
Naast de reflectie op de dagelijkse zaken kun jij ook reflecteren op de stoïcijnse oefeningen die
in een eerder nummer van Inside my Business zijn verschenen.

1. Wat zou jouw rolmodel doen?
2. Bekijk t van de andere kant
3. Carpe Diem
4. Elke dag een klein stapje
5. Het geluk lacht jou elke dag toe
6. Niet alles in ons leven loopt volgens onze verwachtingen
7. De dagelijkse reflectie

Heb jij de zaken van de andere kant bekeken? Heb jij vandaag een klein stapje naar jouw
gewenste doel gezet? Heb jij dingen in het juiste perspectief geplaatst?
Wat vond jij nuttig aan deze oefeningen en wat niet?

De dagelijkse reflectie kan jij volledig in je hoofd doen. Toch is het ook handig om jouw
reflectiemomenten vast te leggen in een notitieboek. Een soort van reflectieboek. Zo kan jij
jouw hele reflectieproces vastleggen en daarvan. Wat deed je eerst en hoe handel jij nu? Wat
heb jij overwonnen waar jij eerst moeite mee had. En welke problemen of oplossingen ervaar jij
nu?

Met deze tips en het uitvoeren
van de oefeningen kan jij jezelf
als mens verbeteren, je emoties
leren beheersen om zo meer uit
het leven te halen.

Succes

Kijk hier

op de website voor

meer inspiratie.
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APPELIG!
STOM! FRUSTREREND!
Er waren de afgelopen maand weer voldoende appeligheidjes te melden. Stuur gerust jouw
stomme, appelige, frustrerende momenten naar me door. Geloof me, je bent niet de enige
die dit soort dingen meemaakt.
Als je iets post op Facebook en personen gaan
een discussie met elkaar aan die niets met de
post te maken hebben.

Dat ik vrolijk de trap afhuppel en op de
helft van de trap 'het' in mijn rug schiet

Nog steeds niet weten of we mogen
reizen in juni!

Klein denken
Dream big! Stel je voor dat het uitkomt !

Elkaar nog steeds geen knuffel mogen geven.
Je 5 verschillende kleuren lipstick
hebt en er nooit 1 kan vinden.

De weegschaal die tegen me PRAAT en ALLES meet.
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Op de hoogte blijven
Vond je het leuk deze nieuwsbrief te lezen en wil je 'm voortaan als eerste ontvangen? Meld je
dan aan via de website, dit kan eenvoudig door

hier te klikken.

Natuurlijk kun je mij ook volgen via Social Media. Ik deel regelmatig tips & tricks, inspirerende
quotes en nieuwsitems. Klik op het icoontje en volg mij.

Benieuwd wat ik jou kan bieden als Business Organiser? Neem dan een kijkje op mijn
website. Het eerste adviesgesprek is kosteloos!

Wil je ook eens jezelf onder de aandacht brengen of iets vertellen over een dienst of
product. Laat het me weten. Ik maak graag plek voor jou.

Warme groet,

Sandra
saar@businessorganiser.nl

Vandaag is de dag

hij komt maar één keer
morgen dan is het
vandaag al niet meer
niet zeuren, geniet
van het leven, het mag
maar doe het vandaag
want vandaag is de dag
- Toon Hermans

Ik wil graag iedereen bedanken voor hun rol in mijn leven als SAAR. in de
afgelopen 5 jaar en dat ik mijn feestje met jullie mag vieren. Ik ben trots en
dankbaar dat jullie er zijn. En speciale dank voor mijn partner Ton voor zijn
nooit aflatende support.

