
 

 

 

De ondernemersmindset 
 

 

 

 

Voor zelfstandige ondernemers die hun 

droom willen realiseren 

 

Ingrid Langen 

Op weg naar een welvarend bedrijf 



De Ondernemersmindset 

© Ingrid Langen 2015 2 
 

  



De Ondernemersmindset 

© Ingrid Langen 2015 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron vermeldt of een weblink legt 

naar http://www.ijlan.nl. 

 

Wanneer je dit e-boek wilt doorgeven aan anderen die erin geïnteresseerd zijn, dan ben ik 

daar blij mee. Dank je wel!  

http://www.ijlan.nl/
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Voorwoord 
 

Mindset bepaalt 90 % van het succes van topsporters. Dat 

weten we al jaren. En dat geldt niet alleen voor sporters. 

Sinds een aantal jaren geef ik marketingtrainingen aan 

zelfstandigen. En iedere keer valt het me weer op dat de 

rem op succes niet op de eerste plaats veroorzaakt wordt 

door de gebrekkige kennis van marketing. Nee, het behalen 

van doelen, het hebben van succes heeft alles te maken met implementeren van het 

geleerde. En het wel of niet implementeren hangt dan weer samen met iemands mindset.  

Zelf heb ik die ervaring ook. Een mindset die me niet hielp. Die me beperkte in mijn 

ontwikkeling. Die er voor zorgde dat ik niet implementeerde. Terwijl ik wist dat dat wel 

nodig was om mijn doelen te bereiken.  

Wat zorgt er voor dat je jezelf zo saboteert? Niemand ontkomt er aan: ook de meest 

succesvolle mensen hebben de draken in hun hoofd moeten verslaan. Wat dan die draken 

waren: dat verschilt van persoon tot persoon.  

Ik ging op onderzoek: wat bepaalt nu eigenlijk die mindset? Welke elementen maken daar 

deel van uit? En hoe zorg je ervoor dat je mindset je helpt in plaats van tegenwerkt? In de 

loop van de jaren leerde ik daar het een en ander over en schreef er een heel aantal 

artikelen over.  

De beste artikelen heb ik, soms enigszins herschreven, opgenomen in dit e-book. Aan het 

einde van ieder artikel vind je een aantal vragen. Om je te helpen voor jezelf helder te 

krijgen wat jouw belangrijkste saboteurs zijn. In de artikelen krijg je inzichten en tips die je 

verder kunnen helpen in je strijd tegen jouw draken.  

Draken zijn er om verslagen te worden. Met dit e-book krijg je een aantal inzichten en 

strategieën aangereikt. 
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Inleiding 
 

Ondernemerschap, marketing en mindset: dat heeft toch 

niets met elkaar te maken? 

‘Ik was heel verbaasd toen ik jouw inspiratieboekje 

ontving! Wat heeft dat nou met ondernemerschap en 

marketing te maken?’  

Het heeft alles met elkaar te maken. Want ondernemen 

gaat in essentie over de verkoop van een product of 

dienst, toch? Om dit voor elkaar te krijgen heb je marketing nodig. Simpel.  

Maar daar komen dingen bij kijken, zoals: 

- zichtbaar worden voor je doelgroep 
- boven het maaiveld uitsteken 
- jezelf en je eigenheid laten zien 
- jezelf ‘verkopen’ 
- verbinding leggen met je doelgroep 

En heel veel mensen vinden dat eng. Want dan is er: 

- kans op afwijzing 
- angst voor succes, voor falen, voor verlies 
- angst om buiten de comfortzone te durven en willen gaan 
- angst voor ‘wat anderen er van vinden’ 
- twijfel over de eigenwaarde (‘wie ben ik nou, dat ik dat kan zeggen’) 

 

Mindset dus! 

Zonder een positieve ondersteunende mindset, wordt het met je marketing ook niks. Je kunt 

dan nog zoveel systemen, strategieën, technieken en programma’s leren, met 

belemmerende overtuigingen als drijfveer doe je er niks mee. Dan blijft het liggen. Dan 

verzin je smoezen:  

- ik kom er niet aan toe, 
- ik heb nog geen tijd gehad 
- ik weet niet of dit wel iets voor mij is 
- ik weet niet hoe ik het moet doen 
- ik voel zoveel weerstand! 

Daarom komen veel mensen niet in actie, blijven de resultaten uit. Daarom heeft mindset 

alles met marketing te maken! 

Herken jij jezelf in bovenstaande tegenwerpingen? Zie jij dat je gehinderd wordt door 

belemmerende overtuigingen? Stoort het je dat je last hebt van zo’n interne saboteur?  

Lees dan vooral verder en leer hoe je jezelf de baas wordt.  Veel plezier!  
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Waarom zou je als ondernemer geboren moeten zijn? 
 

‘Dat is een geboren ondernemer’: een enigszins 

afgunstige verzuchting die ik wel eens om mij heen 

heb gehoord. Of: ‘ik ben nou eenmaal geen geboren 

ondernemer’. Met andere woorden: het is logisch dat 

het mij niet lukt. 

Geboren ondernemers 

Wie is er een geboren coach? Of een geboren 

onderwijzer? Of een geboren marketeer? Je hebt er 

een opleiding voor gevolgd, het vak geleerd door stages te lopen en stadia van junior naar 

senior doorgemaakt. Je hebt er iets voor moeten LEREN. Hoe zit dat dan met die ‘geboren 

ondernemers’? Een opleiding voor ondernemers is er niet. Iedere geslaagde ondernemer 

kan je de horror verhalen vertellen van falen, faillissementen, zorgen en twijfels. Kortom, zij 

hebben het in de praktijk moeten LEREN. Met vallen en opstaan. Zoals je als kind lopen hebt 

geleerd. 

Ondernemerschap afgeleerd 

We zijn allemaal geboren ondernemers. Als kind ga je op onderzoek uit, je verkent de wereld 

om je heen en je leert door volwassenen na te doen. In de loop van onze opvoeding en op 

school leren we dat ondernemerschap af. Je moet in de klas netjes opletten en goede cijfers 

halen. Je moet aan allerlei eisen voldoen op het gebied van leervaardigheid en sociale 

vaardigheden. Het opvallende aan de ‘geboren ondernemers’ is dat zij vaak op school 

gefaald hebben, weinig opleiding hebben genoten, drop-outs zijn van hogescholen en 

universiteiten. Zij hebben het ondernemerschap niet afgeleerd. 

Kwaliteiten en aanleg 

Je hebt wel een aanleg voor en interesse in een bepaalde richting: sommige mensen zijn 

creatief, sociaal vaardig, hebben veel aanleg voor abstracte vraagstukken, lezen graag, zijn 

teruggetrokken of juist extravert. Mensen zijn handig met technische dingen of juist 

helemaal niet. Allemaal eigenschappen die maken dat je uiteindelijk voor een bepaald 

vakgebied kiest. Scholen zijn er op ingericht je een vak en vaardigheden te leren, met name 

inhoudelijk, waarmee je een goede werknemer kunt worden.  

Mindset en karakter 

De ‘geboren ondernemers’ zijn vaak wel mensen die al jong een ‘idee’ hebben over wie ze 

willen zijn en wat ze willen doen. En ze laten zich niet van dat pad afbrengen. Vooral dat 

laatste: de eigenzinnigheid om te doen wat je wilt doen en je daar niet vanaf laten brengen. 

Vervolgens de onzekerheden, risico’s en de moeilijkheden voor lief nemen en daarmee het 

vertrouwen opbouwen dat je altijd wel weer een weg uit de moeilijkheden vindt. Die 

eigenschappen karakteriseren die geboren ondernemer. Maar is dat dan iets wat een ander 

niet heeft? Of is dat gewoon zoekgeraakt? 



De Ondernemersmindset 

© Ingrid Langen 2015 8 
 

Werknemer zijn 

Dat moet je ook leren. Je moet leren hoe de mores zijn in een bedrijf, hoe je daar in past (of 

niet) en wat er nodig is om te kunnen en mogen groeien. De mindset is totaal anders. De 

risico’s die je neemt zijn ingeperkt: als het mis gaat sleep je anderen mee dus dat mag niet. 

Je hebt een afgebakende rol en functie en daarin wordt er iets van je verwacht. Excelleren of 

juist niet: dat is afhankelijk van de organisatie waar je voor werkt. Tijdens een 

evaluatiegesprek wordt, door je leidinggevende, bepaald of je het goed hebt gedaan. Waar 

de ondernemer wordt afgerekend op het resultaat van z’n bedrijf, wordt de werknemer 

afgerekend op een proces of resultaat dat bij het vakgebied past. 

2e Carrière 

Ben jij ook iemand met een 2e carriere? Na jaren in loondienst te hebben gewerkt besloot je 

te gaan doen waar je hart naar uit gaat, wat je echt leuk vindt of wat eigenlijk je missie is in 

dit leven. Dan moet je de switch in mindset maken van werknemer naar ondernemer.  

Van expert naar opnieuw beginnen 

Waar je na jaren in het bedrijfsleven een expert was, moet je nu weer opnieuw beginnen. 

Waar je afgerekend werd op je inhoud, wordt je nu afgerekend op je resultaat. En dat 

resultaat voel je ook direct in je portemonnee. Van ondernemerschap weet je niets. Of 

weinig. En wanneer dat dan moeilijk is komt de verzuchting ‘dat je nu eenmaal geen geboren 

ondernemer bent’. Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat je gewoon het vak van 

‘ondernemer’ moet leren. Met de nieuwsgierigheid en onbevangenheid van een kind en het 

vertrouwen van de volwassene dat je genoeg bagage hebt om lastige situaties het hoofd te 

bieden. 

Geboren ondernemer of brandend verlangen? 

Wanneer je in jezelf een ‘brandend verlangen’ ontdekt, iets dat je écht wilt realiseren, 

waarvoor je alles durft te doen wat je daarvoor niet durfde, waarvoor je opnieuw wilt 

beginnen en alle zekerheden achter wilt laten, dan maak je die geboren ondernemer in jezelf 

weer wakker. Dat verlangen zorgt ervoor dat je moeilijkheden de baas wordt en creëert wat 

je voor ogen had. Dan vind je de voldoening die oneindig veel groter is dan de vetste bonus 

die je als werknemer ooit ontving. Want dit heb je zelf gecreëerd en is helemaal van jou.  

Ben jij een geboren ondernemer? Of ben je iemand die aan een 2e carrière als ondernemer 

begint? Hoe spannend is dat?   
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Het nieuwe ondernemen: van ‘meer winst’ naar ‘meer betekenis’ 
 

Het is al een tijdje aan de gang: die drang naar meer 

zelfstandigheid, meer vrijheid, meer zin in zinvol werk. 

‘we leven in een periode van transformatie: van het 

informatietijdperk naar het bewustzijnstijdperk’ zei 

Jan Bommerez in 2010. 

En ook de Trendrede 2015 gaat hierover:  

“De Maslov-piramide is aan uitbreiding toe en het 

nieuwe hoogste niveau wordt: ‘van betekenis zijn’. Betekenis vormt het DNA voor de nieuwe 

tijd. We willen weten wat de relevantie is van wat we doen binnen het grotere geheel. 

Immers, werken aan onze eigen betekenis kunnen we alleen in relatie tot anderen. We 

bewegen van tweedimensionale monetaire waarde naar driedimensionale menselijke 

waarde.” 

Koren op mijn molen. Ik ervaar zelf het verschil. Jarenlang werkte ik  hard: voor meer salaris, 

status, auto. Het ‘iemand zijn’ werd afgemeten aan de functie die ik had. Voor veel mensen 

is dit nog steeds de realiteit van alle dag. Daarom is het zo’n drama om je baan te verliezen: 

niet alleen vanwege het inkomen (dat op zich is al erg genoeg) maar vooral het verliezen van 

je identiteit. Want die werd bepaald door die baan. Mij overkwam het ook. Dat was het 

moment dat ik besloot om mijn identiteit niet meer te laten bepalen door de buitenwereld. 

Wat is identiteit eigenlijk? 

Over identiteit kun je een hele boom opzetten: vanuit de filosofie, psychologie, 

communicatiekunde. Mijn invalshoek is die van identiteitsmarketing. Daarbij staan de 

volgende 6 vragen centraal: 

 Waar geloof ik in? 

 Hoe kijk ik tegen de wereld aan (mijn visie daarop)? 

 Welke rol wil ik daar in spelen, wat is mijn betekenis (missie)? 

 Wat is mijn unieke kracht? 

 Wat zijn mijn kernwaarden? 

 Wat is mijn belofte aan mijn klant?  

Dat blijken moeilijke vragen te zijn. Zelf heb ik er (te) lang over gedaan om de antwoorden te 

vinden. In de trainingen die ik geef, besteed ik hier de meeste aandacht aan. Want het ligt 

niet aan de oppervlakte. De antwoorden liggen begraven onder bergen van conditionering, 

opvoeding, meningen van de buitenwereld: 

Dat kun jij toch niet? 

Daar kun je toch geen brood mee verdienen? 

Daar heb je toch niets aan? 

Dat is niets voor jou! 
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Dat uitspitten is heel zinvol, dan kom je tot de essentie. De essentie van waar het voor jou 

echt over gaat. De betekenis die jij wilt hebben. In je leven, in je werk.  

Wanneer je vanuit die essentie een marketingboodschap samen stelt, heb je geen 

‘verkooppraatje’ meer nodig. Dan ben je geloofwaardig in je boodschap, dan trek je 

gelijkgestemde mensen aan als klant. Dat levert energie op. En voldoening. En vervulling. En 

ook geld natuurlijk. Want inkomen moet er wel zijn. Dat is nou eenmaal het ruilmiddel dat 

we in onze maatschappij met elkaar hebben afgesproken. 

Geld is dan het resultaat geworden van een inspanning die betekenis en voldoening geeft. 

Het is geen doel op zich meer. En dan komen we weer bij het begin: we zijn ‘nieuwe’ 

ondernemers geworden. 

Van winstmaximalisatie naar betekenismaximalisatie! 

Wat voor ondernemer ben jij? Welke betekenis wil je hebben? Wat zijn jouw antwoorden 

op de 6 identiteitsvragen? 
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Over motivatie 
 

“Vandaag ben ik niet zo gemotiveerd”, zei mijn paard 

tegen mij toen ik gisteren een bosritje met hem wilde 

maken. 

Paard? Sinds wanneer kan hij praten? Dat kan hij niet 

natuurlijk, maar in z’n gedrag was dat overduidelijk. Nou 

had ik hem kunnen ‘motiveren’ met een zweep. Het is 

dan de vraag of we een leuke rit hadden gehad, want hij 

pakt me terug. En ik vind het ook niet zo sjiek: een paard een pak slaag geven midden op de 

weg. Dus ik heb mijn hand over mijn hart gestreken en hem een vrije dag gegeven. 

Uiteindelijk heeft hij z’n haver wel verdiend in z’n leven. 

Daar komt bij: ik herken het gevoel. Niet zo gemotiveerd zijn. Het overkomt mij nog wel 

eens. Dat ik ’s ochtends achter mijn pc ga zitten en denk “ik heb geen inspiratie vandaag” 

(lees: “geen zin”). En er is niemand die mij een pak slaag geeft. Of anderszins op mijn vel zit. 

Dat kan lastig zijn. 

Je hebt een bedrijf en je bent gemotiveerd om er een succes van te maken. Wat is dat 

eigenlijk, motivatie? En vooral, waar haal je het vandaan? 

Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft (Wikipedia).  

De oorsprong van motivatie is ons ‘waarom’. Een wens, die werkelijkheid  moet worden. Een 

droom die gerealiseerd moet worden.  

De moeder van alle motivatie is keuze (Brendon Burchard). 

Op dit moment verdiep ik me in het boek ‘the motivation manifesto’ van Brendon Burchard. 

En must-read voor iedereen die iets wil realiseren in zijn of haar leven.  

Keuze 

Ons brein kiest een reden voor actie. Mensen die ver komen in het leven, geven strak leiding 

aan hun gedachten en daarmee beïnvloeden zij het niveau van hun motivatie. Met andere 

woorden: je kiest er zelf voor hoe gemotiveerd je bent. Je wordt niet geleefd door de 

omstandigheden, je omgeving of wat dan ook. Nee, je kiest zelf hoe je daar mee om gaat en 

welke invloed dat heeft op je motivatie om te bereiken wat je voor ogen hebt. 

Leider zijn over je eigen gedachten is de meest krachtige keuze die je kunt maken in je 

leven.  

Je kunt ervoor kiezen achter je pc te zitten en geen zin te hebben. En jezelf een vrije dag 

geven. Je kunt er ook voor kiezen om gewoon aan de slag te gaan. En wanneer je dan zo’n 5 

minuten bezig bent, ben je vergeten dat je geen zin had. Zo gaat het dan ook weer. 

De 3 stadia van motivatie 

Wanneer je begint aan een nieuw project, dan ben je supergemotiveerd. Je hebt de ambitie 

en de verwachting dat het een succes gaat worden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Individu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedrag
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Wanneer je aan een dieet begint, dan verheug je je al op dat strakke lichaam over 6 weken. 

Dan verwacht je dat het je gaat lukken. Je begint enthousiast en gedreven. 

Of een nieuwe relatie. Niemand begint aan een nieuwe relatie vanuit de verwachting dat het 

toch wel niks zal worden. Toch? 

Of een nieuwe baan: je bent enthousiast over de nieuwe uitdaging waar je aan gaat 

beginnen.  

Maar dan….. 

Het wordt moeilijk. 

Het is anders dan je had gedacht. 

De dagelijkse realiteit valt niet mee. 

Je motivatie begint te wankelen. 

Om gemotiveerd te blijven, heb je al je aandacht nodig en moet je moeite doen. Je moet 

gefocust blijven. Het gaat niet meer vanzelf. De wittebroodsweken zijn voorbij. 

Hier maak je opnieuw een keuze. Laat je je afleiden van je doel door allerlei dagelijkse 

beslommeringen? Ga je uitstellen? Bedenk je excuses voor jezelf? Of ga je gewoon stug 

door? 

Met aandacht en focus doorwerken, de afleidingen negeren: dat is een keuze. De enige 

keuze ook als je je doel wilt halen. Als je ergens een succes van wilt maken. Uitstellen is geen 

optie.  

Het derde stadium is het versterken van je motivatie. Dat doe je vanuit een positieve 

grondhouding. Positief en enthousiast zijn en blijven over je leven, ondanks de tegenslagen, 

is de basis voor een betere toekomst. Bitterheid, boosheid, pessimisme: dat heeft nog nooit 

iemand verder gebracht in z’n leven. 

Een positieve grondhouding is ook een keuze. Iedereen maakt tegenslagen mee in z’n leven. 

Hoe je daar mee om gaat, dat bepaal je zelf.  

Vanuit een positieve houding trek je ook andere mensen aan, creëer je de energie voor jezelf 

om door te gaan. Om je wens werkelijkheid te laten worden. 

Een laatste aspect: je sociale omgeving. Wanneer je omgeven bent door pessimisten en 

zwartkijkers, dan is het moeilijk om zelf positief te blijven. Ook dat is een keuze: laat slecht 

nieuws aan je voorbij gaan, focus op de dingen die goed gaan in de wereld en bij jezelf. En 

omring je met positieve mensen, die geloven wat jij gelooft. 

Dus ik geef mezelf geen pak slaag als ik eens geen zin heb. Soms geef ik er aan toe (als ik vind 

dat ik het verdiend heb). Meestal begin ik gewoon. En dat werkt dus. Ik zorg voor die 

positieve grondhouding en heb een planning die ik consequent afwerk. Zo realiseer ik 

doelen. En dat motiveert weer. 

Hoe zorg jij ervoor dat je gemotiveerd blijft? Heb je daar iets voor bedacht? Of laat je je 

afleiden door van alles en nog wat?  
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Hoe je een negatieve spiraal ombuigt 
 

Autorijden met je blik in de achteruitkijkspiegel: je 

kunt je voorstellen hoe dat afloopt. Toch is dat wat 

heel veel mensen doen, in overdrachtelijke zin dan. 

En eerlijk gezegd heb ik me er zelf ook een hele tijd 

schuldig aan gemaakt. 

Socrates zei het al: het geheim van verandering is al 

je energie focussen. Niet op het gevecht met dat wat 

er was, maar op bouwen aan het nieuwe. 

Veel mensen vechten tegen dat wat er was. Of eigenlijk, ze willen terug naar hoe het was. Je 

kunt er dan voor kiezen om boos te zijn. En verongelijkt. Over de onrechtvaardigheid van het 

leven. Over de onrechtvaardigheid van de maatschappij waar we in leven. Over al die 

mensen die niet doen wat jij zou willen. 

Wat heb je er aan? Er verandert niets door. Alleen jouw leven wordt er een stuk 

onaangenamer van. En dat van de mensen om je heen ook. Accepteer het gewoon. En 

gebruik dit om je leven nieuwe vorm en inhoud te geven. 

Wat is er aan de hand?  

Je bedrijf loopt niet (meer)  zoals je zou willen. Eigenlijk loopt het gewoon helemaal niet 

(meer). Want: 

 Mensen willen geen geld uitgeven 

 Niet in zichzelf investeren 

 Alles gratis krijgen 

 Bedrijven nemen niemand meer in dienst 

 Uurtarieven zijn een schijntje van een aantal jaren terug 

 Ziektekostenverzekeraars vergoeden steeds minder 

 De concurrentie is moordend. 
 

Triest rijtje, toch? 

Helemaal mis. Dit is de grootste kans van je leven. 

Om, opnieuw, vorm te geven aan je bedrijf. 

Om jouw eigen dienst of product te ontwikkelen. 

Dat wat niemand anders heeft. 

Eigenheid, zichtbaarheid, het ligt binnen handbereik. 

Met je eigen aanbod heb je geen last meer van concurrentie. 

Je kunt je echt gaan uitleven in dat wat je het liefste doet. 
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Doen wat echt bij je past. 

Dat is jouw bijdrage aan het grote geheel! 

Het vraagt wel wat van je. Het gaat niet vanzelf. Dat is het echte slechte nieuws: je moet aan 

de bak. Dat wat je altijd deed werkt niet meer. Dat wat je altijd kreeg, krijg je niet meer.  

Veranderingen 

Dit is de tijd van de grote veranderingen. Ik heb het er wel vaker over gehad. Diverse 

mensen, trendwatchers en goeroes, kondigen het al een aantal jaren aan. We leven in de 

‘ondertussenheid’ (Trendrede 2015): de overgang van het informatietijdperk naar het 

bewustzijnstijdperk. Je kunt ervoor kiezen om in het momentum van het verleden te blijven 

hangen. 

Momentum van de toekomst 

Je kunt er ook voor kiezen om zelf nieuw momentum te creëren. Het momentum van de 

toekomst. Van jouw toekomst. 

 Want je gaat bedenken hoe je jouw kennis en vaardigheden in een ‘eigen’ jasje kunt 

gieten. 

 Waar wordt je het meest enthousiast van? Wat vindt je echt het mooiste om te 

doen? 

 En welke dienst zou je daar van kunnen maken? 

 Voor wie zou jouw dienst een echte oplossing zijn? Wie zou daar voor willen betalen? 

 Hoe kun je het potentieel dat je in je hebt écht tot ontwikkeling laten komen? 

Die vraag heb ik mezelf een aantal jaren geleden gesteld: wat heb ik nodig om mijn 

potentieel tot ontwikkeling te laten komen? Want ik zat op de bodem van die 

spreekwoordelijke put. En het uitzicht beviel me niet. Ik zag andere mensen heel succesvol 

zijn. Het was dus best mogelijk om succes te hebben, ondanks de barre tijden. Hoe hadden 

zij dat gedaan? Want in zomaar ‘geluk’ hebben, daar geloof ik niet zo in. Ik ging op zoek naar 

dat ‘geheime’ recept. 

De 10 ingrediënten die je nodig hebt: 

1. Inspiratie: om de kansen en mogelijkheden te zien die er nu zijn. 

2. Motivatie: om het beste uit jezelf te halen. 

3. Geloof: dat ook jij, opnieuw, succesvol kunt zijn. 

4. Toestemming: van jezelf – om het oude achter je te laten en op zoek te gaan naar dat 

succes. 

5. Vastbeslotenheid: om je niet te laten ontmoedigen door omstandigheden. 

6. Nieuwsgierigheid: om uit te vinden hoe je het aan moet pakken. 

7. Toewijding: om de stappen te zetten die nodig zijn. 

8. Hulp: om de vaardigheden te leren die je nodig hebt. 

9. Energie: om iedere dag op te staan en het te gaan doen. 

10. Focus: om met gepunte aandacht te werken aan dat wat je wilt bereiken en je niet te 

laten afleiden door allerlei factoren uit je omgeving. 
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Inspiratie 

Waar haal je inspiratie vandaan? Uit leuke dingen doen. Uit gesprekken met inspirerende 

mensen. Inspirerende boeken lezen. In de natuur zijn en die rust op je in laten werken. Je 

ook eens laten meestromen met het leven. Mijn beste ideeën krijg ik in rust. Als ik iets heel 

anders aan het doen ben: autorijden, paardrijden. 

Motivatie 

Wanneer je weet wat je drijft, wat het thema van je leven is, dan is dat een motiverende 

kracht. Vaak zijn we die drijfveren kwijt geraakt tijdens de opvoeding, op school. Door 

‘adviezen’ van mensen om ons heen raken we onszelf kwijt. Een groot en meeslepend doel 

hebben, is ook heel motiverend.  

Geloof 

Geloof je dat je waardevol bent? 

Geloof je dat je er mag zijn? 

Geloof je dat ook jij een bijdrage aan het grote geheel te leveren hebt? 

Als je moeite hebt om dat te geloven, dan is daar werk aan de winkel. Om dat geloof weer 

terug te vinden.  

Toestemming 

Durf je jezelf toestemming te geven om het oude achter te laten? De sprong in het 

onbekende te wagen? Te vertrouwen op je eigen motivatie en kracht om opnieuw iets op te 

bouwen? Als je dat niet durft: wat is dan je alternatief? Je kunt immers niet meer terug naar 

de oude situatie. Want die is opgehouden met bestaan.  

Vastbeslotenheid 

Heb je doorzettingsvermogen? Hoe vastbesloten ben je om er een succes van te maken? Om 

dat te leren en doen wat nodig is? Ook hier geldt: wat is je alternatief? Een heel krachtige 

vraag om voor jezelf helder te krijgen waar je eigenlijk voor gaat. 

Nieuwsgierigheid 

Je hebt ook nieuwsgierigheid nodig: hoe doen anderen het? Welke vaardigheden hebben zij 

ontwikkeld? Durf je te experimenteren? Durf je nieuwe vaardigheden te leren? Durf je 

fouten te maken en daar van te leren? Durf je met de onbevangen blik van een kind naar de 

nieuwe ontwikkelingen te kijken? Zonder angst, zonder vooroordeel? 

Toewijding 

Ben je toegewijd aan je resultaat of vind je het al gauw goed? Toewijding aan je leerproces, 

maar vooral toewijding aan je betekenis, is een grote aandrijver voor succes. Hoe meer 

betekenis, hoe meer succes je hebt. Want betekenis kun je alleen hebben in relatie tot 

anderen. 

Hulp 

Durf je om hulp te vragen? Of ben je zo’n echte doe-het-zelver? Met alle informatie die 

gratis op het internet te vinden is, kun je een eind komen. Het kost wel tijd. Veel tijd. Ook 

veel geëxperimenteer over wat voor jou werkt en wat niet. Met als gevolg veel 
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teleurstellingen. Daar kun je voor kiezen. Of je kiest ervoor het sneller te doen. En je gaat op 

zoek naar mensen die dit al eerder hebben gedaan. En je laat je begeleiden. Sporters hebben 

ook een coach voor betere resultaten.  

Energie 

Waar haal jij energie uit? Wat levert jou energie op? Hoe geef jij anderen energie? 

Energie is niet alleen een energiek gevoel. Alles is energie. Geld is ook energie. Weet jij waar 

jouw energie lekt? Hoe je de stroom van energie kunt omkeren?  

Focus 

Last but not least. Want zonder focus kom je nergens. Focus helpt je om geconcentreerd en 

gestructureerd naar je doel toe te werken. Je niet te laten afleiden door allerlei dingen om je 

heen, door mensen, door social media. Je weet waar je heen wilt, je hebt een plan, je leert 

de vaardigheden en doet de dingen die nodig zijn.  

Met deze 10 ingrediënten kan ook jij de kansen in deze nieuwe tijd pakken. Blijf je boos en 

teleurgesteld toekijken? Of pak je de handschoen op en ga je ervoor? Wat wordt jouw 

bijdrage? 
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Comfort zone 
 

Ligt succes er altijd buiten? Of toch er binnen? 

Succes ligt buiten je comfort zone. Dat is wat we altijd 

voorgehouden krijgen: je moet uit je comfort zone 

komen om verder te komen in het leven. Maar is dat 

nou echt zo? 

Je bent voor jezelf begonnen omdat je ergens heel goed 

in bent, een droom hebt, een bijdrage wilt leveren. En 

dat op een terrein waar je heel deskundig bent. Daar wil je meer van, je wilt er het liefst de 

hele dag mee bezig zijn. Dat bevindt zich IN je comfort zone.  

Daar is niets mis mee, want hier bevindt zich jouw kern van de zaak. Jouw missie, je 

levensmissie zo je wilt. Dus helemaal geen ‘magic buiten de comfort zone’: deze bevindt zich 

er juist midden in! 

Maar, er is wel een maar. Betekenis heb je alleen in relatie tot anderen. Dat hadden we 

eerder al vastgesteld. Die anderen moeten dan wel van jouw bestaan, van jouw missie op de 

hoogte zijn. En daar begint het stuk dat zich buiten je comfort zone bevindt.  

Marketing, verkoop, klanten werven, verkoopgesprekken voeren: zichtbaar worden voor je 

doelgroep. Dat is doodeng. Want we hebben geleerd toch vooral ons hoofd beneden het 

maaiveld te houden. Erboven gaat het er af.  

Als zelfstandige met een missie moet je hoofd er bovenuit gaan steken. Dat lef moet je 

hebben. In dit opzicht ligt je succes dus wel buiten je comfort zone.  

Moet je dan allerlei dingen gaan doen die ver buiten je comfort zone liggen? Ik vind van niet.  

Ik vergelijk het (laten) groeien van een bedrijf vaak met sport. Zoals je weet ben ik een 

gepassioneerd ruiter. Paardrijden bevindt zich binnen mijn comfort zone. Maar, om lange 

afstanden te kunnen rijden (marathons te paard) moet ik wel trainen. Mijn spieren en die 

van mijn paard moeten voorbereid worden op de uitdaging van de wedstrijd. Dat trainen is 

niet altijd even comfortabel. Dat bevindt zich echt buiten mijn comfort zone. Maar ik word 

er wel beter van. En uiteindelijk wordt mijn comfort zone groter: ik kan veel langer rijden 

zonder spierpijn. 

Met marketing en verkoop voor je onderneming is het vergelijkbaar. Ongeacht wat je doet, 

presentaties geven, gesprekken voeren, blogs schrijven, mails sturen, het risico van afwijzing 

is er altijd. Maar zonder deze activiteiten weet niemand van je bestaan af en kun je ook niet 

succesvol zijn.  

De vraag die je dan krijgt: hoe krijg je jezelf zover om die beweging naar buiten te gaan 

maken. Om jezelf buiten die comfort zone te begeven. 
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6 Tips om die reis buiten je comfort zone te maken 

Stel vast wat je tegen houdt: zijn dat angsten (faalangst, angst voor succes, angst voor 

verlies, angst voor afwijzing) of andere belemmerende overtuigingen (niemand zit op mij te 

wachten, anderen zijn beter dan ik)? Ruim ze op! Daar zijn heel veel programma’s voor, je 

bent niet de enige. 

Kies uit die grote gereedschapskist met marketing- en verkoopgereedschappen die dingen 

uit, die bij je passen. Volg niet klakkeloos een systeem, maar stel dat voor jezelf samen. Op 

die manier houd je het leuk voor jezelf. 

Voer jouw eigen systeem en plan gestructureerd en consequent uit. Geef niet op, stuur bij 

waar nodig. 

Maak kleine stappen. Aken en Keulen zijn niet op een dag gebouwd. En het feit dat anderen 

(concurrenten) verder zijn dan jij is totaal niet belangrijk. Je hoeft niemand in te halen, er is 

genoeg plaats voor iedereen. 

Sterf niet in schoonheid. Probeer dingen uit, ook al is het nog niet perfect. Je leert het meest 

van wat er mis gaat. En je ontvangt feedback. Perfect wordt het toch niet. (Perfectionisme is 

overigens ook een vorm van angst). 

Ga niet uit van wat je denkt dat anderen willen. Waarvan je denkt dat daar vraag naar is. Je 

gaat dan anderen na-apen, je verliest je eigenheid. Ga uit van wat jou drijft en de betekenis 

die jij wilt hebben. Vergeet de rest. Je hoeft niet de hele wereld als klant, alleen de mensen 

die bij je passen. 

Een comfort zone is een dynamisch iets. Het beweegt flexibel en je kunt het zelf sturen. Dat 

maakt het ook weer interessant om aan te werken. Het is een geweldig gevoel om dingen te 

realiseren waarvan je nooit had gedacht dat je het in je had! 

Hoe is het met jouw comfort zone? Vind je het lastig om daar uit te komen? Wil je het 

liefst alleen bezig zijn met je vak? Of lukt het je om die noodzakelijke stappen naar buiten 

ook te maken? Wat heb je daar bij nodig? 
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Waarom is focus houden zo lastig? En waarom is dat erg? 
 

Focus, dat is belangrijk. Want waar je op focust dat groeit. 

Dat is niet nieuw.  

Wat is focus eigenlijk?  

1. brandpunt (natuurkunde) : punt waarin 
(licht)stralen elkaar snijden na breking; 
2. iets waar je speciale aandacht aan geeft. 
 

Verlies van focus 

Ondernemers verliezen vaak hun focus, omdat ze zoveel nieuwe ideeën hebben waardoor ze 
niets echt goed afmaken. Dat is hun grootste valkuil. Op dit terrein hebben de ‘nieuwe 
zelfstandigen’, de mensen die géén geboren ondernemer zijn, vaak wel een voordeel. Want 
zij kunnen vaak beter geconcentreerd aan één ding werken.  
 
Interrupties veroorzaken ook verlies van focus: telefoon, e-mail, social media zorgen ervoor 
dat je niet gefocust aan een taak werkt, maar continu bent afgeleid.  Ook mensen in je 
omgeving, dieren en kinderen kunnen een bron van afleiding zijn. 
 
En je doelen: zijn ze helder genoeg? Duidelijk genoeg? Niet te groot en ver weg maar dichtbij 
en haalbaar? Want een doel wat heel groot en ver weg is, geeft weinig focus. Een doel wat 
dichtbij is (deze week, deze maand, dit kwartaal) geeft wel heel veel focus.  
 

Focus hebben en houden heeft te maken met een aantal zaken: 

 Keuzes maken 

 Inzoomen 

 Bijsturen 

 Volhouden 

 Concentratie   

 Prioriteiten  

Keuzes maken 

We kunnen allemaal best veel. En eigenlijk willen we dat ook graag onder de aandacht 

brengen. Want als het ene niet loopt, dan kun je altijd uitwijken naar een andere activiteit. 

Zo weet ik best iets van Wordpress. Ik gaf er ook cursussen in. Toch heb ik er voor gekozen 

om daar niet meer mee aan de weg te timmeren. Want marketing voor zelfstandigen is mijn 

‘core business’, daar wil ik om bekend zijn en daar wil ik in groeien. Best eng, zo’n keuze. 

Want ja, ik laat nu wel iets liggen. Maar dat geeft me een extra drijfveer om daar het beste 

van te maken, ik kan mij er helemaal aan wijden en op mijn website ben ik duidelijk. Want 

daar heeft het helemaal mee te maken: GELOOFWAARDIGHEID. Niemand gelooft dat je veel 

kunt. Ook al is het waar.  
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Inzoomen 

Dat wat jij het beste kunt, daar kies je voor, daar zoom je op in. Dat vergroot je uit en daar 

positioneer je jezelf mee. Je wordt dan heel DUIDELIJK. Iedereen snapt welke betekenis jij 

voor ze kunt hebben, je maakt het voor je potentiële klant gemakkelijk om voor jou te 

kiezen.  

Bijsturen 

Wanneer je een loep legt over dat wat je doet, zie je ook waar je moet bijsturen. Welke 

DETAILS nog niet kloppen. Of je boodschap wel werkt.  Als iets niet werkt zoals je verwacht, 

dan moet je op zoek naar de blokkade, het obstakel. Met een loep kun je die blokkade 

vinden en verhelpen. Bijsturen dus. 

Volhouden 

En veel dingen hebben tijd nodig, moeten rijp worden. Tijd zorgt voor verspreiding van 

nieuws. Oogsten kan wanneer het fruit rijp is. 

Concentratie 

Afleidingen en interrupties zoveel mogelijk elimineren: dat kun je doen door met een timer 

te werken. Je stelt steeds een bepaalde tijd in waarin je werkt aan een specifieke taak. In die 

tijd staan je e-mail, je social media en je telefoon uit. Zodat je niet gestoord kunt worden. 

Wanneer er kinderen en dieren in de buurt zijn: werk dan niet aan taken die veel focus 

vereisen. Plan die op een ander moment in. 

Prioriteiten 

Maak een prioriteitenlijst aan de hand van je doelen. En bepaal wat de ‘need to do’ is en wat 

de ‘nice to do’ is. Dat laatste kun je doen als je tijd over hebt, maar is niet essentieel voor het 

bereiken van je doelen. Soms verliezen we ons in zaken die eigenlijk in die tweede categorie 

thuishoren. Waardoor we niet of te weinig toekomen aan de dingen die we eigenlijk zouden 

moeten doen. 

Hoe is het met jouw focus? Heb je daar geen moeite mee? Of wordt je ook regelmatig 

afgeleid door allerlei zaken die er eigenlijk minder toe doen? En wat kun je doen om dat te 

veranderen en wel je focus vast te houden? 
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Wat houd je tegen? 
 

Dat vroeg mijn moeder altijd wanneer ik mij dromerig zat 

voor te stellen hoe het zou zijn als ik ‘mijn eerste boek 

zou hebben geschreven’, ‘een baantje zou hebben en zelf 

geld zou verdienen’, ‘een eigen paard zou hebben’, ‘mijn 

diploma had gehaald’.  

Wat houd je tegen? Ik vond het een rotvraag. Want het 

betekende dat ik iets moest gaan ‘doen’. Dat het wel of 

niet bereiken van dat droombeeld mijn eigen creatie zou zijn. En die stap maken, van 

dromen naar doen, daar had ik niet zo’n zin in. 

Daar moest ik aan denken toen ik C. tegenkwam op een netwerkborrel en vroeg hoe het ging 

allemaal. Ze had net een dure training gevolgd en ik was wel benieuwd naar de grote sprong 

voorwaarts. Die was er niet. Ze had er namelijk nog niets mee gedaan. Mijn mond hing zo’n 

beetje op mijn schoenen. In overdrachtelijke zin dan. 

Impasse 

Geen tijd. Dat was de reden. Ze kwam er niet toe. Om het uit te voeren. Om er aan te 

beginnen. Hoe kun je nou geen tijd hebben om een succes van je bedrijf te maken?  

Eerlijk gezegd, C is geen uitzondering. Ik hoor het veel. Allerlei redenen om niet aan de 

implementatie te beginnen. Liever dromen dan doen. En je vervolgens gefrustreerd voelen 

omdat er nog niets is veranderd. En je weet wel wat je moet doen, maar het komt er niet 

van. En nog eerlijker gezegd: ik heb me er zelf ook schuldig aan gemaakt. Maanden lang 

uitstellen om maar niet te hoeven beginnen. 

Wat houdt mensen dan tegen? 

Wat hield mij tegen? Een heel aantal dingen kan er aan de hand zijn, zoals: 

 De belofte aan jezelf is niet belangrijk. Andere verplichtingen zoals gezin, nog een 

baan hebben, familie, sociale leven, krijgen allemaal prioriteit. 

 Niet weten waar je moet beginnen of niet kunnen beginnen. Dat heeft veel te maken 

met het volgende punt: 

 Teveel informatie en te weinig structuur. Er moet zo veel worden gedaan, dat je door 

de bomen het bos niet meer ziet. 

 Verliezen in details of een perfectionist zijn. 

 Geen geloof in jezelf of in je project. Diep van binnen geloof je er eigenlijk niet in. 

 Uitstellen. Dat is eigenlijk angst. Angst voor succes, voor falen, voor verlies. 

 Denken in moeilijkheden in plaats van mogelijkheden. Dan is je project bij voorbaat al 

ten dode opgeschreven. 

 Focus op dat wat er (nog) niet is. Wanneer je focust op dat wat er nog niet is, dan mis 

je de mogelijkheden en kansen die op je pad komen. Focus je op je potentieel, dan 

houd je de blik vooruit en zie je wel die mogelijkheden en kansen. 
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Hoe kom je uit die impasse? Door heel eerlijk tegen jezelf te zijn en keuzes te maken.  

Inzicht 

Eerlijk zijn over wat je wilt bereiken en wat je er voor over hebt. Hoeveel moeite wil je doen? 

Durf je tegen je omgeving te zeggen dat je een tijdje minder beschikbaar zal zijn? Want je 

werkt aan je droom op lange termijn? En of ze je daarbij willen ondersteunen? 

Ook eerlijk zijn over wat je tegen houdt. En dan een keuze maken. Laat je jezelf nog tegen 

houden? Zo ja, dan is dat je keuze en dan is dat helder.  

Overzicht 

Kies je wel voor je droom, voor je potentieel, dan heb je een plan nodig. Een stappenplan 

met actiepunten. Met een plan kun je ook tijd inplannen. Heb je weinig tijd, dan weet je dat 

het langer zal duren voordat je je doel bereikt. Maar daar hoef je dan niet gefrustreerd over 

te zijn. Je hebt het immers gepland. 

Een plan geeft overzicht. Over de te nemen stappen. Over de weg die je te volgen hebt. Over 

benodigde kennis die je misschien nog niet hebt.  

Uitzicht 

Een plan geeft ook uitzicht. Uitzicht op de te verwachten inkomsten. Uitzicht op je doel, op 

de realisatie er van. Zodat je weer weet waarom je al die moeite doet. Dat uitzicht moet als 

een vuurtoren blijven lonken. Zodat je dat niet uit het oog verliest. 

Implementatie 

Where attention goes, energy flows. Je kent ‘m misschien wel. Dan herken je ook de 

waarheid er van. Het komt aan op aandacht en doen.  

Het is allemaal helemaal niet nieuw wat ik hierboven heb verteld. Toch zijn er maar weinig 

mensen die écht gaan voor hun doel. Die écht implementeren. En dat blijft me verbazen. 

Waar gaat jouw aandacht naartoe? Ben jij iemand die implementeert? Wat houd je tegen? 
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Waarom uitstelgedrag ook nuttig is 
 

Procrastination is the art of managing delay. 

Uitstelgedrag vinden we met z’n allen de grootste 

plaag waar we tegen moeten vechten. Ik doe er volop 

aan mee en voel me er vaak schuldig over. Ik zoek 

allerlei manieren om dat irritante uitstellen de baas te 

worden. Soms lukt het, vaak ook niet. 

Er zijn boeken over volgeschreven met recepten hoe je 

dit gedrag kunt bestrijden en uitroeien. 

Maar is uitstellen nu zo erg, vroeg ik mij af? Doe ik mezelf tekort? Of iemand anders? Dat 

hangt eigenlijk af van de reden van uitstellen. 

Geen zin 

Uitstellen van taken waar we eigenlijk geen zin in hebben en vervolgens lekker niets gaan 

doen: dat is luiheid. Sorry, ik kan er niets anders van maken. En soms is dat ook niet 

verkeerd. Lummelen is ook nodig om weer op te laden. En ik weet niet hoe dat met jou zit, 

maar ik kan de hoeveelheid werk die ik in een dag zou kunnen doen flink overschatten. 

Angst en creativiteit 

Wanneer je weerstand voelt tegen een taak vraag je dan af waar dat vandaan komt. Is het 

angst en weerstand voor het onbekende? Durf je gewoon niet? Dan is het een zaak van door 

de zure appel heen bijten en toch aan de slag gaan. Dan blijkt meestal ook wel dat het veel 

minder eng is dan je dacht. 

Of je bedenkt een slimmere manier om iets te doen. Uitstellen leidt ook nog wel eens tot 

meer creativiteit. Slimme oplossingen worden vaak bedacht door mensen die geen zin 

hadden om het op de bekende manier te doen. En er iets op bedachten. 

Bezinning 

Ondernemers zijn besluitvaardig, wachten niet af, grijpen hun kansen. Tenminste, de 

succesvolle. Dat is wat we altijd horen. Maar uitstellen heeft ook goede kanten. ‘Bezint eer 

ge begint’: een Oudhollandse tegeltjeswijsheid en niet voor niets. Want je bezinnen op je 

taak leidt meestal tot betere resultaten. 

Inzicht 

Bezinning geeft je inzicht in wat je echt nodig hebt. Wat er echt belangrijk is. Of de geboden 

kans of oplossing wel echt zo’n buitenkansje is als het lijkt. Door allerlei aanbiedingen wordt 

je verleid om snel een besluit te nemen (nog maar xx beschikbaar, aanbieding geldig tot xx). 

Maar neem je onder druk wel het goede besluit?  

Betere besluiten 

Die bezinning en dat inzicht leidt tot betere besluiten. Heb je het echt nodig? Is het geschikt 

voor jou? Ben je er aan toe? Past het bij je? Is die buitenkans echt een buitenkans? Wanneer 
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je dat allemaal bevestigend kunt beantwoorden, dan ga je ervoor. Geen twijfel meer 

mogelijk. In alle andere gevallen? Gewoon even wachten, het is je tijd nog niet. 

Door uitstellen doe je meer 

Het lijkt raar, maar denk eens na: je hebt geen zin in een bepaalde taak en je bedenkt dat je 

nog moet afwassen. De was moet strijken. De hond moet uitlaten. De ramen dringend gelapt 

moeten worden. De administratie nog gedaan. De facturen de deur uit. Hele nuttige dingen 

allemaal. Die je niet gedaan zou hebben als je direct aan die taak was begonnen. Dan had je 

dat uitgevoerd en was je vervolgens, tevreden over jezelf, iets leuks gaan doen. En al die 

andere dingen waren blijven liggen. 

Goed excuus dus? 

Dat hangt van de drijfveer achter het uitstellen af. Weerstand en angst zorgen voor echte 

vertraging. Maar een beslissing uitstellen en er over nadenken leidt vaak wel tot betere 

besluiten. Je onderbewuste vertelt je wel of het tijd is om nu in actie te komen of dat je 

beter even kunt wachten. 

Waarom stel jij besluiten uit? Denk je daar over na of wordt je geplaagd door aarzelingen 

en twijfel? 
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8 Ondernemerslessen die ik leerde van mijn paard 
 

Een paard als coach, dat hoor je tegenwoordig regelmatig. Maar 

een  paard als businesscoach? Het is minder vreemd dan het 

misschien lijkt. Want ik kreeg waardevolle lessen van mijn paard 

die me ook als ondernemer veel gebracht hebben. 

Focus op wat je wilt bereiken 

Toen ik mijn paard kocht was hij 3 jaar oud. En hij had nog maar 

weinig geleerd. Zeker niets over een mens op zijn rug dragen. En 

hij was ook niet van plan om zich daar zo maar aan over te 

geven. Zelf had ik nog nooit een jong paard beleerd. Het ging 

dan ook niet van een leien dakje. Ik heb me regelmatig 

afgevraagd waar ik in hemelsnaam aan begonnen was. 

Ik leerde dat ik mijn aandacht bij hem moest houden en de focus 

te houden op wat ik, op dat moment, met hem wilde bereiken. In mijn hoofd druk zijn met 

m’n werk en ondertussen proberen met hem iets te doen: dat werkte niet. Dan beet ik 

regelmatig in het zand. 

Ondernemersles 1 

Met een bedrijf is het net zo. 10 Dingen tegelijk doen: het lijkt slim, dat multitasken. Maar 

het kost uiteindelijk meer tijd. En geld. Begin met één dienst of product en maak dat tot een 

succes. Pak dan pas het volgende  project op. 

Er is geen afslag naar succes 

Met een jong paard snel successen boeken? Vergeet het maar. Ergens krijg je altijd de 

rekening gepresenteerd. Paarden die succesvol zijn in de sport, ongeacht de discipline, zijn 

altijd zorgvuldig opgeleid. Waarbij de toestand van het dier goed in de gaten wordt 

gehouden. Want met een geblesseerd paard ben je maanden uit de running en op 

achterstand. Afgezien van het leed voor het dier. 

Ik leerde dat mijn paard fysiek de sport (‘marathons te paard’) gemakkelijk aan kon. Maar 

mentaal vond hij het moeilijk. Van huis weg, andere paarden, mensen die aan z’n lijf zitten, 

reizen: het maakte allemaal veel indruk op hem. Een factor om rekening mee te houden, 

want ook paarden kunnen overspannen en overtraind raken. 

Ondernemersles 2 

Bedrijven die ‘zomaar opeens’ succesvol zijn: daar zijn altijd jaren van hard werken aan 

vooraf gegaan. Iedereen heeft een leercurve, ondernemers ook. De lessen moeten geleerd 

worden. De  leercurve kan verkort worden door training en mentoring, als je daar de 

middelen voor hebt. 

Als zelfstandig ondernemer moet je ook goed voor jezelf zorgen. Altijd maar doorgaan, altijd 

werken, geen tijd maken voor uitrusten, lummelen, vakanties en sociale contacten: het is de 

weg naar een burn-out. Ook hier is geen afslag naar succes: ieder mens heeft z’n rust nodig. 
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Doen 

Paardrijden leer je niet uit een boekje. Je kunt een hele bibliotheek aan boeken lezen over 

paarden: uiteindelijk moet je er op gaan zitten en het doen. Doorgaans onder begeleiding 

van een rijinstructeur/trice. Dat dan wel. 

Ondernemersles 3 

Ondernemen is net zoiets. Je moet het doen om het te leren. Perfectionisme is zinloos, want 

je website, je brochure, je product of dienst: het is nooit perfect of af. Perfectionisme is een 

vorm van uitstelgedrag. Uit angst voor afwijzing. Alleen door te doen, te implementeren en 

te leren van je fouten kom je verder. Afwijzing en tegenslagen: het hoort er bij. Zonder 

dalen geen pieken! 

Doorzettingsvermogen 

In de beginjaren ben ik heel wat keren van mijn paard gevallen. De enige oplossing is het 

zand van je broek schudden en weer opstappen. 

Tijdens de wedstrijden (meer dan 6 uren paardrijden) kreeg ik vaak last van spierpijnen en 

nog wat ongemakken. Opgeven was echter geen optie: zolang het met het paard nog goed 

ging, ging ik door. Want  ik wilde die finish halen. Bereiken wat ik me had voorgenomen. Ik 

reed niet om te winnen, ik reed om te winnen van mezelf. Om mijn eigen prestaties te 

verbeteren, om steeds beter te worden. 

Ondernemersles 4 

Geef nooit op! Mijn ervaringen met wedstrijden heeft me geleerd dat ik veel meer 

doorzettingsvermogen heb dan ik ooit dacht. Dat de wil om mijn doel te bereiken veel 

belangrijker was dan alle pijn en ongemakken die ik had geleden onderweg. En dat heeft me 

in mijn ondernemerschap enorm geholpen. 

Iedereen komt tegenslagen tegen onderweg. Hoe je daar mee omgaat en wat je daar van 

leert, dat bepaal je zelf. 

Omgaan met teleurstellingen 

Paarden hebben altijd wat. Vooral als je net een wedstrijd had ingepland. Dan hebben ze een 

hoefzweer, of een trap van een ander paard in het weiland, opgelopen. Zij zijn gebeten door 

een ander paard (paarden gaan niet zo zachtzinnig met elkaar om) of ze hebben sprintjes 

getrokken in het land en hebben spierpijn. Kortom, je wedstrijd kan niet doorgaan. Dat is 

altijd een teleurstelling. 

Ondernemersles 5 

Met je onderneming gebeuren er ook dat soort dingen. Die grote klant komt maar niet door 

met z’n order. Of komt helemaal niet. Je krijgt je producten niet op tijd geproduceerd of er 

zit schimmel op. Je auto, computer, andere apparatuur, gaat kapot. Veel onkosten die net 

niet uitkomen. Je krijgt geen aanmeldingen voor je workshop, die toch zo leuk is en zo nuttig 

zou zijn voor veel mensen. Of je krijgt een meningsverschil met de belastingdienst. 

Dat had je allemaal niet bedacht toen je net begon. Je dacht dat je heerlijk kon doen wat je 

altijd al had willen doen. Niet bij de pakken neerzitten, uithuilen en weer verder gaan is het 

devies. Je doorzettingsvermogen wordt hier op de proef gesteld. 

http://www.ijlan.nl/heeft-je-homepage-te-weinig-effect-tijd-voor-deze-nieuwe-opzet/
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Besluiten nemen 

Een paard is een vluchtdier. Hij verwacht leiderschap van jou. Anders neemt hij het zelf over, 

dat is zijn instinct en de overlevingsstrategie van zo’n dier. En geloof me, wanneer zo’n paard 

zelf gaat bedenken waarvoor hij op de vlucht gaat, dan ben je niet blij. Je weet niet waar je 

terecht gaat komen en een ongeluk zit in een klein hoekje. Je moet alert blijven, vooruit 

denken en een besluit nemen over hoe je moeilijke situaties gaat aanpakken. Er lang over 

nadenken is geen optie, want dan is hij al weg. 

Ondernemersles 6 

Als ondernemer moet je ook besluiten kunnen nemen. Over wat je gaat doen, waar je in 

gaat investeren, trainingen die je nodig hebt, partners waar je wel of niet mee in zee wilt 

gaan. Eindeloos blijven dubben ergens over: het brengt je niet verder. Fouten maken is beter 

als niets doen. Fouten leer je van, niets doen brengt je ook niets. Perfectionisme leidt 

uiteindelijk tot sterven in schoonheid. 

Gestructureerd, consistent en consequent zijn 

Net als kleine kinderen, hebben paarden structuur nodig. En een consequente houding van 

hun baas. Anders worden het niet alleen vervelende, maar ook nog gevaarlijke beesten (mijn 

paard weegt een kleine 500 kg: dat wil je niet tegen je krijgen). Wanneer je gestructureerd 

en consistent met ze werkt, dan weten ze wat ze aan je hebben, dan is er veiligheid en dan 

kun je fijn met ze werken. Wanneer je dat nalaat, dan krijg je een onzeker dier dat zelf het 

initiatief neemt. 

Ondernemersles 7 

Voor je marketing van je aanbod geldt ook: gestructureerd, consistent en consequent je 

marketingboodschap vertellen, volgens een vast systeem geeft de beste resultaten. Het 

maakt dan niet uit wat je doet, als je het maar doet. Want ook je klant wil graag zekerheid. 

Die wil weten of jij wel een betrouwbare leverancier bent. De klanten komen soms uit de 

meest vreemde hoeken, maar dat maakt niet uit. Jouw marketingsysteem doet z’n werk. 

Genieten 

Het mooiste moment van zo’n lange-afstand-wedstrijd is de finish! Het moment dat je het 

hebt gehaald, het doel bereikt is. Alle obstakels zijn overwonnen, het is gelukt. 

Dat moment moet gevierd worden: een fles bubbels ontkurken, met je hele team lekker uit 

eten en het succes nog eens opnieuw beleven. Dat is wat wij doen na een wedstrijd die goed 

is verlopen. 

Maar ook genieten is gewoon met het paard naar het bos op een mooie zonnige namiddag. 

Een ritje maken. Samen genieten. 

Ondernemersles 8 

Ook als ondernemer moet je je successen vieren. Het is  niet gewoon om succesvol te zijn, 

het is een prestatie die het verdient om bij stil te staan. Stel jezelf een beloning in  het 

vooruitzicht als je een bepaald doel hebt behaald. Ga  iets leuks doen, met je familie, je 

geliefde, je vrienden. 

Geniet van de successen waar je alle moeite voor gedaan hebt! Jij bent het waard! 

http://www.ijlan.nl/trainingen-en-workshops/moeiteloze-marketing/
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Wanneer je terugkijkt in je leven vind je vaak situaties die vergelijkbaar zijn met die waar je 

je nu in bevindt. En die je helpen om je huidige vraagpunten of uitdagingen op te lossen. 

Heb  jij zo’n vergelijking van lessen uit het verleden die je nu helpen in je 

ondernemerschap? Wat is dat en hoe heeft dat je geholpen? 
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Van wens naar werkelijkheid 
 

Je hebt een wens en een doel. Het is niet alleen een 

droom, nee, je wilt het ook echt realiseren, dat doel.  

Maar je bent er nog niet. Integendeel, met de 

beslommeringen van alle dag twijfel je nog wel eens of 

je er ooit gaat komen. Of het wel mogelijk is. Voor jou.  

Anderen lukt het natuurlijk wel. Maar jij, het is maar de 

vraag. Want heb je wel de juiste kwaliteiten? Durf je het 

wel? Verdien je het wel? 

Waar je op focust dat groeit. Maar hoe krijg je die focus weg van de beslommeringen van 

vandaag naar wat je wel wilt? Naar je droom en je doel? Hoe laat je al die malende 

gedachten los? Hoe zorg je ervoor dat de oplossing jou kan vinden? 

Narigheid en tegenslag overkomt iedereen, dat kun je (meestal) niet beïnvloeden. Hoe je 

houding daar tegenover is, dat kun je wel beïnvloeden. Hoe je er tegenaan kijkt. Of je bij de 

pakken neer gaat zitten of de schouders eronder zet. 

Hoe creëer je positief momentum? 

Visualiseren: dat wordt vaak aanbevolen. Visualiseren hoe je wenst dat de situatie er uit ziet, 

je leven eruit ziet, je ideale dag er uit ziet. Voor heel wat mensen werkt dat wel. Voor mij 

niet zo. Ik ben er niet goed in: mijn gedachten gaan gewoon met me op de loop. 

Mediteren: een mooie manier om je tollende gedachten stil te krijgen. Werkt ook voor heel 

wat mensen maar lang niet iedereen. 

De 30-dagen challenge: een andere aanpak 

Ik was op zoek naar iets dat me iedere dag helpt om  dat positieve momentum te beleven. 

En ik bedacht een andere aanpak. 

Het werkt als volgt: 

Begin iedere ochtend met op te schrijven hoe je je wilt voelen die dag. Beschrijf je ideale 

dag. Schrijf op hoe fijn alles gaat, hoe goed je je voelt. Hoe je in flow bent en hoe 

gemakkelijk alles je af gaat. Hoe fijn dat is en hoeveel rust dat geeft. Hoe lekker je dan kunt 

werken. En hoeveel leuke mensen er op je pad komen. 

Je schrijft net zo lang tot je het ook echt voelt! Tot dat stemmetje in je hoofd, dat zegt “ja, 

dáág, je weet donders goed dat het zo niet is nu, wie zit je nu voor de gek te houden”, stil is. 

Weg is. De ene keer moet je daar 5 minuten voor schrijven, de andere keer langer. Maar 

stop niet voordat je zover bent. En begin dan aan je dag.  

Aan het einde van de dag schrijf je de positieve dingen van die dag op. Er is altijd wel iets, al 

is het nog zo klein: de zon die mooi door de bomen scheen, een vogel in de tuin die prachtig 

zingt, een aardige glimlach van iemand die je niet kent….. 
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Na een week merk je al verandering: een opgeruimd gevoel. Meer positiviteit. Meer energie. 

En na 2 weken beginnen er wondertjes te gebeuren: die persoon die je al zo lang wilde 

spreken, belt jou. Een oude klant komt opeens terug. Mensen geven je complimenten. Je 

maakt vorderingen, je gaat vooruit. Je doel lijkt opeens haalbaar. De dingen die nodig zijn 

om er te komen, beginnen zich te ontvouwen. 

Het is wonderlijk hoe je met zo iets simpels als iedere dag zo’n 10 minuten besteden aan een 

positief gevoel, je je leven in korte tijd zo drastisch kunt veranderen.  

Na 30 dagen haal je het net op: ben je waar je wilt zijn? Of is er nog meer positief 

momentum nodig? Je besluit dan of je het nog langer blijft doen of dat je al helemaal in de 

positieve flow zit.  

En wanneer zich dan weer van die situaties voordoen waardoor je gaat twijfelen aan jezelf, 

dan begin je overnieuw. Met schrijven. Tot je weer in de positieve flow bent. 

Je creëert zo een veel leuker leven, zonder dat de buitenwereld nou echt verandert. Daar 

kun je namelijk niets aan doen. Maar wel jouw eigen houding beïnvloeden. En dat maakt het 

verschil.  

Wil jij de moeite nemen? Dagelijks 10-20 minuten schrijven om positief momentum te 

creëren? Of heb jij een andere manier bedacht? 

Heb je inspiratie nodig? Omdat je anders niet weet waar je het iedere dag over moet 

hebben? Download dan het e-book ‘Van wens naar werkelijkheid’ van de website. Daarin 

vind je voor iedere dag een woord dat je als inspiratiebron kunt gebruiken. En je kunt dan 

ook nog lid worden van de gelijknamige Facebookgroep: 

https://www.facebook.com/groups/vanwensnaarwerkelijkheid/. 

 

  

http://www.ijlan.nl/van-wens-naar-werkelijkheid-het-30-dagen-programma/
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Nawoord 
 

Het ondernemerschap kan een mooie reis in 

persoonlijke ontwikkeling zijn. Je laat je 

belemmerende overtuigingen achter je, je groeit, je 

bloeit en je krijgt steeds meer zelfvertrouwen.  

Doordat je ook leert om met onzekerheden en 

tegenslagen om te gaan, wordt je sterker. De winst 

is groot. En dan heb ik het niet over de financiën. 

Daar kan de winst ook groot zijn. Dat hangt helemaal 

van je eigen doelstellingen af.  

Geld is ook energie. Wanneer je energie gefocust is op je bedrijf, dan kan het niet anders of 

je resultaten worden beter. Ook de financiële. Het belangrijkste advies dat ik je hiervoor kan 

geven: 

GEEF NOOIT OP en blijf steeds leren! Dan wordt die wens werkelijkheid. Gegarandeerd. 

 

Wil je meer lezen over marketing: dan raad ik je aan om het e-book ‘Marketing vanuit je 

hart’ ook te downloaden en te lezen. 

 

-o-o-o-o- 

 

http://www.ijlan.nl/marketing-vanuit-je-hart-gratis-ebook/
http://www.ijlan.nl/marketing-vanuit-je-hart-gratis-ebook/

