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Je wil nu eindelijk toch voor jezelf starten! Je hebt een prachtig idee, je hebt
een passie gecombineerd met ervaring of je waagt gewoon de gok en springt
in het diepe! Gewoon zien waar je uitkomt. Je gaat morgen starten! Nou ja,
volgende week dan. Deze week is het nogal druk.  

Maar ja, waar moet ik eigenlijk beginnen? Misschien moet ik eens ‘wat’ op
papier zetten. Maar hoe doe ik dat eigenlijk, wat moet er allemaal instaan? En
als ik dat allemaal heb, dan moet ik ook een website. Hoe moet ik die bouwen
en met welk programma? Daarna moet ik natuurlijk ook nog op social media
iets posten, maar doe ik dat op Facebook, Instagram, LinkedIn of is er voor
mij een ander kanaal belangrijk? Hoe verstuur ik een factuur? Och die
boekhouding, dat is eigenlijk helemaal niet mijn ding. Hoe ga ik dat oplossen?
Pfff, er komen wel heel veel dingen bij kijken zeg. Zal ik dan wel voor mezelf
starten? 

Is het bovenstaande herkenbaar? Voor velen wel denk ik. De twijfel of je wel
je eigen bedrijf gaat starten. Misschien ben je al gestart en zijn deze vragen
later opgekomen. Heb je nog een “vaste” baan en doe je je eigen bedrijf
ernaast? Grote kans dat de groei niet doorzet en je misschien wel overweegt
om de handdoek in de ring te gooien en toch maar bij je baas te blijven.  

Veel mensen overwegen om een bedrijf op te zetten. Maar al gauw komen de
vragen en daarmee ook de twijfels. Dat is helemaal niet raar. Ongeveer 50
jaar geleden was het starten van een bedrijf heel anders.  

Inleiding 



Even heel gechargeerd: 50 jaar geleden ging je naar de kamer van
koophandel voor een nummer, je richtte je zaak in, opende de deuren en zette
een bord buiten. En dan maar wachten op klanten. Misschien wilde je ook nog
even een advertentie in de lokale krant zetten. Tot het jaar 2000 moest je wel
eerst een middenstandsdiploma halen voordat je je in kon schrijven bij de
Kamer van Koophandel. Natuurlijk was het toen, maar nu ook, voor sommige
branches noodzakelijk om eerst een bepaald diploma te halen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor een notaris, advocaat, jurist, makelaar, luchtvaart,
kinderopvang, zorg etc.   

Het was relatief “simpeler” dan nu. Anno 2020 komt er veel meer bij kijken. Er
zijn veel keuzemogelijkheden bijgekomen. Er zijn veel meer regels waar je
rekening mee moet houden. Of dat nu om wettelijke regels gaat of branche
gerichte richtlijnen. De voedsel- en warenauthoriteit is bijvoorbeeld veel
strenger dan in de jaren 90 van de vorige eeuw.

Ga eens na wat er ondertussen allemaal veranderd
is. Je restaurant moet brandschoon zijn want als je
controle krijgt en het is niet in orde, ga je gelijk dicht.
Er wordt enorm gestuurd op voedselveiligheid en dat
is in het licht van de gezondheid maar goed ook. De
regels zijn veel strenger geworden.  En dat is maar
één van de vele veranderingen die zich hebben
voltrokken in de laatste halve eeuw. 

Advertenties in kranten en magazines maken plaats
voor online advertenties op google of social media.
Magazines worden veelal nog online gelezen en
amper meer in de winkel verkocht. We gingen
elektronisch betalen en inmiddels is het leeuwendeel
van de betalingen via pin. We kregen computer,
laptops, mobiele telefoons, internet, google, we
gingen van Hyves naar Facebook, Instagram,
LinkedIn en WhatsApp. Brieven en ansichtkaarten
versturen we amper nog, we mailen of appen elkaar.In die jaren 90 werkte ik bij een arbodienst. Ik bestierde de telefoon waar de

vragen van de accountmanagers binnenkwamen. Ik zocht de antwoorden
daarop en daarmee ontstond goed contact met diverse accountmanagers in
het land. Een van die accountmanagers vertelde mij dat ze de avond ervoor
een presentatie mocht geven over arbodienstverlening aan diverse
restaurants uit de omgeving. Ze werd vooraf gegaan door iemand van voedsel
en waren autoriteit die letterlijk tegen de aanwezigen zei “nee dat dikke laagje
vet wat op de frituurpan zit, is niet normaal. En dat de muizen door de keuken
lopen, hoort ook niet.” 

Het is triest om te moeten zeggen, maar het was de jaren 90 van de vorige
eeuw. Toen waren de controles heel anders en lag de focus van onze
overheden op een heel ander niveau. En de trainingen en informatie was van
een ander niveau.  



Ik zat eind jaren 80 op de toenmalig M.E.A.O. (Middelbaar Economisch en
Administratief Onderwijs) en moest voor economie een document schrijven
over een bepaald onderwerp. Ik beschreef in dat document de credit card
betalingen in Amerika en of dat ook in Nederland een vlucht zou nemen.
Aangezien we toen net begonnen met een pinpas voorspelde ik als 19-jarige
dat de credit card er niet zou komen, maar dat de pin betalingen (en het
gemak ervan) de overhand zou nemen. Achteraf gezien was ik bijzonder
profetisch op die leeftijd, hahahaha.

In 1989 begon ik met mijn H.E.A.O (Hoger Economisch en Administratief
Onderwijs) studie. Van mijn studieboeken heb ik al lang afscheid van
genomen, maar ik leerde toen dat er 5 soorten doelgroepen waren. Gelukkig
hebben we het internet en ik vond deze afbeelding daarvan.

Tegenwoordig is de indeling heel anders. Jeugd wordt nu
bestookt met reclame van influencers op Snapchat, terwijl
vroeger de schatjes belaagd werden met een tv-reclame blok
die hen aansprak om pa en ma het hoofd gek te zeuren dat mee
te nemen uit de supermarkt. 

Kortom, de wereld is veranderd en dat heeft duidelijk invloed op
een onderneming, of je nu al gestart bent of nog niet.  

Het lijkt me overduidelijk dat er tegenwoordig veel meer van een
ondernemer gevraagd wordt dan vroeger. De
keuzemogelijkheden zijn 1000 keer zo groot geworden,
doelgroepen zitten heel anders in elkaar, je hebt naast je core
business ook gewoon te maken met doelgroepen, promotie,
financiën, juridische zaken, verzekeringen etc. En dan ben je
een zelfstandig ondernemer zonder personeel. Met personeel
wordt de administratieve last nog groter. 
Terwijl je eigenlijk voor jezelf begonnen was om te doen wat je
leuk vindt, waar jij een passie voor hebt. Om andere mensen te
helpen op jouw manier, met jouw visie. Voor een bepaalde mate
van vrijheid en zelf beslissingen te kunnen nemen. Maar met
zoveel randzaken wordt jouw passie en visie gauw
ondergesneeuwd door randzaken.  

Daarom schreef ik dit E-book. Om je te helpen een stevig
fundament onder je bedrijf te bouwen. Ik kan je niet helpen met
je bedrijf tot een succes te maken, tenzij je me inhuurt natuurlijk
;-). Je moet het toch echt zelf doen. Waar ik je wel mee kan
helpen is om de juiste stappen te nemen om de weg naar
succes zo helder mogelijk te maken.Innovators waren de huidige mensen die dag en nacht voor de deur gaan

kamperen als de nieuwste Apple uitkomt en daar toen ook al de hogere
prijs voor wilde betalen. 



Als je wil gaan samenwerken met iemand is het handig om zo’n plan erbij
te hebben om te kijken of jullie wel bij elkaar passen en dezelfde richting
op willen.
Zoals gezegd is het noodzakelijk als je op enig moment een financiering
bij een bank of andere organisatie wil om je plannen te financieren.    
Maar nog veel belangrijker: het geeft je focus als je het even niet meer
weet. Je kunt soms heel hard in je bedrijf werken, en dan ben je even
kwijt waar je het ook alweer voor deed. Je kunt dan terugvallen op je plan
om te zien of het pad wat je nu opgaat ook het pad is wat je voor ogen
hebt. 
Daarnaast zijn er altijd externe factoren die je bedrijfsvoering kunnen
beïnvloeden. Omstandigheden waar jij niets aan kunt doen, maar je wel
kunnen overkomen. Waardoor je bedrijf minder hard groeit dan je zou
willen. Dat kunnen familie omstandigheden zijn, maar ook ziekte of
veranderende regelgeving of een pandemie.

Stap 1. (Marketing) strategie 
Of je nu wel of niet voor een financiering naar de bank moet voor je bedrijf, het
is altijd handig en verhelderend om een strategie te maken. Ook wel business
plan genoemd. In dit plan leg je stap voor stap uit wie je bent en waarom jij iets
anders doet dan je concurrent. Veel ondernemers beginnen er vaak aan. Maar
omdat ze ondertussen ook IN hun bedrijf gaan werken, blijft het plan liggen en
werken ze niet meer AAN hun bedrijf. En dat is jammer, want dan ligt een
onafgemaakt plan in de kast. 

 Ja maar, zul je zeggen, maar ik heb het in mijn hoofd. Geloof me het is niet
hetzelfde. Ik geef je een aantal redenen waarom je het wel moet doen:



Genoeg redenen om je plan te maken, maar ook af te maken.Ook al ben je
direct ook in je bedrijf aan het werk. Maak er tijd voor vrij. Overigens is het
plan geen plan wat in steen gegrift is. Het behoeft aanscherping of
verandering als de omstandigheden daar om vragen. 

Ik zal je een voorbeeld geven. Eén van mijn klanten heeft een
cateringbedrijf en organiseert ook teambuildingsactiviteiten en
evenementen. Toen ik haar leerde kennen deed ze heel veel kleine feestjes
voor particulieren en daarnaast ook voor bedrijven. Bij bedrijven gaat het
vaak om grotere aantallen, waardoor de omzet en winst groter is. Op een
particulier feestje valt meestal niet zo heel veel te verdienen. Doordat zij
een plan had, heeft zij de catering ondergeschikt gemaakt aan de
teambuilding en evenementen, waardoor haar omzet groter werd. De
catering doet ze nog, maar alleen als onderdeel van een evenement of
teambuilding.



Stap 2. Doe niet alles 
Je komt om in de mogelijkheden die er zijn. Maak daarin keuzes. Zorg dat je op
hoofdlijnen geïnformeerd bent en maak dan een keuze: je doet het wel of je doet
het (nu) niet. Als je wil en kunt uitbesteden: doe dat! Je kunt namelijk ook niet alles
zelf doen. 

Als bloemist heb je namelijk veel verstand van bloemen, boeketten en
accessoires, maar je hoeft niet ook nog verstand te hebben van een kassa, de
boekhouding, btw aangifte, verzekeringen, websites bouwen, Instagram, juridische
zaken rondom contracten, privacy verklaringen, cookies etc. Dit zijn allemaal extra
taken die erbij gekomen zijn als ondernemer anno 2020. 

Omdat ik me profileerde als social media specialist in de begin dagen
van mijn bedrijf vond ik dat ik aanwezig moest zijn op facebook,
Instagram, LinkedIn en Pinterest, twitter etc. Omdat ik er ook nog een
bijbaan naast had, kwam ik niet altijd aan mijn eigen social media toe.
Mijn klanten gingen natuurlijk voor. Ik besefte op een gegeven moment
dat het niet ging. Met de verschillende formaten op de diverse social
media kanalen, wilde ik elk beeld op maat maken. Met canva.com gaat
dat relatief makkelijk, maar toch gaat er veel tijd in zitten. Ik hakte de
knoop door en ben alleen meer aanwezig op facebook, LinkedIn en
Instagram en maandagmorgen begin ik als het eerste met mijn eigen
planning.

Natuurlijk moet je naar de inkomsten kijken of je het wil of kunt uitbesteden, en zelf
doen is ook een optie. Mits je het leuk vindt. Maar als je het doet, doe het dan
goed! Op de weg van het ondernemerschap kom je veel keuzes tegen. Je hoeft ze
nu niet allemaal te doen. Later kan ook nog, maar maak bewust een keuze daarin.



Als je een marketing plan op de grote lijnen hebt gemaakt, ga je verder de
diepte in. Bepaal je doelstelling voor het komende jaar. Wat wil je bereiken?
Wil je groeien in omzet? Of wil je meer abonnees op je nieuwsbrief? Maak
je doelstelling zoveel mogelijk SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel of
ambitieus, realistisch en tijdgebonden. Alleen dan kun je achteraf ook zien
of je de doelstelling gehaald hebt.  Maar jaardoelstellingen zijn niet genoeg.
Je maakt ze meestal op hoofdlijnen, maar hoe kom je daar nu? 

Breek je doelstellingen op in kleinere stukjes om ze overzichtelijk te houden.
Te grote en algemene doelstellingen kunnen je demotiveren. Je ziet niet
hoe je er moet komen en dus neem je geen stappen. 

Maak daarom een 3 maanden plan. Een plan voor de komende drie
maanden waarin je in kleine stapjes naar je grote doelstelling toewerkt.Niks
is zo demotiverend als grote doelstellingen die je niet behaald.

Stel je plan op voor de komende drie maanden. Als ik al 5 klanten heb en ik
wil naar 10, hoeveel offertes moet ik dan uitbrengen om die klanten binnen
te halen? Afhankelijk van je branche en jouw ervaring heb je een
scoringspercentage. Stel dat je 5 offertes moet versturen om 1 klant binnen
te halen (score tussen de 10-20% is gemiddeld). Dat betekent dat ik 25
offertes moet versturen.

Hoe kom ik aan contacten om offertes aan te mogen uitbrengen?Dat hangt
af van je product, je branche en jezelf. Je kunt een advertentie campagne
doen op Instagram of in een lokale krant, gaan netwerken, flyers 

Stap 3. Werk met een 
(3 maanden) plan 

Een concreet voorbeeld. 
Ik had op mijn doelstellingenlijst staan dat ik 5.000 euro omzet per
maand wilde. Een jaar lang heb ik me uit de naad gewerkt om dat te
behalen. Maar het lukte me niet. Tot ik me besefte dat ik moest
uitrekenen hoe ik die omzet zou behalen.Als ik 10 klanten had die
gemiddeld voor 250 euro omzet per maand zorgden en daarnaast
nog eens 4 VIP trainingen per maand van 250 euro per stuk, zat ik al
aan 3.500 euro. Daarnaast berekende ik dat als ik 15 klanten had
voor mijn Business Academy a 99 euro per maand, dan kom ik aan
5.000 euro omzet. Daarna wist ik waar ik aan kon werken, en kon ik
daar naartoe werken. De bedragen zijn niet belangrijk. Of je nu 5.000
euro omzet of 500.000 euro omzet wil, het principe werkt hetzelfde.
Het geeft je houvast.

verspreiden etc. Ook dat hangt weer af van je branche maar ook
hoe jij het zelf wil. Als jij een lokale broodjeszaak bent, kan het
heel handig zijn om flyers te verspreiden onder de inwoners en/of
bedrijven.

Als je vloeren verkoopt, is het fijn als mensen je winkel in komen
of dat je veel afspraken bij de mensen thuis hebt. Hoe krijg je
die? Naast wat gebruikelijk is in die branche kun je ook out of the
box denken. Be different from your competitor. Doe het anders.
Val op door het anders te doen om mensen aan te trekken.

Voor mij gold dat ik het voornamelijk van mijn netwerk en mijn
enthousiaste verschijning moest hebben. Vandaar dat ik mijn
netwerk ben gaan uitbreiden en mijn tevreden klanten gevraagd
heb om aanbevelingen.  Maar ik denk dat je nu wel snapt in
welke kleine stukjes je het op moet delen om je doelen en plan
overzichtelijk te houden.



Of je nu in een keer full time ondernemer bent geworden of dat je nog een
hoofdberoep ernaast hebt: bouw een systeem voor jezelf wat realistisch
voor jou is. Routine helpt je om stap voor stap vooruit te komen. Als je
hierboven een 3 maanden plan hebt gemaakt weet je wat je kunt doen. 

Maar als je ook nog een bijberoep hebt van 32 uur in de week, dan moet je
een goed systeem hebben om het vol te houden. Je komt ’s avonds thuis
en je hebt een drukke dag gehad. Je kookt eten en gaat dan weer aan de
slag om je bedrijf op te bouwen. Bijvoorbeeld massages geven. Hoeveel
energie je ook hebt, je kunt niet 5 avonden in de week masseren en dat
volhouden. Ook jij hebt een keer downtime nodig.

Ik weet uit ervaring dat het niet gaat: 8 zorgadressen doen (á 30 uur per
week) en dan ook nog 5 klanten de social media voor verzorgen a
gemiddeld 1,5 uur per klant en dan ook nog bouwen AAN mijn bedrijf. En
toen overleed mijn moeder….. Snap je ‘m? Ik hield het niet vol.  

Pas je plan aan op je situatie en zorg dat je op vaste tijden aan het werk
gaat. Bijvoorbeeld op de ene vrije dag per week die je hebt als je 32 uur
werkt. Bewaar dan het weekend voor de boodschappen en de schoonmaak
e.d..

Heb je een (jong) gezin wat nog veel aandacht nodig heeft? Ook dat gaat
voor. Spreek met je partner af dat je jezelf een avond afzondert en aan je
bedrijf of voor klanten werkt. Dan neemt hij of zij de zorg voor de kinderen
over. 

Stap 4. Bouw een systeem Ben je alleenstaand ouder? Ook dan kan het. Als het mogelijk is,
spreek met je kinderen af dat je op een bepaald dagdeel of tijdstip niet
gestoord kan worden omdat je aan je bedrijf werkt. Heb je jonge
kinderen en hou je het vol? Dan kun je aan de slag als de kinderen
slapen. Het vraagt als alleenstaande ouder wat geregel. Maar daarom
heb je een plan in kleine stapjes en weet je wat je kunt afvinken. De
ene week zul je meer doen dan een andere week. Maar 1 stap vooruit
is toch 1 stap vooruit. Werk dan ook echt niet vijf avonden in de week
nog eens aan en in je bedrijf. Dat hou je niet vol.  

Bereken hoeveel klanten je nodig hebt om van 32 uur naar 24 uur te
gaan werken en of je dat naast je beroep kunt opbouwen. Wees
realistisch in omzet en tijd. En jouw succes kan al zijn dat je nog maar
twee dagen per week voor je baas werkt en twee dagen voor je eigen
bedrijf.  

Het is echt niet onmogelijk om als alleenstaande ouder naast een
baan een eigen bedrijf te beginnen. Zonder mezelf op de borst te
willen kloppen: ik heb het ook gedaan. Dan kun jij het ook.



Ik werkte overdag in de zorg en als ik thuis kwam werkte ik in en soms aan
mijn bedrijf. Ik was alleenstaande moeder en had een schuld. Ik bleef
werken, en werken en werken om mijn schuld af te lossen en mijn 2
kinderen van eten te voorzien. Daarop liep ik vast. Ik kwam niet vooruit, het
aantal klanten voor mijn bedrijf groeide niet door de manier waarop ik te
werk ging. Ik ben toen efficiënt gaan plannen en geprobeerd mijn
avonduren niet te werken. Daardoor had ik genoeg downtime om te gaan
sporten, wandelen of gewoon tv te kijken. Omdat ik jaren in dezelfde modus
had doorgedraaid, heb ik grote moeite gehad om dat los te laten. Ik begon
met 1 avond in de week en na verloop van tijd waren al mijn avonden vrij
gepland. Daarna ben ik gaan werken aan het afbouwen van mijn
zorgadressen omdat mijn passie in mijn bedrijf zat en ik me daarin kon
ontwikkelen. Nu werk ik fulltime aan en in mijn bedrijf, maar help op een
donderdagmiddag ook mijn zoon wel eens met het bezorgen van zijn
krantenwijk. Daar heb ik bijna een jaar over gedaan om dit te bereiken.

Stap 5. Neem tijd om te
reflecteren 
Los komen van je bedrijf is noodzaak! Geen mens houdt het langdurig vol om
in totaal 40-60 uur in de week te werken. Dat breekt je een keer op. Daarbij
neemt het jouw rust weg om eens op afstand van je bedrijf en je werk te gaan
staan om te zien hoe je er nu voorstaat.  Ook dit is er weer één uit de
categorie: been there, done that! 

Je kunt heel enthousiast zijn, veel aankunnen en veel energie hebben, maar je
zult ook tijd moeten nemen om in het bos te lopen, op een bankje buiten te
gaan zitten of te gaan sporten. Reflectietijd is noodzakelijk om niet in de valkuil
te stappen van keihard werken en werken, en werken,….. Bescherm jezelf met
balanstijd of downtime. 



De balans opmaken over je doelstellingen, je bedrijf, je plannen etc. is soms
nodig. Ga een keer in de zoveel tijd eens op een ander locatie werken of
geef jezelf heidagen om aan je bedrijf te werken. Lees een boek en doe
ideeën op. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar af en toe je
werkzaamheden neerlegt om eens na te denken.

Reflectie met collega-ondernemers is ook een mogelijkheid. Zij hebben een
andere kijk op jouw bedrijf en geven je nieuwe ideeën. Neem één keer in de
maand vrij en werk niet aan je bedrijf. Neem een opschrijfboekje of je
telefoon mee om de ideeën die je dan krijgt op te schrijven. Met downtime
komen ook ideeën en oplossingen voor jouw problemen.

Het belangrijkste wat ik leerde: als je niet weet hoe je een probleem moet
oplossen, neem afstand, neem vrij en laat het los. Daarna komt vanzelf een
(andere) oplossing voor je probleem.



Als zelfstandig ondernemer start je waarschijnlijk nooit direct met 3
personeelsleden. Je moet het dus in eerste instantie alleen doen. Misschien
is het ook wel jouw doel om het altijd alleen te doen. Maar dan ben je altijd
met je bedrijf en met je klanten bezig. Niks mis mee, maar als je door wil
groeien, zul je mensen om je heen moeten gaan verzamelen.

Zorg dat je jezelf stimuleert om door te gaan, en te groeien ook als er
externe omstandigheden zijn die je uit balans brengen. Externe
omstandigheden heb je niet in de hand, maar zorg dat je niet terug valt.

Dat doe je door een positieve groep mensen om je heen te bouwen. Dit kun
je op veel manieren doen. Je kunt je aansluiten bij een netwerk vereniging
waar je elke week of elke maand naar toe kunt. Je kunt ook zelf iets van
een koffie ochtend organiseren met collega ondernemers.  Sluit je aan bij
een accountability groep. Dit kan zowel offline als online zijn. In een
accountability groep hou je elkaar accountable voor de resultaten die je
behaalt. Alleen al het feit dat je over twee dagen een accountability groep
hebt is motivatie genoeg om toch nog even aan je doelstellingen te werken
en dat eerst te doen.

Als je dat wil, kun je ook een coach inhuren die jou een bepaalde periode
ondersteunt. Ook dat motiveert je om je doelstellingen te halen. Dat kan
soms een behoorlijke hap uit je budget nemen, maar dat is het echt waard.
Doe jezelf daarin niet te kort. Als jou dat helpt moet je dat zeker doen.

Stap 6. Creëer een netwerk Mijn moeder overleed na 4 jaar laatste fase dementie. Ik was net
een half jaar gestart met mijn bedrijf en hoewel je het misschien
aan ziet komen, komt het toch altijd nog onverwacht. Ze kreeg
een maagbloeding begin mei en 10 dagen later overleed zij. Mijn
vader heeft altijd gezegd dat hij nog eens naar zijn zus in
Canada wilde, maar wilde dat niet doen omdat hij voor mijn
moeder wilde zorgen. Nu mijn moeder er niet meer was en mijn
tante haar 50-jarig huwelijksfeest wilde vieren in augustus, begon
vrijwel direct na de begrafenis de voorbereidingen voor de reis
naar Canada. Mijn vader spreekt amper Engels dus ik ging mee. 

Het verdriet en de rouw kwamen na terugkomst van de reis naar
Canada pas. Daardoor werd ik moe en kon maar beperkt
werken. Ik deed mijn opdrachten maar er zat geen groei in. Ik
moest het helemaal alleen doen en ik had geen netwerk of coach
om me heen. Pas tegen het volgende voorjaar voelde ik me
beter en begon ik weer te bouwen aan mijn bedrijf. Ik heb echt
die tijd nodig gehad om ervan te herstellen.

Vorig jaar overleed mijn vriend. Gelukkig had ik toen een vangnet
om me heen die me er door getrokken hebben. Ik kon mijn
verdriet en werk los van elkaar zien en ik kon stappen blijven
maken omdat ik gestimuleerd werd.



Als je je plan hebt gemaakt, start dan ook meteen. Het geeft niet dat je website
nog niet online is, of dat je facebook pagina nog niet bestaat. Veel
ondernemers willen hun bedrijf eerst perfect hebben, voordat ze ermee naar
buiten willen komen. Mijn ervaring is: dan start je nooit. Je kunt niet allemaal
eerst perfect hebben, voor dat je besluit te gaan starten.

Heel simpel: dat heet uitstelgedrag. Soms zijn ondernemers onbewust bang
dat ze falen. Wat gebeurt er als ik start en het lukt me niet? Maar stel jezelf de
vraag eens: wat als dat zo is? Wat is dan het ergste wat er dan gebeurd?
Dat je moet toegeven aan je gezin, partner, familie, vrienden of baas dat het je
niet gelukt is? Is dat zo erg? 
Is het erger dan die mensen die zeggen dat ze een eigen bedrijf gaan starten,
maar het nooit doen? 
Jij hebt het dan tenminste geprobeerd. Van falen leer je vaak meer dan van
dingen die goed gaan.

Andere ondernemers zijn bang voor het succes. Wat als het me lukt en ik kan
het succes niet aan? Ook die ondernemers zijn er. Ook hier geldt de vraag:
wat als dat zo is? Wat is dan het ergste? Zou je het werkelijk niet aan kunnen?
Of vind je dan een oplossing? En als je ten onder gaat aan je succes, is dat zo
erg om te moeten toegeven? Ook dan heb je het tenminste geprobeerd. Je
kunt altijd nog taken en dingen afstoten of geen klanten meer aannemen.

Blijf vooral niet hangen op de website die niet online is of het online product
wat niet af is. Weet je wat het beste middel is om jezelf te motiveren? Je
product alvast verkopen ook al is het niet klaar. Als je er dan geen klanten voor
hebt, heb je er ook geen tijd aan verloren om het te ontwikkelen. Als je het wel
verkoopt, weet je waar je naar toe kunt werken. Het geeft je meteen focus en
prioriteit.

Stap 7. Start!!



Als je deze stappen doorloopt weet ik zeker dat je succesvol zult
ondernemen. Daar wil ik wel een grote disclaimer opzetten: alleen jij bepaalt
wat jouw succes is. Kijk niet naar een ander om diens doel te bereiken. Het
gaat om jou en jouw bedrijf. Het gras bij de buren lijkt altijd groener, maar
staar je daar niet op blind.

Als jouw definitie van een succesvol bedrijf is dat jij 2 dagen per week voor
een baas werkt en 2 dagen voor jezelf, is dat een prima doel. Maar als jij
een laptoplifestyle wil waarbij je 10 uur per week werkt en een mega
inkomen hebt, is dat ook prima.

Laat jezelf vooral niet verleiden om een doel te kiezen wat niet bij jou past.
Iemand mag best vinden dat 2 dagen baas en 2 dagen zelfstandig per week
niet goed genoeg is, zolang het maar goed genoeg voor jou is. Niet
iedereen hoeft een salaris van 1 miljoen per maand na te streven. Bepaal
wat jouw succes is.

En nu jij! 



In dit E-book heb ik het gehad over heel veel vakgebieden: marketing,
communicatie, verzekeringen, financiën, juridische zaken etc. En dat zijn nog
maar de hoofdgebieden. Als je marketing en communicatie gaat uitsplitsen heb
je het over websites, blogs, video, social media, flyers, branding etc. Je wordt
waarschijnlijk al moe als je het leest dat je nog zoveel mag leren.

Eerder vermeldde ik dat je je vooral moest informeren op hoofdlijnen.
Onderwerpen waar jezelf kennis of affiniteit mee hebt kun je zelf doen. Toch
moet je iets weten van verzekeringen om er beslissingen over te kunnen
nemen.

Speciaal voor jou heb ik de Business Academy ontwikkeld. Dit is de meest
complete online leeromgeving als je een bedrijf bent gestart, wil starten of al
even bezig bent, maar de groei mist. In de online leer omgeving komen alle
onderwerpen aan bod waar jij als starter tegenaan loopt. Met die informatie
maak je een keuze: ga ik er iets mee doen of (nu) niet.

Daarnaast krijg je in de eerste 12 weken een power boost call erbij. Dat is een
verplichte wekelijkse zoom call waarin we met een groep ondernemers elkaar
motiveren en inspireren om elkaar verder te helpen. Daarnaast is er een
facebookgroep waarin vragen gesteld kunnen worden. Uiteraard krijg je na de
eerste 12 weken de mogelijkheid om je opnieuw bij een power boost groep
aan te melden. Zo heb je direct een netwerk van gemotiveerde ondernemers
om je heen.

Wil jij meer weten over de inhoud van de Business Academy? Kijk dan eens
op www.https://www.msindependentva.com/product-page/business-academy.

Business Academy



Allereerst ben ik een moeder van twee puberkinderen en zelfstandig
ondernemer. Ik ben ruim 50 jaar oud en woon momenteel in Terneuzen.

Ik ben echter geboren en getogen op een boerderij in het buitengebied van
Abcoude. Mijn lagere school en middelbare school periode heb ik in
Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen volbracht. Daarna volgde de gang
naar de M.E.A.O in Amsterdam en had ik daarna nog zin om door te leren.
Ik koos voor de H.E.A.O in Haarlem en heel specifiek International
Business. Een onderdeel van deze opleiding was een half jaar studeren in
het buitenland en stage lopen. Hoewel ik toen veel last had van heimwee
ben ik toch gegaan. Ik heb een half jaar in Berlijn op school gezeten, zo’n 2
jaar na de val van de muur. Bijzondere periode en ik ben heel blij dat ik dat
heb mee mogen maken.
Mijn stage mocht ik doen bij Karcher in Winnenden, op een afdeling waar
nog weinig stagiaires geweest waren. Mijn begeleider liet mij gaan met de
woorden “Jij hebt me laten zien wat een stagiaire kan betekenen”.

Na mijn studie heb ik bij diverse bedrijven gewerkt waaronder een
textieldrukkerij, een uitvoeringsinstantie en een arbodienst. De arbodienst
werd net opgezet en ik moest alleen maar de telefoon opnemen. Dat zit er
bij mij niet in. De vragen die binnenkwamen beantwoordde ik of ik zocht een
antwoord. Binnen no time was ik een binnendienst aan het inwerken terwijl
er ook nog aan het bedrijf gebouwd moest worden. Ik ondersteunde met
marktonderzoek, verzorgen van marketinginformatie voor de
accountmanagers en het schrijven van marketingplannen.

Wie is Hendrine van
Walbeek?

Toen de liefde mij naar Zeeuws Vlaanderen trok, werd ik heel
gauw aangenomen bij het lokale energiebedrijf die op dat
moment van een ambtelijke naar een commerciële markt moest
overschakelen. Mijn ervaring kwam daarbij goed van pas. Ik heb
producten ontwikkeld, gelanceerd, loyaliteitsprogramma’s
uitontwikkeld, acties bedacht en uitgevoerd etc. Na de geboortes
van mijn kinderen schakelde ik over naar een afvalinzamelaar
waar ik accountmanager was. Maar het ondernemersbloed van
mijn vader kroop waar het niet gaan kon dus ik werd zelfstandige.
Ik heb o.a. in de zorg en de horeca gezeten, maar startte toen
ook mijn eerste bedrijf als verhuurder van vakantiewoningen.

Heel kort ben ik nog in dienst geweest van een shipping
company waar ik een afdeling ondersteunde. In mijn vrije tijd was
ik administrateur van de kerk, verkocht ik natuurlijke producten,
was ik voorzitter van een musicalvereniging en heb ik twee keer
een kalender gemaakt en verkocht voor het goede doel. De foto’s
werden gemaakt door verschillende fotografen die allemaal
ondersteunt werden met props, locaties en eten.  

Met alle ervaring was het tijd voor iets nieuws. In het zich snel
ontwikkelende tijdperk kan ik veel ondernemers in diverse
branches ondersteunen als Virtual Assistant. In alle activiteiten
die ik heb gedaan, heb ik zoveel kennis opgebouwd. Die kennis
wil ik graag meegeven aan andere ondernemers om daarmee
hun bedrijf tot een succes te maken. Vanuit die gedachte heb ik
mijn Business Academy en dit ebook ontwikkeld. Natuurlijk heb ik
niet van alle onderwerpen verstand, maar laat ik me in de
Academy bijstaan door experts op dat gebied. Zodat “mijn”
studenten kwalitatief goede informatie krijgen.
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