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EDITORIAL

Wauw! Wat hebben we een prachtig 
event achter de rug. Voor de 1000e 
keer heel erg bedankt. Dit is stiekem 
wat ik 1,5 jaar geleden in mijn hoofd had 
toen ik BWNL startte. Mijn omgeving 
verklaarde me voor gek. Dat doen ze 
overigens nog zeer regelmatig wanneer 
ik ze vertel over mijn volgende plannen. 
Maar ik droom groots, grootser dan ik 
ben. En wat nou zo bijzonder is? Op het 
moment dat je groots droomt, groei je 
naar die droom toe. En langzaam, maar 

zeker wordt die droom uiteindelijk 
werkelijkheid. Ook jij kunt grootser dro-
men dan je bent.

Ik wens je enorm veel lees-
plezier toe met alweer het 
vierde BWNL Club Magazine. 

Liefs,

Saskia
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COLUMN

Waarom uit je comfortzone gaan zo belangrijk is...
Het wordt vaak gezegd: “Ga uit je comfortzone, want 
dat is waar de groei ligt”. En dat klopt ook helemaal, 
maar er is nog een hele andere reden waarom het 
belangrijk is.

Ik sprak laatst op een evenement over het doorbre-
ken van je angsten en beperkende overtuigingen. Ik 
vertelde daar meer over verhalen. Verhalen vertellen 
zit in het DNA van mensen, het is dus iets wat we van 
nature doen. Het is een manier om betekenis te geven 
aan de dingen die gebeuren in ons leven. Dat we die 
verhalen vertellen, betekent niet dat ze kloppen. Het 
venijnige van die verhalen is dat zodra we een verhaal 
hebben bedacht onze mind op zoek gaat naar bewijs 
van om dit verhaal te bevestigen. Denk bijvoorbeeld 
aan de nr. 1 beperkende overtuiging: “Ik ben niet goed 
genoeg”. Stel je voor je hebt die overtuiging. Als je dan 
als ondernemer je product gaat verkopen en keer op 
keer wordt er nee gezegd, dan is de gedachte waar-
schijnlijk: “Zie je wel, ik ben niet goed genoeg!”. En 
zelfs als er ja wordt gezegd, vind je een manier om die 
beperkende overtuiging te bevestigen want: “Het zal 
vast eenmalig zijn” / “Ik heb vast geluk” / “Als ze mij of 
het product beter leren kennen dan zal ik vast door de 
mand vallen”. 

Juist omdat onze mind er ALLES aan zal doen om 
bewijs te vinden om die beperkende overtuiging te 
bevestigen, is het belangrijk om ervaringen op te doen 
die buiten onze comfortzone liggen. Zelf heb ik dat 
dit jaar gedaan door te spreken bij evenementen. Ik 
dacht dat ik het super eng zou vinden, maar zodra ik 
het ging doen dacht ik: “Dit valt eigenlijk enorm mee, 
en het is nog leuk ook!”. Zo’n ervaring uit m’n com-
fortzone maakt me niet alleen enorm trots, maar ook 
onderbouwt het een nieuwe helpende overtuiging. Een 
verhaal wat me verder gaat brengen in plaats van dat 
het me tegenhoudt om te gaan voor wat ik verdien.

Over Sanne
Sanne is mindset coach en female empowerment expert. 
Door middel van audiotrainingen, 1-op-1 coaching, groep-
scoaching en evenementen helpt ze vrouwelijke onderne-
mers om een business te bouwen vanuit zelfvertrouwen 
en moed. Zo helpt ze haar klanten op een praktische en 
actiegerichte manier met het maken van keuzes, het 
doorbreken van perfectionisme en geloven in zichzelf.

Foto credits: Joy van der Valk van By Joy Photograpy

Sanne Meijer
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10 tips voor het bouwen van jouw flexibele team
Wil je opschalen maar geen mensen in dienst?

Veel adviseurs, consultants en interim-managers 
die zichzelf ‘verhuren’ aan organisaties, hebben hun 
business ingericht op basis van ‘uurtje factuurtje’. 
Je bent als interimmer of op projectbasis bij diver-
se opdrachtgevers aan de slag en in deze tijd van 
hoogconjunctuur is er vólop werk. Toch weet je maar 
nooit wanneer het tij keert en daarom neem je elke 
opdracht die je maar enigszins past, aan. Gevolg? Het 
werk klotst in no time tegen de drempels op, je holt 
van de ene deadline naar de andere en je schakelt 
voortdurend tussen grote strategische denkklussen 
naar praktisch uitvoerend werk (en weer terúg). En 
wat vooral zo vervelend is: de laptop gaat steeds 
vaker open in het weekend. Het werk moet immers 
weg, voor de nieuwe overvolle week weer begint…

Het werk klotst in no time tegen 
de drempels op, je holt van de 
ene deadline naar de andere en je 
schakelt voortdurend tussen gro-
te strategische denkklussen naar 
praktisch uitvoerend werk (en 
weer terúg). En wat vooral zo ver-
velend is: de laptop gaat steeds 
vaker open in het weekend. Het 
werk moet immers weg, voor de 
nieuwe overvolle week weer 
begint…
Herkenbaar? Misschien ben je geen consultant en heb 
jij een online business. Ook dan kan het werk je soms 

overspoelen, hoe dóe je het allemaal… 
In dit blog deel ik mijn 5 tips voor het bouwen van een 
flexibel team. Komen ze:

1) Klim in je helikoper! Wel eens gedaan, een helikop-
tervlucht? Doodeng hoor, ik spreek uit ervaring. Want je 
laat de vertrouwde basis los en stijgt op in een wiebelig 
ding. Maar eenmaal boven krijg je me toch een prachtig 
uitzicht! Dan ben je alles vergeten. Figuurlijk werkt 
het net zo. Je dagelijkse routine, het gehol en gedraaf 
kan zo vertrouwd voelen Je denkt dat het hoort bij het 
ondernemerschap. Niets is minder waar! Als jij je een 
slag in de rondte werkt, ben je niet aan het onderne-
men. Voor mij is zo’n periode (ik heb ze nog hoor) een 
wake-up call. Ben ik mezelf weer aan het pushen om 
alle deadlines te halen? Dan moet ik in de helikopter!

2) Hoe heb jij je werk georganiseerd?
Nee nu bedoel ik niet, welke tools gebruik jij voor je to 
do list, planning en andere time management-achtige 
zaken. Die zijn slim maar jíj zit in je helikopter en kijkt 
nog vérder. Sinds ik mezelf de helikopterview heb 
aangeleerd, zie ik mijn business van bovenaf, in hokjes 
en vakjes. Hokje accountmanagement, hokje projecten 
voor klanten, hokje administratie (ba, suf hokje), hokje 
content maken, hokje … enz. En als ik mijn klussen voor 
klanten bekijk, zie ik weer allemaal hokjes. Want voor 
een grote klant zijn er misschien wel drie hokjes. Hokje 
schrijven, hokje creatief concept maken, hokje regel-
werk… 

Door zo van bovenaf je werk te bekijken, zie je vast ook 
hokjes die jij super vindt. Hokje creatief concepten vind 
ik namelijk helemaal geweldig. Hokje accountmanage-
ment ook, hokje content maken…

Als jij zo kijkt naar je werk en je maakt er hokjes van. In 
welke hokjes ben jij het liefste bezig? En welke liever 
niet? Die hokjes.. kan je uitbesteden. 
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3) Maak afgebakende klussen en denk daarbij vanuit 
het resultaat
Het hokjesdenken heeft nog een voordeel. Want hokjes 
zijn lekker afgebakend. En dat is precies wat je met 
doen voordat je wilt gaan uitbesteden. Wil je gaan 
samenwerken met collega’s die bijvoorbeeld zelf ook 
ZZP’er zijn? Zorg er dan voor dat je heel scherp hebt 
wat je wel en ook wat je niet nodig hebt van die col-
lega. Wat mij helpt is dat ik het resultaat helder op-
schrijf. En daarnaast noteer ik de datum waarop de klus 
geklaard moet zijn. Het aantal uren en het tarief dat ik 
hiervoor beschikbaar heb. Zo weet de beoogde collega 
precies wat ik bedoel. Ik verwoord mijn wensen altijd 
in een briefingsmail/-telefoontje en soms in een offi-
ciële aanvraag (als het een grote klus is). Let op, vraag 
eerst akkoord op jouw aanvraag en laat dat op de mail 
bevestigen. (“Zo hebben we het afgesproken, zo gaan 
wij samen aan de slag.”) Heb je een ‘ja’ op de briefing, 
leg dan je wensen vast in een wederzijdse opdrachto-
vereenkomst waar je beiden een krabbel onder zet. Hoe 
goed de verhoudingen ook zijn, dit is voor beide par-
tijen gewoon helder en daarmee prettig. Het geeft een 
‘veilig’ gevoel naar twee kanten.

4) Begin klein
Dé gouden regel die voor veel zaken opgaat, zo ook 
hier. Natuurlijk is het spannend als iemand werk van 
jou gaat overnemen. En misschien gaat hij of zij zelfs 
namens jou naar je klanten, en vertegenwoordigt dan 
jouw naam (met bijbehorende waarden!). Dat moet na-
tuurlijk wel goed gaan, dood eng! Begin daarom klein. 
Start met een proefopdracht en ervaar hoe iemand 
werkt. Heeft hij dezelfde manier van communiceren 
met je opdrachtgever? Hanteert hij ‘jouw’ manier van 
werken als het gaat om bijv. ‘afspraak=afspraak’ of het 
halen van deadlines. Zeker als je een dienst verkoopt, 
heb je mensen nodig die te vertrouwen zijn, hun woord 
houden, en die extreem goed zijn in het klantcontact. 
Naast natuurlijk dat ze hun vak goed verstaan, maar dat 
staat buiten kijf. Heel veel haal je al uit de eerste ken-
nismaking, maar niet alles. Daarom is het goed om te 
starten met een proefproject. Weet: hoe deze collega 
met jou omgaat, zal hij of zij ook met jouw klanten om-
gaan. Het is zijn of haar stijl van werken. Is dit niet jouw 
stijl? Begint het toch te knellen en voel je dat jijzelf 
niet als ‘klant’ wordt behandeld (daar ben ik dus súper 

gevoelig voor.)? Dan zal hij ook jouw eigen klanten niet 
als klant behandelen. Afscheid nemen dus. 

NB: Begin klein, dus ook: start 
met 1 collega, dan twee, dan 
drie… Niet gelijk 10 mensen aan-
nemen, tenminste ik heb daar 
geen ervaring mee en het lijkt mij 
een grote gok. Iets wat natuurlijk 
groeit, werkt gewoon het beste. 
Mogelijk ben jij van de grotere 
risico’s. Doe wat voor jou goed 
voelt en realiseer je steeds dat 
jouw business hiervan afhangt 
dus overschat jezelf niet!
5) Let op: het moet financieel wel uit kunnen!
Nog iets wat je niet moet overschatten: je eigen 
cashflow. Want daar krijg je mee te maken als je veel 
gaat uitbesteden. Je moet maandelijks  extra rekenin-
gen gaan betalen en daar moet jouw saldo toereikend 
voor zijn! Behalve de VA  en de marketeer die ik inhuur, 
zorg ik ervoor dat alle andere ‘inhuur’ declarabel is. 
Dus: ik huur pas een collega in als ik zeker weet dat het 
project voor de betreffende klant ook echt doorgaat. 
Als in: dat ik er een handtekening van de klant onder 
heb. Dat is voor mij de garantie dat er budget tegen-
over staat. En dat budget moet dan ook nog zo ruim 
zijn dat je én je collega in kan huren, én er een marge 
overblijft voor jouw eigen kosten. Verder heb ik een 
strak systeem voor de facturatie en dat raad ik je zeker 
aan. Elke maand tijdig factureren zodat klanten jou ook 
tijdig betalen voor de geleverde diensten. Anders ben 
jij namelijk alleen maar aan het voorschieten voor de 
ZZP’ers die je inhuurt. Want die hebben immers ook 
recht op een tijdige betaling. 



6) Hoezo marge?  
Ik krijg wel vaker de vraag: hoeveel marge reken jij op je 
inhuur? Maar dat is echt iets wat je zelf moet bepalen. 
Het hangt namelijk helemaal af van jouw branche, de 
dienst die je inkoopt bij derden en aanbiedt en daar-
naast ook wat jij allemaal levert voor jouw klanten. Zelf 
spreek ik een inkooptarief af met mijn freelancers zodat 
er ruimte is voor marge. Dus: dat ik er winst op kan ma-
ken, maar de klant niet duurder uit is! Die winst heb ik 
nodig want ik draag de eindverantwoordelijkheid voor 
de opdracht én maak uren voor het acquireren (dus het 
verwerven) van klussen. En dat is, zeker voor grotere 
interim-klussen, bijzonder arbeidsintensief. Bovendien 
blijf ik (maar dat is een persoonlijke keuze) inhoudelijk 
betrokken bij het werk omdat ik mijn klanten topkwa-
liteit wil bieden. En hoewel al mijn collega’s zeker zelf 
ook top kwaliteit lever, review ik nog regelmatig en 
zorg voor optimale aansluiting bij de wensen van de 
opdrachtgevers. 

Als andere freelancers een lange 
periode voor jouw klanten wer-
ken, kan de indruk ontstaan dat 
jij als hoofdaannemer niet meer 
nodig bent. De klant schakelt 
zo lekker met jouw collega, dus 
waarom zou het nog via jou moe-
ten lopen? 
7) Van wie is de klant?
Als andere freelancers een lange periode voor jouw 
klanten werken, kan de indruk ontstaan dat jij als 
hoofdaannemer niet meer nodig bent. De klant schakelt 
zo lekker met jouw collega, dus waarom zou het nog 
via jou moeten lopen? Wat doe je dan… Mijn eerste tip: 
zorg dat je niet in deze situatie komt. Zorg er altijd voor 
dat jouw opdrachtgever de toevoegde waarde ervaart 
dat de klus juist via jou loopt. Bijvoorbeeld omdat jij 
een bijzondere filosofie of methodiek hebt, omdat je re-
gelmatig extra services biedt of je verantwoordelijkheid 
toont bij een ‘hick up’ in de uitvoering van het werk (bij 

ziekte regel je dat het werk doorloopt, bij een crisis (ik 
heb zelfs een keer een faillissement van een ingehuur-
de partij meegemaakt) los jij het op zonder dat de klant 
er een spatje pijn onder lijdt. Enz. 

Wat verder super belangrijk is, is dat je met de freel-
ancers in jouw team vooraf duidelijk afspreekt ‘van 
wie de klant is’. Ben je nog niet zo lang ondernemer, 
dan klinkt dit misschien heel gek en aanmatigend. Een 
klant is toch niet perse van jou.. die is gewoon .. van 
zichzelf! Ja tuurlijk maar… op een gegeven moment 
besluit een klant dat hij bepaalde diensten bij jou wil 
afnemen. Niet bij je concullega, niet bij een consultant 
in een andere regio, maar – bij - jou. Proficiat! Het is jou 
gelukt om het vertrouwen van deze klant te winnen en 
natuurlijk doe jij er alles aan om dat vertrouwen dubbel 
en dwars wáár te maken. Het heeft je immers móeite 
gekost. Als in: euries voor je marketing, uren content 
creatie en soms op de gekste momenten overleggen en 
afstemmen met de klant om ervoor te zorgen dat je met 
een passend voorstel komt. Elke order is een beloning 
voor jóuw inzet op het gebied van acquisitie en mar-
keting. Daar ben je zuinig op! Ik heb ontdekt dat als je 
dit bespreekbaar maakt met de ZZP’ers die je inhuurt,  
zij dit heel goed begrijpen en zeer chique omgaan met 
jouw opdrachtgevers. Zij zijn immers zelf heel zuinig 
op de samenwerking met jou want.. jij bent weer hún 
opdrachtgever. Maar het is wél zaak dat je dit vooraf 
bespreekbaar maakt. Zodat er nooit misverstanden 
over verstaan en zodat jij jouw eigen onderneming niet 
‘uitholt’. Je moet er toch niet aan denken dat je aan de 
ene kant hard bezig bent met het werven van opdrach-
ten, en dat aan de andere kant de ingehuurde ZZP’ers 
er met jouw klanten van doorgaan. Dweilen met de 
kraan open. (PS Ik heb hier gelukkig geen ervaring 
mee!)

Wat verder super belangrijk is, is 
dat je met de freelancers in jouw 
team vooraf duidelijk afspreekt 
‘van wie de klant is’



8) De Belastingdienst kijkt over je schouder mee
Als je veel en langdurig mensen inhuurt, is er nog een 
risico. Namelijk dat de Belastingdienst jullie samen-
werking gaat zien als een soort van dienstverband. 
Wat niet zo is want elke ZZP’er neemt de klus aan voor 
eigen risico en verantwoordelijkheid. Daarom is het ook 
zo lekker samenwerken met ZZP’ers, altijd vaart en toe-
wijding in je team! Maar natuurlijk kan die indruk wel 
ontstaan, zeker als jij bijvoorbeeld je ZZP’ers op vaste 
tijden uitbetaalt, en dat maanden lang. Daarom moet je 
dit risico gaan afdekken. Ik doe dat door met freelan-
cers met wie ik een langdurige samenwerking heb, een 
raamovereenkomst te sluiten. Die ververs ik jaarlijks 
en daarin leg ik alle wederzijdse rechten en plichten 
vast. Een van de zaken die ik hierin vastleg voor mezelf, 
is dat ik nooit maar dan ook nooit ga bepalen hoe een 
freelancer zijn opdracht moet gaan uitvoeren (zoals een 
werkgever dat bijv. wel mag doen). De raamovereen-
komst die ik gebruik is gebaseerd op de modelovereen-
komsten van de Belastingdienst. Hier was best even 
studie voor nodig maar het is echt de moeite waard om 
dit (samen met jouw accountant bijvoorbeeld) goed uit 
te zoeken. Better safe than sorry! Want, stel, je wordt 
toch door de Belastingdienst gezien als werkgever, 
dan zal deze bij jou gaan aankloppen en achteraf een 
loonheffing aan jou vragen. Dat kan nogal in de papie-
ren lopen! (Ok tot hiertoe reikt mijn kennis, google op 
‘verkapt dienstverband’ ‘schijnzelfstandigheid’ en ‘wet 
DBA’ als je hier echt wat mee wilt.)

Als je veel en langdurig men-
sen inhuurt, is er nog een risico. 
Namelijk dat de Belastingdienst 
jullie samenwerking gaat zien als 
een soort van dienstverband. 
9) Verbind mensen aan jouw merk
Werk je met een team van ZZP’ers die langdurig klus-
sen voor jou oppakken en ook zelfstandig naar klanten 
gaan? Dan is het ‘zaak’ dat ze zich verbonden voelen 
aan jouw merk. Omdat ze dat vertegenwoordigen bij 
jouw relaties. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Want elke freelancer is natuurlijk ook ondernemer dus 
heeft zijn eigen ‘toko’ en die draait vaak ook goed! Ik 
heb hier geen ultieme tip voor, maar heb zelf gemerkt 
dat als het goed ‘klikt’ tussen jou en de ZZP’er die je 
inhuurt, en je kijkt beiden verder dan die ene klus maar 
wilt allebei graag langduriger samenwerken, dan is dat 
de beste garantie. De chemie moet er zijn, mensen 
moeten het leuk vinden om voor jou te werken. Daar-
naast investeer ik in het ‘goede gesprek’. We sparren 
regelmatig over hoe het gaat bij de klanten, over ons 
vak, over wat wij belangrijk vinden in het leven (ja ook 
dat!) en zo gaandeweg ga je over en weer van elkaar 
leren, en ook steeds meer op elkaar lijken. Grappig he? 
Pas was er een klant die zei: he ik kreeg een collega 
van jou en die had precies dezelfde aanpak. Je hebt er 
een goede lijn in zitten. Dat zie ik als een compliment 
maar is echt niet iets wat ik van bovenaf opleg. Het is 
meer iets wat we samen ontwikkelen, vooral door het 
gesprek erover te blijven voeren.  (overigens: ik kan me 
voorstellen dat als je organisatie groter wordt, je wel 
strakke guidelines moet hebben. Wij zijn nu met 10 dus 
nog prima op deze manier te onderhouden!)

10) Waarom zouden freelancers onder jouw vlag 
willen werken?
De laatste vraag: waarom zou een freelancer überhaupt 
onder jouw vlag willen werken? Hij is toch niet voor 
niks voor zichzelf begonnen? Ja eerlijk gezegd vraag 
ik me dat zelf ook wel eens af. En toch: ik doe zelf af 
en toe ook klussen voor een trainingsbureau, met het 
‘petje’ op van die ondernemer. Vind ik hartstikke leuk! 
Ik leer van haar aanpak, vind zelf trainen erg leuk en 
doe dingen die ik anders nooit zou doen. Want zij heeft 
immers net weer andere klanten en ik vind haar metho-
diek geweldig, daar geloof ik echt in.
Zo kun jij ook echt wat toe te voegen hebben aan de 
collega’s die je inhuurt in jouw team. Los van het feit 
dat je ze met regelmaat mooie opdrachten (en daarmee 
omzet) toespeelt, vinden veel freelancers het prettig 
om toch een soort van basis team te hebben om op te-
rug te vallen. Alleen is ook maar alleen! Ik merk zelf ook 
dat ik het heerlijk vind, collega’s om samen de klus te 
klaren. Met wie moet je anders grappen maken, jezelf 
relativeren of mopperen over een te strakke deadline? 
Daar zijn collega’s toch voor!



Maar het mooiste compliment is wel dit compliment 
dat een van mijn collega’s deelde onlangs op LinkedIn:

Creativiteit vloeit voort uit vrijheid. Dat leerde ik bij 
Karine. Niet denken in onmogelijkheden/grenzen, maar 
in potentie! In kansen op succes: dan ga je pas écht 
aan. En kom je, samen met de ploeg professionals van 
Successupport, tot de mooiste en leukste resultaten!

En ja, dat is echt waar. Samen met andere onderne-
mende vakmensen iets moois maken. Kop koffie erbij, 
even sparren, elkaar uitdagen en vlammen tot the max! 
Dat is wat wij in de teams van mijn twee bedrijven, 
Successupport en De Profielmakers, dagelijks doen. 
Ik geniet ervan, ik ben béter geworden dankzij mijn 
collega’s én ik kan mijn werk veel beter ‘handlen’. Win-
win-win, dus. 
Oftewel, mooi verwoord in deze quote van een anonie-
me schrijver:

“Free birds that fly together, 
reach further”
Meer weten?
Wil je meer weten over Karine en haar bedrijven? Volg 
Karine op Instagram of op LinkedIn’. Hier deelt zij tips over 
haar vak (communicatie expert) en het ondernemerschap. 
Binnen haar bedrijf Successupport zijn communicatie, 
profilering en ondernemerschap centrale thema’s. Dit 
bureau werkt als netwerkorganisatie (ca 10-12 zelfstan-
dige communicatie-experts voor met name Overheid, 
Onderwijs en Zakelijke Dienstverlening. Daarnaast is 
Karine mede-eigenaar van De Profielmakers, een bureau 
dat zorgorganisaties ondersteunt bij hun profilering en 
strategische communicatie. Beide bureaus zijn gevestigd 
in Apeldoorn en verzorgen opdrachten door het hele land.

KARINE_VAN_DEN_NOORT
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Waarom ik durfde te springen en jij het ook durft
‘Hoe oud ben jij? Je leeft het leven van een dertiger!’
Deze opmerking deed me realiseren dat ik mijn levens-
stijl nooit aan een bepaalde leeftijd had gekoppeld. 
Ik ben 48 en leef nu het leven dat ik voor mijzelf heb 
ontworpen. Sinds twee jaar heb ik namelijk nogal wat 
zekerheden op het gebied van geld en wonen ingeruild 
voor avontuur en experimenteren. 

Ik ben niet meer in loondienst maar heb mijn eigen 
bedrijf. Ik woon niet meer in mijn heerlijke Utrechtse 
koophuis maar doe aan housesits en slaap waar me 
onderdak wordt aangeboden. Ik ben 6 maanden alleen 
op reis geweest naar Zuid-Amerika omdat ik gek ben op 
reizen.

Ik woon niet meer in mijn 
heerlijke Utrechtse koophuis 
maar doe aan housesits en slaap 
waar me onderdak wordt 
aangeboden. Ik ben 6 maan-
den alleen op reis geweest naar 
Zuid-Amerika omdat ik gek ben 
op reizen.
Mijn eigen voorwaarden of spijt
Leven en werken op mijn voorwaarden. Het voorkomen 
van toekomstige spijt. Zo zou je mijn motivatie voor 
deze manier van leven kunnen omschrijven.

Wat zijn dan die voorwaarden en waar zou ik spijt over 
kunnen krijgen?
Die voorwaarden zijn dat ik graag de vrijheid wil om 
mijn eigen keuzes te maken. Om dingen te doen die ik 
leuk en belangrijk vind, in werk en vrije tijd. Om mijn 
werk te doen waar en wanneer ik wil. Zo werken en le-
ven komt de kwaliteit van mijn werk en van mijn leven 

ten goede. Omdat het bij mij past. Ik heb keuzevrijheid 
nodig om te kunnen floreren en excelleren.

Vrijheid versus zekerheid
Die vrijheid heb ik genomen door zekerheden op te 
geven. Ik wil ervaren hoe het is om met zoveel vrijheid 
te leven. Ik wil niet op m’n 80e moeten toegeven dat 
ik het graag had willen ervaren maar dat ik het nooit 
aangedurfd heb en dat het nu te laat is.

Ik heb woonzekerheid opgegeven door mijn huis te 
verhuren. Ik pas nu op huizen van mensen die met 
vakantie zijn. Ik logeer af en toe bij vrienden, familie en 
mijn lief. 
Ik heb financiële zekerheid opgegeven door mijn eigen 
bedrijf te beginnen. Ik leef nu van de de bescheiden 
winst uit mijn onderneming en de verhuur van mijn 
huis. Ik koop alleen iets als ik het echt nodig heb. Veel 
meer dan eten en drinken is dat niet. Ik heb nog zoveel 
kleding en schoenen uit de tijd dat ik een shopaholic 
was.

Het brengt me veel
Ik doe dit nu twee jaar en het heeft me al zoveel 
gebracht! Geen bakken met geld, integendeel. Wel de 
ervaring dat ik het leven kan leven met een stuk minder 
zekerheden dan ik gewend was.

Ik voel me dankbaar dat ik elke nacht in een warm bed 
slaap, waar dat dan ook is. Ik ben dankbaar dat ik elke 
dag kan eten wat ik wil. Dat ik elke dag zelf kies welke 
klus ik voor mijn bedrijf oppak.
Ik ontdek dat het prima is als dingen anders gaan dan ik 
gewend ben. Omdat ik de ene keer hier, de andere keer 
daar slaap of werk. Omdat ik uit een koffer leef en soms 
vergeten ben iets mee te nemen. Omdat ik rekening 
moet houden met de mensen waar ik in huis ben. Om-
dat de spullen in mijn oppashuis niet van mij zijn. 
Ik ontdek dat ik zekerheden heb ingeruild voor vertrou-
wen en flexibiliteit. Ik die zo vast zat aan zekerheden en 
spullen heb geleerd om onzekerheid toe te laten.



LEVEN



Het kost me ook wat 
Is het altijd leuk en gaat het altijd vanzelf? Nee. Ik heb 
er minstens 10 jaar over nagedacht voor ik het lef had 
om dit te gaan doen. Ik die zoveel had gevlogen, stapte 
met buikpijn in het vliegtuig naar Peru. En eenmaal 
op reis ging ik na een paar maanden mijn familie en 
vrienden toch wel behoorlijk missen. En nu ik weer in 
Nederland ben wil ik ook wel weer eens in mijn eigen 
huis slapen, omringd door spullen die van mij zijn, die 
ik zelf heb uitgekozen en waar ik mee mag doen wat ik 
wil.

Het is niet voor altijd
Is dit iets wat ik voor altijd blijf doen? Eerlijk gezegd 
denk ik van niet. En dat hoeft ook niet. Ik heb de kans 
genomen om te ervaren hoe het is om mijn leven totaal 
anders in te richten. Die ervaring is goud. Die neem ik 
de rest van mijn leven met me mee.

Er is ook niks mis met zekerheden en het lijkt me heer-
lijk comfortabel om weer in mijn eigen huis te wonen. 
En ik heb er zelfs niets op tegen om weer in loondienst 
te werken.

Want spijt hoef ik op mijn 80e 
niet meer te hebben. Ik heb deze 
ervaring als groot cadeau aan 
mezelf gegeven. 
Want spijt hoef ik op mijn 80e niet meer te hebben. Ik 
heb deze ervaring als groot cadeau aan mezelf gegeven. 
Ik heb het gedurfd door het gewoon te doen. Door 
het als experiment te zien. Zo’n experiment kan niet 
mislukken wanneer mijn doel is om te ervaren hoe het 
is. Elke ervaring is een welkome uitkomst van het ex-
periment. Door er zo open aan te beginnen kan het niet 
mislukken. En dat geeft mij een ontspannen gevoel. Ik 
kijk gewoon hoe het is en wat het me oplevert.

Iedereen kan het
Ik hoor zo vaak mensen zeggen: ‘Ik bewonder je maar ik 
kan het niet’. Dan zeg ik: ‘Ik kan het ook niet maar het 
is een mindset’. Wie mij al langer kent weet dat ik een 

shopaholic en VT-wonen-verslaafde was. En toch heb 
ik alles aan de kant kunnen schuiven. Omdat ik besloot 
dat ik iets wilde uitproberen. 
Dat kun jij ook. Iedereen kan dat. Misschien niet precies 
zoals ik het heb gedaan. Maar dat hoeft ook niet want 
daar gaat het niet om. Het gaat erom dat als je iets heel 
graag wilt dat je het dan gewoon gaat uitproberen. 

Iedereen kan het
Ik hoor zo vaak mensen zeggen: ‘Ik bewonder je maar ik 
kan het niet’. Dan zeg ik: ‘Ik kan het ook niet maar het 
is een mindset’. Wie mij al langer kent weet dat ik een 
shopaholic en VT-wonen-verslaafde was. En toch heb 
ik alles aan de kant kunnen schuiven. Omdat ik besloot 
dat ik iets wilde uitproberen. 
Dat kun jij ook. Iedereen kan dat. Misschien niet precies 
zoals ik het heb gedaan. Maar dat hoeft ook niet want 
daar gaat het niet om. Het gaat erom dat als je iets heel 
graag wilt dat je het dan gewoon gaat uitproberen. 

Jij durft het ook
Als je niet meteen een grote stap durft te zetten kun je 
met iets kleins beginnen. Kijk eens of je kleine experi-
menten kunt bedenken.
Wil je meer vrijheid in je werk ervaren? Misschien kun 
je elke week een dag thuiswerken. 
Is er iets waar je heel veel energie van krijgt? Wel-
licht staat je baas ervoor open en kun je die taak erbij 
nemen.
Wil je meer van de wereld zien? Plak eens een extra 
vrije dag aan je weekend en doe een korte citytrip of ga 
een paar dagen de natuur in.
Wil je meer geld overhouden? Vraag je bij elke koopnei-
ging af of het je echt gelukkiger maakt dan je nu al bent.

Blijf daarna niet hangen in deze experimenten maar 
bedenk steeds een volgende stap. Zo vind je vanzelf 
je weg naar je eigen voorwaarden om te leven en te 
werken. Het is zo jammer om te leven op de automati-
sche piloot. Of om te leven naar de verwachtingen van 
anderen, omdat het nu eenmaal zo hoort. Leef je eigen 
voorwaarden. Dat gun ik je.

Annemarie Janse | www.annemariejanse.nl
Annemarie maakt ondernemers zichtbaar met websites, 
online marketing en teksten.
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De kunst van het ongelukkig zijn
Weggedoken in mijn stoel, de avond is ingevallen, knip 
ik mijn leeslamp aan en verslind ik de woorden die Dirk 
de Wachter schrijft in zijn laatste boek De kunst van het 
ongelukkig zijn. 

 “Het ongeluk toelaten, ook het ongeluk 
van een ander, is op zijn minst menselijkheid 
winnen.”

Ja, eindelijk iemand die zegt, dat ik me ongelukkig mag 
voelen. Bizar eigenlijk, dat ik de bevestiging nodig heb 
van een ander voor iets wat zo menselijk is: geluk en 
ongeluk. Vanmiddag nog zat ik in een gesprek, waarin 
iemand zich verontschuldigde voor het verdriet wat zij 
meedraagt. Laatst vroeg ik iemand, die zijn vader plot-
seling was verloren, hoe het met hem ging: “goed, het 
is wel verdrietig maar heb alles weer opgepakt.” Toen 
mijn vader overleed, stopte steeds meer mensen na 
een maand met vragen stellen en na een half jaar was 
het stil. Waar zijn we ergens de verbinding kwijtgeraakt 
met alle facetten van ons mens-zijn. Ik kijk om me heen 
en zie mensen van alle leeftijden succesvol zijn in het 
creëeren van een gelukkig en gezond leven. Een goede 
baan, een vol sociaal leven, een grote vriendengroep, 
uiterlijk op en top verzorgd, mooi huis om maar wat te 
noemen. Is dat het enige wat er nog is, de buitenkant?

“We spreken elkaar te weinig, zien elkaar vaak 
niet in het echt. Terwijl het leven slechts beteke-
nis krijgt door de aanwezigheid van en de inter-
actie met de ander.”  

Na de zomervakantie besloten wij als gezin om in het 
weekend een “ouderwetse” rustdag in te lassen. Ie-
mand tipte mij toen op een radio-interview met Dirk de 
Wachter, waarin hij zei “En daarvoor hoef je niet naar 
de Kaaimaneilanden te gaan. Geluk is ook gewoon in ‘je 
hof’ te vinden.
Ik pleit dus voor Bongo-bonnen om thuis in je tuin te 
zitten”. Zo kwam het dat ik nu in zijn laatst verschenen 

boek de woorden onderstreep, paars markeer, stickers 
plak bij woorden, die me raken en die woorden geven 
aan gebeurtenissen in mijn leven. 

“Dat de mens eigenlijk heel saamhorig is en 
verbinding zoekt, dreigt naar de achtergrond te 
verdwijnen in deze ikkige wereld.” 

Eerder deze week ontdekte ik in mijn werk wederom 
hoe moeilijk het is om hardop uit te spreken wat in de 
schaduw ligt. Hoe je in de ontmoeting met de ander, 
je eigen verhaal tegenkomt. Ik deel steeds vaker mijn 
verhaal. Niet omdat dat zo interessant is, maar omdat ik 
heb ervaren, dat je in het verhaal van de ander stukken 
van jezelf kunt ontmoeten. Ik onderstreep deze zin, 
terwijl het stiller wordt in huis en iedereen slaapt.

Het is nacht, ik sla de laatste pagina om. Vanmiddag 
op de deurmat gevallen en nu vol met aantekeningen, 
stickers en markeringen. Dit is een van de weinige 
boeken die ik in een avond heb uitgelezen. Vanuit 
nieuwsgierigheid en herkenning onderschrijf ik een van 
zijn boodschappen: 

 “Het idee dat het leven leuk moet zijn, is de 
ziekte van deze tijd.” 

Terwijl ik het lees, proost op een leven vol lastigheden, 
momenten van geluk en bezinning. 

Anneliek van der Heijden – B-Connected (www.b-con-
nected.nl )
Anneliek is leiderschapscoach en trauma ervaringsdes-
kundig. Zij schrijft vanuit haar jarenlange ervaring in het 
bedrijfsleven, haar expertise en persoonlijke ervaring. 
Over jezelf bevrijden van oude conditioneringen om meer 
vanuit vrijheid te kunnen leven en werken. 

‘De kunst van het ongelukkig zijn’,
Dirk de Wachter



ONGELUKKIG



Dit houdt jou weg van jouw droom!
Als klein meisje was het heel normaal om groots te 
dromen:prinses zijn, heel rijk worden, een wereldreis 
maken of een beroemde danseres zijn behoorden alle-
maal tot de mogelijkheden.
We vonden onszelf allemaal mooi, slim en het belang-
rijkste: ‘goed genoeg’!
Tot we steeds meer gaan denken dat sommige dromen, 
vaak volgens de omgeving, niet realistisch zijn. Overtui-
gingen noemen we dat.
 
“Je kunt helemaal niet dansen, daar is geen werk in” 
“Rijk worden is niet voor iedereen weggelegd”
 
En zo passen we onze droom steeds meer aan en stop-
pen we soms zelfs helemaal met dromen.
 
Maar elke vooruitgang begon met een idee. Elke grote 
uitvinder is eerst uitgelachen. Wat zorgt nou voor die 
belemmerende overtuigingen die ons massaal tegen-
houden enbelangrijker nog: wat kun je eraan doen?
 

“Je kunt helemaal niet dansen, 
daar is geen werk in” “Rijk worden 
is niet voor iedereen weggelegd”
Overtuigingen, wat zijn dat eigenlijk?
 Als kind word je blanco geboren. Een schone lei zonder 
overtuigingen. Terwijl je opgroeit vorm je je een beeld 
van de wereld met behulp van je ouders/verzorgers en 
omgeving.
Je luistert naar wat je verteld wordt, maar nog belang-
rijker: je leert door wat je ervaart. Wat je ziet, voelt, 
ruikt. 
Daarbij zullen de ervaringen die gekoppeld zijn aan 
een emotie het beste blijven hangen. Bijvoorbeeld 
de waarschuwing van je moeder waarin haar angst of 
teleurstelling (onbewust) voelbaar was.
 
Denk maar aan een situatie dat een van je ouders echt 

heel erg boos op je was, dat blijft je vaak lang bij.
 
Als je ouders zeggen: ‘doe maar normaal dan doe je al 
gek genoeg”, of dat je alleen met de juiste diploma’s 
succesvol kan zijn, is de oorsprong van die uitspraak 
meestal goed bedoeld.
Vaak komt dit voort uit je te willen beschermen tegen 
de harde buitenwereld.
Helaas kunnen dat soort uitspraken van belangrijke 
mensen uit jouw omgeving je nog jaren later tegenwer-
ken als je je bijvoorbeeld kwetsbaar voelt. 
 
Als we ons kwetsbaar voelen grijpen we terug op wat 
we kennen: dus neem jij die businessbuddy mee naar 
de netwerkborrel, zodat je niet ongemakkelijk hoeft te 
voelen alleen. Maar ook kan het een oude gedachte zijn 
die jou in het verleden ook duidelijkheid en dus veilig-
heid bood zoals: “Ik ben slim, dus ik ben niet mooi.” Een 
gedachte die je beschermde voor eventuele afwijzing. 
Want laten we wel wezen een droom volgen is 
doodeng.
Je zal maar worden uitgelachen of het zal maar niet 
lukken.
 
Soms kunnen ook nieuwe beperkende gedachten ont-
staan door bijvoorbeeld een vertekend beeld op sociale 
media. Een wereld 
waarin iedereen altijd succesvol lijkt. Dit kan voor jou 
een enorm hoge lat leggen als starter.
Daarbij vergeten we vaak dat je jouw stap 1 niet moet 
vergelijken met iemand anders’ zijn stap 35. 
 
“Every master was once a disaster”
 
Natuurlijk kunnen er meer soorten belemmeringen zijn 
als je een droom wil verwezenlijken, maar meestal start 
ie toch echt ‘tussen onze oren’.

“Every master was once 
a disaster”



BELEMMERINGEN



De positieve en negatieve kant van een overtuiging.
De meeste overtuigingen die je hebt zijn oorspronkelijk 
gegeven of ontstaan omdat dat in een andere situatie 
(van jezelf of iemand anders) wél van toepassing was. 
Ze gaven je duidelijkheid en veiligheid.
 
Maar hoe achterhaal je of een overtuiging je nu mis-
schien juist belemmert in plaats van beschermt als het 
over je droom gaat?
 
Diep in je hart weten we dat heel goed: of een overtui-
ging juist wordt ingezet.
Zo ga je geen selfie nemen balancerend op een afbrok-
kelende klif omdat je weet dat, ondanks dat zo’n foto 
veel likes zal krijgen, je jezelf in groot gevaar brengt.
Dus hoe maak je daarin dan onderscheid?
 
Vaak zul je merken dat er altijd wel een vorm van angst 
is. Weerstand. Dat als je diep in je hart weet dat je 
iets wil, dat jehet tegelijkertijd ook doodeng vindt om 
stappen te gaan zetten.
Wat we dan vaak doen is allerlei argumenten aanhalen 
waarom iets niet kan, niet zal lukken of haalbaar is: 
gemotiveerd redeneren noemen we dat. In je eigen 
straatje redeneren.
Verdedigen waarom je iets wel of niet moet doen en 
waarom jouw redenatie de absolute waarheid is.
 

Voorbeeld: “ik ga mezelf écht niet 
filmen! Heb je laatst die video 
op youtube gezien die met een 
telefoon was gemaakt. Jemig zó 
onprofessioneel. Ik moet dus nu 
eerst sparen voor een videograaf 
voordat ik kan starten.”
Voorbeeld: “ik ga mezelf écht niet filmen! Heb je laatst 
die video op youtube gezien die met een telefoon was 
gemaakt. Jemig zó onprofessioneel. Ik moet dus nu 
eerst sparen voor een videograaf voordat ik kan star-
ten.”

Hier zou je ook kunnen herkennen: “Hé, ik ben gewoon 
bang mezelf te filmen, bang wat de omgeving vindt, dus 
ik bedenk excuses waarom ik niet kan beginnen.”
 

“What if I fall? Oh but my darling, 
but what if you fly?”
Weerstand heeft vele gezichten. Het kan zich bijvoor-
beeld ook uiten als uitstelgedrag. Of als jaloezie als 
anderen wel stappen zetten of zelfs volledige onver-
schilligheid. Als je doet alsof het je niet boeit, hoef je er 
ook niets mee te doen.
 
Schaam je niet, dit doen we allemaal van tijd tot tijd. 
Het gaat erom dat het je niet helpt. Zeker niet als 
ondernemer, waarin je regelmatig stappen moet zetten 
om vooruitgang te boeken!
 
Dus HUP! Vooruit! Ontwikkel je, ga voor die grote 
droom!
Want wat nou als het je wel gewoon lukt, dat zou toch 
fantastisch zijn?

“What if I fall? Oh but my darling, but what if you fly?”
 
Stappen naar verandering
Ja die overtuigingen kunnen je flink tegenhouden, maar 
dit betekent niet dat je er volledig afhankelijk van bent 
en nooit meer kunt veranderen. Ik geef je een helder 
stappenplan omondanks je overtuigingen vooruitgang 
te boeken. Hierbij is het wel belangrijk dat je met totale 
eerlijkheid naar jezelf kijkt. 
 



Stap 1: wat wil je graag?
Stap 2: wat heb je daarvoor nodig?
stap 3: waarom doe je die stappen niet? (Welke ge-
dachten houden je tegen?)
Stap 4: is dat echt waar? Of zit er een angst onder je 
antwoord?
Stap 5: waar komen die gedachten/visie vandaan? (Van 
wie of door welke ervaring?)
Stap 6: wat heb je nodig om de stappen toch te zetten?
Stap 7: wat gebeurt er als je je stappen naar je droom 
niet gaat zetten? Kun je leven met dat resultaat?
Stap 8: onderneem actie, hoe klein het stapje ook is!
 
Door in beweging te komen creëer je kleine succeser-
varingen.  
Ik geloof dat zelfvertrouwen een vaardigheid is en dus 
iets wat je kunt leren. Hoe meer succeservaringen, hoe 
meer je erin gaat geloven.
 
Elke verandering start met een eerste stap. Knip jouw 
doel op in kleine behapbare stappen zodat je succeser-
varingen creëert en angst niet de overhand kan krijgen.

In de top 3 van spijt staat altijd: “had ik maar meer mijn 
eigen hart/pad gevold.”
 
Dus ga ervoor!
 
 
You can do this. Trust me.
 
Liefs
 
Suzanne Nieuwenhout | Sociotherapeut en coach
Contact, feedback of vragen instagram: 
@suzanne.nieuwenhout
Foto’s zijn gemaakt door Trix van : @kentfotografie





De volgende editie van het magazine verschijnt op vrijdag 7 februari. 

Lijkt het jou leuk om ook een artikel of een column te schrijven? Of wil je een 
spread aanleveren? 

Stuur dan even een e-mail naar info@businesswomennederland.nl met daarin 
het onderwerp waar je graag over zou willen schrijven en hoeveel woorden 
en/of pagina’s je ongeveer nodig hebt.
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