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EDITORIAL

Het is alweer februari, wat vliegt de tijd 
toch voorbij! Ik kan me de feestdagen 
nog herinneren als de dag van gisteren. 
Ze bestonden uit liefde, gezelligheid en 
heel veel eten, heerlijk! 

En wat duurde het lang om weer in de 
juiste ondernemersflow te komen. Op 
een gegeven moment dacht ik bijna dat 
er wat met me aan de hand was. 

Hoe het uiteindelijk toch is gelukt? Door 
een ochtendje vooruit te plannen. 

Daardoor kreeg ik veel meer het gevoel 
dat ik wist wat me te doen staat. 

Er staat weer een prachtige editie van 
het BWNL Club Magazine klaar, ik wens 
je dan ook enorm veel leesplezier toe!

Liefs,

Saskia

SASKIAVANWOLFEREN



SALSA

Jarenlang was ik wekelijks op de dansvloer te vinden 
waar ik tot in de late uurtjes volop danste op salsamu-
ziek. Ik was echt verknocht aan het dansen en werd 
zelfs dansdocent. Maar ook ik ben ergens begonnen. 
Het begon allemaal met een proefles, waarna ik startte 
met een beginnerscursus. Gedurende de eerste zes 
maanden van deze cursus heb ik niet naar een dans-
feest gedurfd. Ik vond het zo spannend, eng zelfs! Ik 
was ervan overtuigd dat ik zou afgaan op de dansvloer. 
Dat niemand met me zou willen dansen en dat ik het 
niet zou kunnen.

En, raad eens? Er was natuurlijk niks aan de hand. 
Ik werd direct ten dans gevraagd, heb op niemands 
voeten gestaan tijdens het dansen en ik heb ontzettend 
veel plezier gehad. Achteraf vond ik mezelf zo stom dat 
ik het niet eerder heb gedaan! Want wat was er nou zo 
eng? In de jaren daarna heb ik mijzelf continu dooront-
wikkeld en uiteindelijk heb ik zelf dansles gegeven.

Recent sprak ik tijdens een coachcall een ondernemer 
met een geniaal idee. Dat wist ze zelf ook. Toch hoorde 
ik het ene na het andere excuus toen ik haar vertelde 
dat zij er echt wel klaar voor was om wat meer de 
publiciteit op te zoeken met haar verhaal.

Tot ik haar vertelde over mijn salsalessen. En haar 

duidelijk maakte dat er altijd iemand is die beter danst. 
Maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die minder goed 
dansen. Dat zijn wel degelijk mensen die je dansles 
kunt geven.

Dat verhaal landde en zorgde voor een “IK GA HET 
DOEN”-mentaliteit. Ondernemerschap is een verhaal 
schrijven, een continu ontwikkelingsproces. En ja, ik 
maak gebruik van de gekste voorbeelden om de bood-
schap over te brengen :). Zo ook mijn salsaervaringen. 
Om het verhaal compleet te maken hieronder nog een 
foto van “back in the days”.

Saskia van WolferenSaskia van Wolferen

http://www.pinterestspecialist.nl


LIFESTYLEWEBSHOPS

Kansen en mogelijkheden
Webshops in 2020: 

In 2019 heeft na schatting 79% van de Nederlanders 
boven de 12 een online aankoop gedaan. Je kunt dan 
ook wel zeggen dan online shoppen een van de nor-
maalste zaken is geworden in ons leven. Toch merk je 
dat er steeds meer verschuivingen plaats vinden in de 
markt.

De consument heeft in de afgelopen jaren veelvuldig 
online besteld en is zich steeds meer bewust geworden 
van de mogelijkheden en de rechten die ze hebben. 
Dit is niet altijd makkelijk voor ondernemers, maar het 
zorgt er wel voor dat deze zich toch steeds meer gaan 
aanpassen.

Maar welke ontwikkelingen zullen er in 2020 plaats 
vinden en hoe kan je als webshop hierop inspelen?

Een ontwikkeling die al jaren 
loopt is dat consumenten steeds 
meer een online aankoop doen 
via hun mobiele telefoon. Waar in 
2015 nog maar 22% van de 
consumenten een aankoop deed 
via hun mobiel, zie je nu al snel 
dat volgens statistieken dit is 
gestegen naar de 40%. 
Mobiel wordt nog belangrijker

Een ontwikkeling die al jaren loopt is dat consumenten 
steeds meer een online aankoop doen via hun mobiele 
telefoon. Waar in 2015 nog maar 22% van de consu-
menten een aankoop deed via hun mobiel, zie je nu 

al snel dat volgens statistieken dit is gestegen naar de 
40%. Hoewel ik denk dat dit aantal in de praktijk eigen-
lijk vele malen hoger is, maakt het wel dat de webshop 
eigenaar genoodzaakt is om zijn webshop hierop aan te 
passen. 

Elke webshop eigenaar wilt graag meer verkopen 
krijgen op zijn webshop. Waar vaak de focus ligt, is op 
het verkrijgen van meer bezoekers naar de webshop. 
Echter wat er vaak vergeten wordt is te kijken naar 
waar er verbetering op de webshop mogelijk is. Gemid-
deld heeft een webshop een conversie percentage* van 
2-4%. In de praktijk is dit percentage alleen veel lager. 
Het kan dan ook zijn dat de mobiele webshop nog niet 
voldoende geoptimaliseerd is om de huidige consu-
ment goed van dienst te zijn. Dat is natuurlijk mega 
zonde als je ervan uit gaat dat het merendeel van de 
bezoekers tegenwoordig via de mobiele telefoon komt. 
Door eens kritisch te kijken naar de webshop, is het 
mogelijk om het aantal bestellingen te verhogen met 
hetzelfde aantal bezoekers. 

* Het percentage bezoekers dat ook echt een aankoop 
doet

Stap in op de behoefte van de klant

Tegenwoordig zijn er zoveel opties mogelijk met online 
bestellen. Een van de opties die dit jaar steeds be-
langrijker wordt, is het direct laten afleveren van een 
bestelling bij een afhaalpunt. Steeds meer mensen 
hebben last van bezorgschaamte. Ze zijn zich bewust 
dat ze vaak buren opzadelen met die pakketjes, het is 
daarom slim om als webshop hier op in te spelen en 
deze optie toe te voegen aan de webshop. Zo haal je de 
consument over de streep om te bestellen ook al zijn ze 
de dag erna niet thuis. Wanneer deze optie er niet is, is 
de kans dat ze later toch besluiten niet te bestellen of 
de bestelling ergens te plaatsen waar deze optie er wel 
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is.

Een andere behoefte is achteraf betalen, juist doordat 
er steeds meer mogelijkheid is tot oplichting voelen ze 
zich hierdoor een stuk veilig. Alhoewel dit wettelijk een 
verplicht onderdeel is om te hebben op je webshop, 
hebben veel webshops deze optie niet. De wet koop op 
afstand geeft aan dat de consument eerst de mogelijk-
heid moet hebben om het product te bekijken voor ze 
betalen. Nu is het sturen van een factuur te veel risico, 
dus een achteraf betaalmethode zoals Klarna of After-
pay aan te bieden is een goed alternatief. Beide partijen 
zorgen ervoor dat jij als webshop geen risico loopt en 
sowieso je geld krijgt. 

Waar veel webshops zich de 
afgelopen jaren verschuild 
hebben achter hun producten, zie 
je steeds meer een verschuiving 
plaats vinden. Op social media 
wordt er meer alleen maar 
producten gedeeld, maar 
storytelling wordt steeds 
belangrijker. Een belangrijk 
onderdeel hiervan ben jij! 
Personal branding is het toverwoord. 

Waar veel webshops zich de afgelopen jaren verschuild 
hebben achter hun producten, zie je steeds meer een 
verschuiving plaats vinden. Op social media wordt er 
meer alleen maar producten gedeeld, maar storytelling 
wordt steeds belangrijker. Een belangrijk onderdeel 
hiervan ben jij! Door personal branding in te zetten, kan 
je jouw volgers beter aan je binden en zal je zien dat ze 
uiteindelijk ook sneller een aankoop zullen doen. Veel 
grote bedrijven zetten personal branding ook steeds 
meer in. Denk bijvoorbeeld aan Cool Blue, ze delen 
regelmatig op social media hun personeelsleden en het 

gaat steeds minder over hun producten. Mag je dan 
helemaal geen producten meer delen? Natuurlijk wel, 
maar probeer er een goede mix van te maken. Dus kom 
achter die computer of telefoon vandaan en laat jezelf 
zien!

Vertrouwen wordt steeds belangrijker

Met de stijging van het aantal online verkopen in 
Nederland, zit er helaas ook een stijging in het aantal 
mensen die opgelicht wordt via het internet. De consu-
ment is hier zich steeds bewuster van en het is daarom 
des te belangrijker om hier als webshop en als onder-
nemer op in te spelen.

In 2019 zag je ook een mega groei in het aantal 
dropshipment webshops in Nederland. Een groot deel 
van deze webshops had als verdienmodel dat de web-
shop een koppeling had met Aliexpress en wanneer jij 
een bestelling plaatste, er direct een order naar Aliex-
press werd geschoten. Op de webshop is het vaak niet 
duidelijk dat het om een dropshipment product gaat 
en in een groot deel van de gevallen was het ook niet 
altijd duidelijk wat de levertijd van deze producten is. 
De consument is tegenwoordig gewend dat zij binnen 
enkele dagen een product in huis hebben en wanneer 
dit niet gebeurd kan er vaak een frustratie optreden. 
Zonde, want de kans is heel aannemelijk dat een 
consument hierdoor niet terug komt en al helemaal niet 
wanneer de klantenservice niet reageert.
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Ik ben dan ook van mening dat deze dropshipment 
webshops geen lang leven hebben.  Mensen zijn zich 
ook steeds meer bewust van de gevaren online en 
denken de volgende keer wel twee keer na voor ze 
wat bestellen. Het enige nadeel is dat de webshop die 
wel zijn producten uit voorraad levert, hierdoor tegen 
een consument aanloopt die sneller twijfelt over een 
aankoop. 

Geen paniek, er zijn wel degelijk manieren dat jij je be-
zoeker vertrouwen kunt geven zodat ze wel overgaan 
tot aankoop:
 -Zorg voor recensies. Wanneer er diverse men-
sen hebben aangegeven dat jij een snelle levering hebt 
met goede producten, dan zal de consument sneller 
over gaan tot een aankoop.
 -Geef voldoende informatie. Je neemt de twijfel 
van een consument weg wanneer je vooraf al duidelijk 
vermeld wat de eigenschappen van het product zijn en 
wat de levertijd is.
 -Zorg voor een goede klantenservice. Wanneer 
een consument echt twijfelt, dan is de kans groot dat 
ze contact met je opnemen. Zorg er dan ook voor dat 
je de twijfels wegneemt door de vragen goed te beant-
woorden.
 -Zorg voor een goede over ons pagina. Veel 
over ons pagina’s zijn heel beknopt en zakelijk. Er wordt 
vaak wat over het bedrijf verteld, maar vaak zegt dit 
nog niets. In de praktijk gebeurd het dan ook regelmatig 

dat mensen deze pagina bekijken wanneer ze net even 
wat meer willen weten en nog twijfelen of ze moeten 
bestellen. Bekijk daarom eens kritisch je over ons pa-
gina, vertel daar bijvoorbeeld ook eens wie jij bent en 
laat jezelf zien.

Alhoewel de markt de afgelopen jaren enorm veranderd 
is, worden er niet heel veel grote ontwikkelen verwacht 
in 2020. Dit jaar is dus de uitgelezen kans om een 
aantal zaken waar je misschien nog mee achterliep aan 
te pakken. Naast dat de grote spelers in de markt heel 
veel invloed hebben op deze ontwikkelingen, zie je 
ook steeds meer dat de consumenten bewuster kiezen 
voor de kleine ondernemers. Voel je daarom ook niet 
gedwongen om bepaalde zaken te doen zoals deze 
grote shops het doen. Door juist achter jouw concept 
te staan, onderscheid je jezelf van de rest. Een mooi 
moment dus om in 2020 deze kansen te grijpen.

Stefanie van Pelt is al ruim 11 jaar gek op webshops. Met 
twee webshops op de teller en een grote webshop te heb-
ben opgezet, helpt zij nu met Mrs e-commerce webshop 
eigenaren een succes te maken van haar webshop. Meer 
weten? Je kunt haar volgen op Instagram via 
@mrsecommerce of kijk op www.mrsecommerce.nl

MRSECOMMERCE



GELD

5 tips voor een rijke money mindset
Van worstelen naar welvaart:

Worstel je met het vinden van nieuwe klanten? Doe 
je er alles aan om je zichtbaarheid te vergroten, 
maar blijven de nieuwe aanvragen en bestellingen 
uit? Lijkt het of iedereen erin slaagt een succesvolle 
business uit de grond te stampen, terwijl jij finan-
cieel blijft struggelen? En ben je bijna klaar om de 
handdoek in de ring te gooien? Houd ‘m dan nog 
even vast. Je bent écht geen hopeloze ondernemer. 
En je kansen op groots succes zijn ook écht nog niet 
verkeken. Maar: dit zijn wel duidelijke signalen dat 
het tijd is om aan je money mindset te werken. Aan 
een rijke mindset. Ik geef je graag vijf tips om mee te 
starten.      

Je mindset als filter
Je mindset is in feite niets anders dan de instelling van 
je hersenen. Vergelijkbaar met de instellingen op je 
telefoon: ze zijn vaak voor iedereen anders én als je net 
even niet oplet, gebeuren er allerlei dingen die eigenlijk 
niet de bedoeling zijn. 

Je mindset bepaalt hoe je dingen 
ziet en beleeft, je kunt het zien 
als een filter. Het is dus ontzet-
tend belangrijk om te werken met 
een filter dat jou ondersteunt. 
Zeker als het gaat om geld. 
Je mindset bepaalt hoe je dingen ziet en beleeft, je kunt 
het zien als een filter. Het is dus ontzettend belangrijk 
om te werken met een filter dat jou ondersteunt. Zeker 
als het gaat om geld. 

Toch gebeurt dat vaak juist niet. In de loop der jaren 
vertellen we onszelf allerlei verhalen over geld, waarde 

en wie we zijn. Het kan zijn dat die verhalen positief 
zijn, maar als ik rondkijk in de Money Mind Academy, 
de online community waar ik het met mensen heel veel 
over geld heb, komen velen er bekaaid vanaf. Ik ben het 
niet waard. Je moet hard werken voor je geld. Als je niet 
hard werkt, zul je nooit succesvol zijn. Je kunt beter aardig 
zijn dan rijk. Rijke mensen deugen niet. Geld verdienen is 
zwaar. 

Al die beelden zijn voorbeelden van een arme mindset. 
Een arm filter, als het ware. En het vervelende is; als je 
dit soort dingen maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, zie 
je er ook overal bewijzen van. 

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo’n mindset kun je 
namelijk veranderen; door jezelf nieuwe gewoontes aan 
te leren. 

GOEDE GEWOONTE 1: DANKBAARHEID
Bedenk voor je opstaat én voor je gaat slapen eens drie 
dingen waar je op dat moment dankbaar voor kunt zijn. 
Het maakt niet uit of je niet verder komt dan een warm 
bed, een dak boven je hoofd en je gezondheid. Als je druk 
bent met zien wat er niet is, zie je soms niet meer wat 
er wél is. 

Wanneer het leven - of het ondernemerschap - niet 
loopt zoals je graag zou willen, kun je je daarop blind-
staren. Deze oefening helpt je om bewust te zoeken 
naar de dingen waar je wél blij mee kunt zijn, om je 
energie van negatief naar positief te verschuiven. En je 
zult merken: je wordt er steeds beter in.

GOEDE GEWOONTE 2: NEEM EEN BESLUIT
Keuzes zorgen voor focus. Ze voorkomen dat je wordt 
meegesleept door de waan van de dag. Maak vandaag 
de keuze om rijk te zijn. Ralph Waldo Emerson schreef 
ooit eens: “Once you make a decision, the universe 
conspires to make it happen.” Zodra je besluit om rijk te 



GOEDE GEWOONTE 3: DOE ALS JE TOEKOMSTIGE 
RIJKE ZELF
Wat zou jij doen als je nu al rijk was? Zou je dingen 
anders doen? Met andere mensen omgaan? Andere 
kleding dragen? Andere vakanties vieren? Of zoals Tim 
Ferriss zich afvraagt in zijn boek ‘Een werkweek van 4 
uur’: wat zou je willen hebben, wat zou je willen doen 
en wie zou je willen zijn?

En kijk eens of je daar een voorproefje van kunt krijgen. 
Een proefrit maken in die geweldige auto die je ooit wilt 
kopen, informeren naar die dure training die je graag 
wilt volgen. 

Hiermee rek je je mindset een beetje op. Je gaat van: 
“Dit kan ik toch niet betalen” naar “Ik zou het zó kunnen 
kopen, maar ik hoef het nu niet.” Van een gedwongen 
naar een bewuste keuze.

En: je wordt steeds beter in het 
maken van keuzes die je 
toekomstige rijke zelf óók zou 
maken. Dat is ontzettend 
belangrijk, want de keuzes van je 
‘arme’ huidige zelf hebben je nog 
niet gebracht waar je graag wilt 
zijn.
En: je wordt steeds beter in het maken van keuzes die 
je toekomstige rijke zelf óók zou maken. Dat is ontzet-
tend belangrijk, want de keuzes van je ‘arme’ huidige 
zelf hebben je nog niet gebracht waar je graag wilt zijn.

GOEDE GEWOONTE 4: KOOP IETS DAT SYMBOOL 
STAAT VOOR HET EINDE
Heb je voor jezelf een bepaald einddoel in gedachten? 
Een gepubliceerd boek? Een volledig uitgelopen mara-
thon? Koop voor jezelf iets dat symbool staat voor het 
bereiken van dit doel. Een fotolijstje om je finishfoto in 
te doen, of visitekaartjes met je naam en auteur erop. 

Dit motiveert, maar het is ook een combinatie van de 
goede gewoontes twee en drie: je besluit hiermee - 
onbewust - dat jij dat doel gaat behalen én je doet wat 
jij zou doen als je zover bent. Nu al.

GOEDE GEWOONTE 5: DOMPEL JEZELF ONDER IN 
AFFIRMATIES
Waarschijnlijk heb jij al talloze affirmaties. Wat zeggen 
de stemmetjes in jouw hoofd? Dit gaat niet werken, het 
lukt je nooit, wat heb je dit stom aangepakt, je had het 
moeten doen zoals die, anderen lukt het wel!

Je begrijpt: dat soort affirmaties helpen je niet aan een 
rijke mindset. Kijk eens wat je tegen jezelf zegt en draai 
dat om. Of bedenk zelf hele nieuwe affirmaties. Twee 
tips: houd ze in de tegenwoordige tijd en wissel ze af 
met dingen die waar zijn. Dan houd je je onderbewust-
zijn nog beter voor de gek. Voorbeeld: “Ik ben rijk. Ik 
ben [jouw naam]. Geld stroomt naar mij toe. Ik woon in 
[jouw woonplaats].”

En als je moeite hebt met het bedenken van affirmaties 
die een rijke mindset ondersteunen, dan kun je ook een 
gratis set affirmatiekaarten aanvragen via de Money 
Mind Academy.

Is het nu echt zo makkelijk?
Vijf goede gewoontes die je een rijke mindset opleve-
ren. Als het zo gemakkelijk was, dan deed iedereen het 
wel. Als dat na het lezen van dit artikel door je hoofd 
schiet, bedenk dan: mediteren is ook simpel: zitten en 
een paar minuten je mond houden. Of die appel eten, in 
plaats van die reep chocolade. Een glas water drinken, 
in plaats van fris of koffie. We weten allemaal wat goed 
en gezond is, maar doen het vaak zo anders. 

Welke stappen zet jij om je arme mindset om te zetten 
in een rijke mindset?  Ik daag je uit om ze hieronder te 
delen, of op Instagram. Vergeet dan niet om mij ook te 
taggen: @moneymindacademy 

MONEYMINDACADEMY

Na het denderende succes van Business Inspiration 
Event dat afgelopen oktober werd georganiseerd 
lanceren we nu een tweede editie: het Business 
Growth Event, dat in Utrecht zal plaatsvinden.

En deze keer gaan we nog een stap verder: tijdens deze 
editie zullen er uiteraard wederom inspirerende spre-
kers aanwezig zijn en kun je je netwerk enorm uitbrei-
den, maar dit event is vooral gericht op de groei van je 
onderneming!

Dit is je kans jouw business grondig door te lichten en 
op de juiste plekken te laten groeien: jij volgt geduren-

de de dag verschillende masterclasses die door vak-ex-
perts gegeven worden waardoor je niet alleen inzicht 
gaat krijgen maar ook gelijk de meest relevante vragen 
kan stellen aan de expert zelf! Meer hierover vertellen 
we binnenkort!

Ook nieuw:

Om ALLE onderwerpen aan jullie te kunnen geven 
plannen wij dit event ook een heel bijzonder avondpro-
gramma. Dus wil jij er echt helemaal voor gaan en grote 
stappen maken in je business, zorg dan dat jij erbij bent 
voor de complete expierence!

10 & 11 MEI

De line-up

Marjolein Bongers Merel van der Wouden Aranka van der Voorden
Marjolein deelt alle ins- en outs 

over de beïnvloedingsprincipes op 
LinkedIn zodat ook jij dit 

medium kan veroveren en dit jaar 
hét verschil kan gaan maken!

Merel van der Wouden is onder-
handelcoach en helpt vrouwen 
beter te onderhandelen. Je kunt 
haar in het FD, AD, de Volkskrant 

en meer gezien hebben. 

Bekende businesscoach (van o.a. 
de Pretty Ambitious Community) 

Aranka komt een live q&a 
verzorgen! 

EARLY BIRD KORTING
Gebruik de kortingscode “EVENTUTRECHT” voor €20,- 
korting op je ticket. Er zijn nog een beperkt aantal Early 
Bird Tickets verkrijgbaar.

NAAR DE INFORMATIEPAGINA

http://free.moneymindacademy.nl/affirmaties/
https://www.businesswomennederland.nl/business-growth-event/


Content staat voor de inhoud en

marketing voor de afzet, sales, de

producten en diensten die je verkoopt.

Contentmarketing omvat allerlei

vormen van marketing, waarbij jouw

ideale en potentiële klanten worden

voorzien van waardevolle informatie.

Met contentmarketing gaat het niet

om harde sales, maar het opbouwen

van een relatie. Tijdens een eerste date

vraag je ook niet gelijk of degene met

je wil trouwen. Wanneer het vertrouwd

aanvoelt, ga je nog een keer op date en

nog een keer etc. Daarnaast staan de

behoeftes en de problemen centraal in

de content die je maakt. Deze behoefte

vervul je door waardevolle content te

verspreiden op de kanalen waar jouw

ideale en potentiële klanten zich

bevinden. Daarbij laat je zien dat jij de

oplossing voor het probleem hebt, die

zij ervaren.

Je hebt een toffe business, die ergens voor staat, dat anderen tot

dienst is en naar een next level tilt. Maar wees nou eens eerlijk, krijgen

jij en jouw bedrijf nu alle zichtbaarheid dat het verdient? In dit artikel

leggen we je uit hoe je jouw bedrijf in de spotlight kunt gaan zetten

door contentmarketing voor je te laten werken.

Contentmarketing, wat is het en waarom

is het een must om in te zetten?

Contentmarketing, wat is het?

@de.contentcoach

 Het is een vorm van marketing waarbij je de klant voorziet van

inhoud en informatie;

 Omdat het verschillende vormen van marketing omvat, kun je

jezelf vaker en meer laten zien aan jouw ideale doelgroep!;

 Je geeft informatie over jezelf, over hoe jij de problemen van de

klant kunt oplossen, over hoe je de behoefte die de klant heeft,

kunt bevredigen;

 Het is een vorm van sales, maar dan soft, je verkoopt maar niet

kei- en keihard!;

 Je biedt je doelgroep/volgers/potentiële klanten waarde door

waardevolle content te delen. Content die antwoord geeft op de

vragen die zij hebben en het geeft oplossingen voor problemen

die zij ervaren;

 Je bouwt een relatie met je doelgroep op en dat zorgt voor

vertrouwen. Wanneer jouw doelgroep je vertrouwt, nemen ze

sneller informatie en producten van je aan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Waarom is het een must om contentmarketing in te zetten?

@de.contentcoach



Speel je mee? Met deze Grote Content Bingo kom je erachter welke

vormen van contentmarketing jij nu al inzet voor je business.

Daarnaast geeft het je inzicht in welke kansen er nog liggen. Deze

kansen kun je voor jezelf zien als doelen. Let er wel op dat je

gebruikmaakt van kanalen en content formats die passen bij jouw

bedrijf en boodschap. Ready, set, go!

 Omcirkel de soort content die je nu inzet, schrijf deze in een

notitieboekje op. 

 Beschrijf hoe je deze soorten nu benut en hoe vaak. Bedenk

voor jezelf hoe je meer uit deze content formats kunt halen. 

 Bekijk welke content formats overblijven, schrijf voor jezelf

op welke formats je wil gaan inzetten in de toekomst, met

welk doel en hoe vaak.

1.

2.

3.

De Grote Content Bingo

Spelregels

@de.contentcoach

De Grote Content Bingo

Ik schrijf blogs voor

 mijn eigen website

Ik zet Instagram 

in voor mijn bedrijf

Ik zet Facebook in

voor mijn bedrijf

Ik geef interviews

over mijn bedrijf en

mijn missie

Ik zet LinkedIn in

voor mijn bedrijf

Ik doe mee aan

podcast afleveringen

Ik schrijf gastblogs

voor andere websites

Ik maak gebruik van

e-mailmarketing

Anderen schrijven

blogs voor mijn

website

Ik ben spreker op

evenementen

Ik recycle mijn

content

Ik ga op zoek naar

platforms waar ik

mijn verhaal kan

vertellen

Ik maak e Books

Ik gebruik Instagram

stories om mijn

verhaal te vertellen

Ik maak video's en

verspreid deze over

mijn kanalen



BUSINESS  WOMEN  NEDERLAND

EVENEMENTEN

KALENDER

WAT  WORDT  JOUW  VOLGENDE

NETWERKMOMENT ,  CURSUS  OF

WORKSHOP?

BEKIJK DE 
KALENDER HIER

Jouw verhaal mag gezien en gehoord worden! En is op z’n best als jij het zelf

kunt vertellen aan jouw ideale doelgroep. Wanneer je dit niet doet, blijf je

onzichtbaar. Zij weten niet van jouw bestaan af en weet niet voor welke

problemen JIJ de oplossing bent. Ik vind het doodzonde dat mensen jou niet

weten te vinden! 

 

Met de Content Coach wil ik zoveel mogelijk creatieve ondernemers &

organisaties leren zelf kick-ass content te maken, zodat zij beter zichtbaar

worden bij de ideale doelgroep. Zodat zij weten waarom je doet wat je doet en

waarom jij de oplossing bent voor het probleem dat zij ervaren. Want

zichtbaarheid zorgt voor naamsbekendheid, naamsbekendheid zorgt voor

klanten en klanten zorgen voor omzet! 

 

Dit doe ik door Contentsessies van één, twee of drie uur aan te bieden waarbij ik

al jouw vragen omtrent zichtbaarheid en contentmarketing beantwoord.

Daarnaast gaan we samen aan de slag met het maken van sprongen in jouw

zichtbaarheid en ga je naar huis met talloze ideeën om nóg zichtbaarder te zijn

bij de juiste doelgroep. Na zo een sessie houden we nauw contact, zodat ik je

goed kan begeleiden in dit proces.

Hoi! Mijn naam is Emel Koç en ik ben Dé Content Coach voor

creatieve ondernemers en organisaties die sprongen willen

maken het hun zichtbaarheid & zelf aan de slag willen met het

maken van kick-ass content.

@de.contentcoach

https://www.businesswomennederland.nl/evenementen/


CRISIS
‘Wat wil ik nu eigenlijk?’, ‘waar ben ik goed in?, 
‘welke baan past er echt goed bij me?’

Zomaar wat vragen waar veel twintigers en dertigers 
tegenaan wandelen. De lucky ones uit de millenial ge-
neratie struggelen. De wereld ligt aan hun voeten, maar 
wat moet je er in godsnaam mee als je niet weet waar 
je happy van wordt? Het leek zo makkelijk allemaal. 
Je volgt de basisschool, kiest een middelbare school 
en, daar begint het lastig te worden, denkt na over 
wat je daarna wil gaan doen. Dacht je dat de puberteit 
moeilijk was? Welkom in de roaring twenties en dirty 
thirties!

Sommige mensen hebben al totally duidelijk wat hun 
roeping is als ze nog in een prinsessenjurk rondban-
jeren. De meesten van ons echter niet. Die volgen op 
hoop van zegen een opleiding, stoppen, staken, wisse-
len misschien nog wat en halen uiteindelijk hun diplo-
ma. Of niet. Als dan het werkende leven begint, wordt 
de struggle real. Niet voor iedereen natuurlijk, maar 
dit artikel gaat over degenen die toch in een kleine 
crisis verkeren. Ook wel de quarterlife crisis genoemd. 
De wat? De quarterlife crisis, het kleine zusje van de 
midlife crisis. Ik vertel je er straks meer over. 

Op social media lijkt iedereen 
het leven volledig te hebben 
uitgevonden, terwijl jij je dagen 
netflixend en temptation island 
kijkend voorbij ziet gaan.
Anyhow, werken dus. Kan op het begin nog best leuk 
zijn. Tot het begint te schuren. Je gaat met steeds 
minder zin naar het werk, telt de uren af en leeft van 
weekend naar weekend. Op social media lijkt iedereen 
het leven volledig te hebben uitgevonden, terwijl jij je 
dagen netflixend en temptation island kijkend voorbij 

ziet gaan. Je voelt je steeds vaker lusteloos, piekert en 
twijfelt je rot en je merkt dat je vaker geïrriteerd bent. 
Je staat met één been in je baan en met de ander in 
twijfelland. Met als gevolg: het lukt niet meer om je 
100% te focussen op je baan, hebt daardoor het gevoel 
niet je volledige potentieel te benutten, haalt er geen 
voldoening uit en dit doet je zelfvertrouwen weinig 
goeds. 

Ik noemde de quarterlife crisis 
al even. Het zussie van de mid-
life crisis. Dezelfde vragen (waar 
word ik gelukkig van?), een ande-
re leeftijdsfase. 
Ik noemde de quarterlife crisis al even. Het zussie 
van de midlife crisis. Dezelfde vragen (waar word ik 
gelukkig van?), een andere leeftijdsfase. Hoe komt dat 
eigenlijk? Laten we even terug gaan in de tijd.  Vroeger 
werd je als man wat je vader ook was. Aan ons vrouwen 
de eer om het hele gebeuren thuis onder controle te 
houden. Weinig keuze daar. Fast forward naar 2020, 
waarin de wereld aan je voeten ligt. Je oneindig veel 
keuzes kunt maken in wat je worden wilt en waar de 
wereld kleiner dan ooit is. Voor elke keuze die je maakt, 
kies je voor veel dingen niet. Onder andere dat maakt 
het voor veel mensen lastig om daadwerkelijk te kie-
zen. Want stel nou dat die week erop een betere kans 
voorbij komt? Dan zou het eeuwig zonde zijn om voor 
deze optie te kiezen.. Toch? 

Dan hebben we ook nog onze vriend en vijand social 
media. Social media kan heel leuk tijdverdrijf zijn als jij 
lekker in je vel zit. Beetje loeren in andermans leven, 
wie doet het met wie, vrienden die je kunt volgen als ze 



Jij wilt meer, niet minder. Eén ding, is niet jouw ding. 
Er is zoveel te ontdekken! Je hebt meerdere interesses, 
meerdere passies.. Je voelt je on fire! Maar .. zo vaak 
heb je gehoord dat je moet kiezen voor één ding, één 
gebied en één focus. Wat moet je doen? Verder lezen! 
Het is een hele grote kans dat jij een multi-passiona-
te bent. En als dat zo is.. dan gaat er nu een nieuwe 
wereld voor je open. Yes! I know, jij houdt van nieuwe 
werelden :).

Multi Passionate 
Het is een veelgebruikte online term en geïntrodu-
ceerd door Marie Forleo. Een Multi-Passionate. Een 
multi-passionate is iemand die meerdere passies heeft 
en dit uitoefent. Het is iemand die meerdere interes-
ses heeft en altijd meer wilt ontdekken. Je vind een 
multi-passionate waarschijnlijk niet op een kantoor 
waar alleen maar hetzelfde werk gedaan wordt op een 
specifiek gebied. Een multi-passionate voelt zich niet 
fijn als ze steeds hetzelfde moet blijven doen.

Jouw gebied
Misschien ken je het wel, je hebt het gevoel dat er iets 
niet goed is aan je. Je hebt al meerdere keren gepro-
beerd om net zoals iedereen, een interesse te kiezen. 
Om je te vormen naar één vakgebied… maar het lukt 
steeds niet. Want wat is dan jouw gebied?

Als Multi-Passionate kan het lastig zijn om jouw gebied 
te definiëren, waarschijnlijk wil je dat niet eens. Want 
jij wilt floreren op allerlei verschillende gebieden. En… 
goed nieuws! Dat kan! Dat mag! Het is zelfs fantastisch. 
Jij hoeft niet je gebied af te bakeren.

Je bent niet alleen
Er is online veel herkenning op het gebied van deze 
term. Ben je ook een multi-passionate? Dan ben je hier 
dus niet alleen in. Veel multi-passionates horen dat ze 
teveel verschillende dingen doen en dat ze die eens 
moeten afmaken. Er wordt dan net alsof gedaan dat 
iemand niet zoveel zou kunnen doen. En dat iemand 
maar goed kan zijn in één specifiek ding. Maar dat is 
dus echt niet zo. Er zijn vele andere multi-passionate 
ondernemers die succesvol zijn op meerdere gebieden.

Er is al zoveel moois uitgevonden door andere mul-
ti-passionates. Er zijn zoveel verhalen van mensen die 
op meerdere gebieden succes hebben. Dus het kan. 
Echt!

Interviews, gastblogs, story takeovers, experts en 
challenges GRATIS in de Instagram Community: 
@tribe_of_multipassionates

op reis gaan. Als jij niet lekker in je vel zit wordt dit een 
ander verhaal. Onderzoek heeft aangetoond dat jong-
volwassenen die vaak gebruik maken van social media, 
meer kans hebben op een depressie. Serious business. 
En nou hoeft niemand jou te vertellen dat de meeste 
mensen het perfecte plaatje van hun leven laat zien 
op social media. Dat weet jij ook wel. Toch komt het 
je brein binnen en als je niet lekker in je vel zit, trek je 
je dat meer aan. Het kan ervoor zorgen dat je je alleen 
voelt in je struggles (want de rest van je leeftijdsgeno-
ten hebben het leven totaal uitgevonden! #lifegoals). 
Daarnaast weet je van jezelf heel goed dat je je soms 
beter voelt dan andere keren. Iedereen heeft Kwalitatief 
Uiterst terleurstellende dagen, maar die laten ze vast 
niet zien op social media! Dan lijkt het dus al snel dat jij 
de enige bent die een vette dip heeft. 

Wat kun je er nou aan doen als je in een quarterlife 
crisis verkeerd? Ga nadenken over hoe de mooiste 
versie van jouw leven eruit ziet. Een navigatie werkt 
nou eenmaal niet zo goed op ‘doe maar wat’, dus je zult 

moeten weten waar je naar toe wil. Knip de weg naar 
dat mooie leven op in stukjes: wat kun jij nu al doen om 
daar te komen? Daarnaast: skip de ‘wat wil ik nu?’-vraag 
als deze je nog niks verder heeft geholpen. Vraag jezelf 
liever af wat jij komt brengen in deze wereld. Welke 
bijdrage wil je leveren en hoe kun je dat vormgeven? 
Onderzoek wat je leuk vindt en waar je goed in bent, en 
je bent way to go! Oh ja, en wat betreft social media: 
ontvolg de mensen die je een negatieve vibe geven! 
Volg alleen degene die jou inspireren of vermaken.

Ik ben Anniek Witteveen en ik help jonge professionals 
ontdekken waar zij gelukkig van worden en welke baan 
daar bij past. Vol vertrouwen en met een beter humeur de 
toekomst in, keuzes durven maken, de touwtjes weer in ei-
gen handen nemen en kick-ass keuzes maken! Dat is waar 
ik voor ga. Vind je het leuk om me te volgen? Dit kan op 
Instagram via @anniek_witteveen! Daarnaast ben ik ook 
op Facebook te vinden als je zoekt op Anniek Witteveen. 

ANNIEK_WITTEVEEN

Meerdere passies, meerdere concepten, 2de bedrijf, een franchise formule, een 
stichting naast je bedrijf, evenementen organiseren het kan jou niet gek genoeg!

https://www.instagram.com/tribe_of_multipassionates/


ONGELUKKIG
Zorgen om geld
Als je je zorgen maakt om geld, dan steel je de waar-
devolle levensenergie van jezelf, die je juist zo nodig 
hebt voor een beter en rijker leven.

Het lijkt onmogelijk toch? Het idee dat je je nooit 
meer zorgen hoeft te maken om geld. Voor de rest 
van je leven. 
Juist omdat je je afvraagt of je vanavond, weer opnieuw, 
niet in slaap kan vallen. Je gaat liggen, moe en klaar om 
te gaan slapen en dan komt plotseling dat verstikkende 
gevoel weer. Dat gevoel angst. Over een rekening die je 
uiterlijk morgen moet betalen terwijl je bankrekening al 
leeg is én het is pas halverwege de maand!

Je vertelt jezelf dat het allemaal wel los zal lopen en 
dat je MOET slapen nu, omdat je anders niet functio-
neert morgen. Maar dat werkt dus niet. Want je blijft 
liggen draaien en malen.

Waar halen we nu het extra geld 
vandaan om deze maand van 
rond te komen? Je kijkt naar je 
vriend die naast je ligt te slapen. 
Je haat hem omdat hij wel slaapt. 
Je vraagt je af hoe het zo ver heeft 
kunnen komen? 
Waar halen we nu het extra geld vandaan om deze 
maand van rond te komen? Je kijkt naar je vriend die 
naast je ligt te slapen. Je haat hem omdat hij wel slaapt. 
Je vraagt je af hoe het zo ver heeft kunnen komen? 
Je voelt je een loser. Je kunt er niet over praten met 
anderen want je schaamt je ergens dat je het niet beter 
of eerder geregeld hebt.
Ter zelfder tijd ligt Nicole, even verderop in de straat 
ook wakker. Nooit gedacht dat zij ook zorgen zou heb-
ben over geld. Ze heeft een eigen webshop in wijnen 

en is vinoloog. Ze is superknap en heeft het allemaal 
piekfijn voor elkaar, zo op het oog. Alleen, deze maand 
is een slechte wijnmaand. Ze kan geen enkele factuur 
sturen en er zijn weinig bestellingen in de shop gedaan. 
Het lijkt of niemand op haar, of haar flessen, zit te 
wachten. En dat geeft haar stress. “Hoe lang kan ik het 
uitzingen met het geld dat op m’n rekening staat? Dit 
moet snel beter anders heb ik een mega probleem.”
 

En verderop in de straat ligt Eric 
wakker. Ook hij. Hij is geboren 
met een gouden lepel in z’n 
mond, heeft een trust fund, meer-
dere beleggingen en het lijkt of hij 
niks te kort komt. 
En verderop in de straat ligt Eric wakker. Ook hij. Hij is 
geboren met een gouden lepel in z’n mond, heeft een 
trust fund, meerdere beleggingen en het lijkt of hij niks 
te kort komt. Dikke auto, mooi huis, aangeharkte tuin. 
Maar ook hij is wakker en ijsbeert door het huis. Het 
is niet voor het eerst dat hij wakker ligt om geld. Hij 
piekert zich suf of die gemiste kans hem een deel van 
z’n investeringen zal kosten. En dat hij zal eindigen als 
z’n neef, die al z’n geld is verloren aan slechte investe-
ringen. Eric vindt eigenlijk dat hij geen recht heeft om 
te tobben. Hij zit er immers warmpjes bij en het is niet 
dat hij morgen dakloos is ofzo. Hij kan met niemand 
praten over z’n angsten, want wie neemt hem dan 
serieus? Eric voelt zich alleen en slecht – hoe kan hij de 
constante cyclus van zorgen om geld stoppen die hem 
z’n nachtrust kost?

In een perfecte wereld zouden Nicole en Eric met 
elkaar appen, of elkaar staande houden buiten op de 
stoep. Dan zouden ze ontdekken dat er een gemeen-
schappelijke waarheid is die we allemaal met elkaar 

ZORGEN



BELEMMERINGENdelen – 
Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of hoeveel 
geld je hebt - we maken ons allemaal zorgen om 
geld.
 
Of je je nou zorgen maakt om je uitgeefpatroon, om niet 
genoeg te hebben of om hoe je geld kan verliezen, geld 
is de nummer een stressor voor velen.
 
En ik durf te stellen dat meer nog dan het hebben 
van geen geld of de angst om het te verliezen, juist 
de constante zorgen erom een nog grotere negatieve 
impact op je leven heeft. Waarschijnlijk weet je dat ook 
wel diep van binnen. Als je veel zorgen hebt of stress 
ervaart dan knijp je de belangrijke levensenergie af die 
je juist zo nodig hebt voor een beter en rijker leven.

Al die uren die je hebt besteed 
om te klagen over fouten in het 
verleden, wat je anders had 
kunnen doen of beter, en alle 
vreselijke financiële drama’s die 
er mogelijk kunnen gebeuren in 
de toekomst, nemen waardevolle 
cognitieve en emotionele 
bronnen bij je weg, zodat je je 
verslagen, onrustig en angstig 
voelt. 
Al die uren die je hebt besteed om te klagen over fou-
ten in het verleden, wat je anders had kunnen doen of 
beter, en alle vreselijke financiële drama’s die er mo-
gelijk kunnen gebeuren in de toekomst, nemen waar-
devolle cognitieve en emotionele bronnen bij je weg, 
zodat je je verslagen, onrustig en angstig voelt. En soms 
leidt het tot negatief gedrag zoals drinken of risico’s 
nemen die je normaal niet neemt. 
 
Hier is de harde waarheid: 

 
Je zorgen maken helpt je niet het probleem op te 
lossen waar je mee zit.
 
Je weet dat eigenlijk wel maar toch verspil je uren aan 
tobben en piekeren terwijl het leven in het hier en nu 
aan je voorbij flitst.
 
Ik wil je helpen om die zorgen los te laten en om in 
actie te komen.
 
Er zijn duizend adviezen out there hoe je moet stoppen 
met piekeren over je financiën. Toch is er een ding waar 
ik altijd op uit kom als het aankomt op geld. Dat is wat 
er onder jouw money issues ligt, goed verstopt. Het zijn 
issues met eigenwaarde.
Denk daar maar even over na. Het eerste wat je doet 
als je een cyclus van zorgen start is grijpen naar typi-
sche ‘wat als’ statements. Je kent deze wel: ‘Wat als ik 
failliet ga? Wat als ik het huis kwijt raak? Wat als ik alles 
verlies? Wat als ik geen andere baan kan vinden?”
 
Wat onvermijdelijk volgt op zo’n cyclus van ‘wat als’ 
scenario’s is een diep gevoel van teleurstelling, falen, 
afwijzing en waardeloosheid. Op allerlei manieren mas-
keren zorgen hoe we ons werkelijk voelen over onszelf 
en ons vermogen om met geld om te gaan. Op het 
moment dat we begrijpen dat zorgen om geld er zijn 
om onze gebreken te verdoezelen en de hard-to-face 
ideeën over onze eigenwaarde, dan kun je de behoefte 
om je zorgen te maken loslaten en oplossingen beden-
ken voor de problemen die voor je liggen. Van zorgen 
naar oplossingen dus!
 
In plaats van gestrest en onrustig te zijn kun je dan kie-
zen om geldzorgen te zien als een signaal. Een signaal 
dat zegt: het is tijd om beter voor mezelf te zorgen!
 
Stel je voor dat in plaats van midden in de nacht wakker 
worden met doemscenario’s in je hoofd je je gedachten 
tot rust kan brengen wetende dat de echte katalysator 
van jouw spookverhalen je eigenwaarde is.
 
Dan ben je in staat om je ‘als dat’- verhalen om te zet-
ten naar een verhaal dat je laat inzien dat er altijd een 
uitweg is.

Want als je begrijpt dat jij het waard bent om de dingen 
te hebben die je wil, dan ben je in staat om betere 
keuzes te maken naar een toekomst waar je naar ver-
langt. In plaats van je altijd het hulpeloze slachtoffer te 
voelen van je geldsituatie ben je in staat meer controle 
te hebben over wat je uitgeeft, wat je investeert en de 
manier van weer opstaan na een val.
 
Begin deze week met het opgraven en opsnorren van 
jouw valse verhalen die je jezelf vertelt over je geld-
status – inclusief de negatieve dingen die je over jezelf 
zegt en over je relatie met geld. De eerste stap is altijd 
bewustwording en leren zien dat het je eigenwaarde is 

die zich achter je zorgen schuilhoudt. 

 Het maakt niet uit wat je economische situatie nu is, 
het boek The Money Issue kan je helpen om de finan-
ciële rust te vinden die je zoekt en je relatie met geld 
voor eens en voor altijd helen. Daar heb ik het boek 
voor geschreven!

Hanneke van Onna is auteur van het boek “The Money 
Issue”.

HANNEKEVANONNA



Hanteer deze 7 stappen bij het ontwerpen van 
jouw training of workshop
Je wordt steeds vaker gevraagd om jouw expertise te 
delen met een groter publiek. Inmiddels heb je door 
waar de vraag ligt, want je krijgt telkens DM’s en 
berichten over dezelfde onderwerpen. Ook weet je 
welke kwaliteiten je hebt in jouw vakgebied en wat 
je graag over wil brengen. Hoe giet je dat dan in een 
goede training of workshop? In dit artikel deel ik 7 
stappen die je zou moeten hanteren en die je direct 
kunt toepassen bij het ontwerpen van jouw training 
of workshop.

Bepaal je onderwerp of focus
De eerste stap is het bepalen van je onderwerp of 
focus. Je kunt dat op verschillende manieren doen. 
Ik bepaal mijn aanbod (en dus focus) op basis van de 
vraag die ik online zie. Ook houd ik bij welke vragen 
vaker terugkomen in mijn DM of via de mail. De statis-
tieken van berichten op mijn social media kanalen of in 
de nieuwsbrief, geven mij ook een indicatie van waar 
mijn doelgroep interesse in heeft. Andere ondernemers 
starten met het in kaart brengen van hun kwaliteiten en 
wat ze een ander graag zouden willen verkopen. 

Zorg er in elk geval voor dat je 
een onderwerp en focus bedenkt. 
Aanvullend daarop wil ik je de tip 
meegeven om wat marktonder-
zoek te doen. Welk aanbod is er 
op dit moment en hoe verhoudt 
jouw onderwerp of focus zich 
daartoe? Later diep je dat wat uit, 
daarover lees je bij stap 4 meer.
Zorg er in elk geval voor dat je een onderwerp en focus 
bedenkt. Aanvullend daarop wil ik je de tip meegeven 
om wat marktonderzoek te doen. Welk aanbod is er op 

dit moment en hoe verhoudt jouw onderwerp of focus 
zich daartoe? Later diep je dat wat uit, daarover lees je 
bij stap 4 meer.

Doelgroep leren kennen
Als je een onderwerp en focus gekozen hebt, verdiep 
je je verder in jouw doelgroep. Je wil weten welke 
expertise jouw klant nodig heeft en op welke wijze je 
die het beste kunt aanbieden. Je kunt jouw klant in 
kaart brengen door een persona te maken. Een persona 
is een gedetaileerde beschrijving van jouw (fictieve) 
ideale klant. Ontdek wie jouw expertise zouden willen, 
waar ze tegenaanlopen en welke van de vier basisrede-
nen zij hebben om jouw product of dienst af te nemen. 
De basisredenen zijn dat een klant: pijn wil vermijden, 
plezier wil krijgen, tijd wil besparen of geld wil verdie-
nen of besparen.

Wees zorgvuldig in het formule-
ren van een persona. Wat maakt 
jouw klant gelukkig? Als het gaat 
om educatief aanbod kun je je-
zelf afvragen welke beginsituatie 
jouw klant heeft, wat jouw klant 
motiveert om mee te doen en 
welke leervoorkeur jouw klant 
heeft. 
Wees zorgvuldig in het formuleren van een persona. 
Wat maakt jouw klant gelukkig? Als het gaat om edu-
catief aanbod kun je jezelf afvragen welke beginsituatie 
jouw klant heeft, wat jouw klant motiveert om mee 
te doen en welke leervoorkeur jouw klant heeft. Een 
goede manier om jouw klant te betrekken is om vragen 
te stellen via Instagram-stories. Je kunt ook in gesprek 
gaan met verschillende klanten, die je bijvoorbeeld 

TRAINING



spreekt via DM. Een combinatie van verschillende com-
municatiemiddelen werkt vaak het beste. Het voordeel 
van een persoonlijk (online)gesprek is dat je daarmee 
ook aan een band met je klant werkt.

Leerdoelen vaststellen
Op basis van jouw persona ga je leerdoelen vaststellen. 
De gekozen leerdoelen geven een belangrijke houvast 
bij het ontwerpen van jouw training of workshop. Het 
bepaalt namelijk welke inhoud je wil aanbieden en 
welke werkvormen passend zijn. Wil je de deelne-
mers vooral kennis overbrengen? Moeten ze bepaalde 
vaardigheden aanleren? Beoog je ze te inspireren? 
Misschien wil je wel het een en ander met elkaar com-
bineren?

Voorkom dat je tijdens je training 
of workshop teveel wil doen. Kies 
liever voor een duidelijke focus, 
die je kunt aanvullen met een 
vervolgtraject of – training. 
Voorkom dat je tijdens je training of workshop teveel 
wil doen. Kies liever voor een duidelijke focus, die je 
kunt aanvullen met een vervolgtraject of – training. Het 
is namelijk goed om je te realiseren dat je niet einde-
loos kunt blijven zenden. De deelnemers hebben meer 
aan een paar duidelijke leeruitkomsten, dan aan heel 
veel vage doelen. Qua opname-capaciteit is het goed 
om je te realiseren dat een deelnemer meer onthoudt in 
een gedoseerde training dan in een training met te veel 
en een verscheidenheid aan informatie.

Vorm aanbod bepalen
Nu je weet wat je de doelgroep gaat leren, is het goed 
om een vorm te kiezen. De gekozen vorm moet in lijn 
liggen met de beoogde leeruitkomsten. Wil je dat de 
deelnemers wat weten, kunnen, ervaren of ontdekken? 
Is de vorm online, offline, individueel of in groepsver-
band? Misschien kies je wel voor tussenvormen? Een 
mooi voorbeeld is de online cursus digitale tools die ik 
vanuit Blijven Leren ontwierp. Zowel het onderwerp 

als de gekozen doelgroep (leraren met weinig tijd die 
op hun eigen moment aan de slag willen) lenen zich 
voor die vorm. In de online cursus leren zij aan de hand 
van instructievideo’s hoe ze zelf digitale tools kunnen 
aanmaken en inzetten in hun (onderwijs)praktijk. Be-
langrijke informatie schreef ik voor ze op in een e-book 
en vertelde ik in een video. Zo konden de deelnemers 
zelf kiezen welke manier van informatie opnemen zij 
het prettigst vinden. 

Trends kunnen ook van invloed 
zijn op de vorm waarin je jouw 
aanbod aanbiedt. 
Trends kunnen ook van invloed zijn op de vorm waarin 
je jouw aanbod aanbiedt. Stel dat je een mindsetcoach 
bent. Waarschijnlijk zul je zien dat er verschillende 
mindsetcoaches zijn die podcasts aanbieden en dat je 
op afstand begeleiding kunt krijgen. Daarnaast experi-
menteren nu ook ondernemers met kleine ‘snaps’ aan 
inspiratie, zoals dagelijkse berichten via de mail of in 
een WhatsApp-groep. Ze willen zo hun klanten hel-
pen om dagelijks met een bepaalde mindset de dag te 
starten. Wat wil jij aanbieden? En hoe verhoudt zich dat 
tot jouw doelgroep?

Inhoud en opbouw bedenken
Na dit alles, begint het eigenlijk pas. Welke inhoud heb 
je nodig om de beoogde leeruitkomsten voor elkaar te 
krijgen? Welke eigen expertise zet je in? Welke theorie 
gebruik je om jouw verhaal te onderbouwen? Ga je ook 
gebruik maken van bijdragen van anderen om jouw 
training of workshop te verrijken? 

Wat is de globale opbouw van jouw training of work-
shop? Meestal begin je met een binnenkomer en het 
ophalen van voorkennis om zo de beginsituatie in te 
schatten. Vervolgens bied je kennis aan die de deelne-
mers verwerken. Misschien laat je zien hoe iets moet, 
zodat ze het daarna zelf kunnen doen. Dit is totaal 
afhankelijk van jouw onderwerp. Je denkt hierbij ook 
na over werkvormen; manieren om de deelnemers wat 
aan te leren. Er zijn ontzettend veel werkvormen te 
bedenken en het is goed om een aantal manieren in je 

BELEMMERINGEN‘toolkit’ te hebben zodat je kunt inspelen op de groep.  

Voorbereiden workshop
Bij het voorbereiden van de workshop moet je denken 
aan alle praktische zaken van een workshop of training 
aanbieden; een locatie, het regelen van workshopma-
teriaal, flipovers, een scherm voor je presentatie en 
eventueel iets van catering. 

Gebruik je een programmaboek-
je of alleen werkbladen? Print je 
jouw uitleg ook, of deel je alleen 
opdrachten op papier. Is dat ‘nor-
maal’ papier of ‘100 gram’ papier, 
waardoor de kwaliteit beter oogt?
Gebruik je een programmaboekje of alleen werkbladen? 
Print je jouw uitleg ook, of deel je alleen opdrachten 
op papier. Is dat ‘normaal’ papier of ‘100 gram’ papier, 
waardoor de kwaliteit beter oogt? Welke spullen heb je 
verder nodig? Het brainstormen kan je digitaal doen via 
de online tool Mentimeter, maar je kunt ook aan de slag 
met post-its. Is het de bedoeling dat ze ideeën uittypen 
of gaan ze met kleurtjes en papier aan de slag?

Ook denk je na over de opstelling van je workshop 
of training. Vaak wordt deze opstelling ontzettend 
onderschat. Zonde, want ze kunnen een goede bijdra-
ge leveren aan de beoogde leeruitkomsten. Gaan de 
deelnemers in een U-vorm zitten of maak je groepjes? 
Een U-vorm nodigt meer uit tot uitwisseling en plenaire 
bijeenkomsten. Groepjes passen beter bij groepsop-
drachten en kunnen ervoor zorgen dat er minder focus 
is bij plenaire momenten; je kunt immers gemakkelijk in 
gesprek raken met anderen. Een kring heeft ook weer 
impact op de sfeer, dat vraagt meer kwetsbaarheid bij 
de deelnemers. Zorg dat je bewust nadenkt over de 
opstelling.  

Na de training of workshop zit 
jouw werk erop, toch? 

De kwaliteit van jouw aanbod 
verhoog je behoorlijk als je kiest 
voor vormen van nazorg. 
Vormen van nazorg
Na de training of workshop zit jouw werk erop, toch? 
De kwaliteit van jouw aanbod verhoog je behoorlijk als 
je kiest voor vormen van nazorg. Bij de online cursus 
digitale tools mogen deelnemers contact opnemen 
om met mij te sparren. Als je een inspiratiesessie geeft 
waarin je doelgroep iets ontwerpt om uit te proberen, 
kun je ook afspreken dat je na een tijdje eens terug-
komt om mee te kijken hoe de uitvoering verloopt. Be-
denk van tevoren wat je aanbiedt en hoe dat verwerkt 
in jouw aanbod. 

--------

Wil je concrete voorbeelden van hoe je aansluit bij jouw 
doelgroep, hoe je de inhoud en opbouw van je workshop 
bepaalt, welke werkvormen je kan inzetten en hoe je 
nazorg vormgeeft? Volg daarvoor Blijven Ondernemen.

Over Shauna

Shauna is onderwijsadviseur en eigenaar van Blijven Leren 
en Blijven Ondernemen. De tak Blijven Leren is gericht op 
het onderwijs. Met Blijven Ondernemen helpt zij onderne-
mers bij het maken van trainingen. Bedrijven helpt zij met 
het opzetten van een leercommunity of met het creëren 
van educatief aanbod. Haar kernkwaliteit is ‘verbeteren’. 
In haar beleving ben jij als ondernemer de expert en weet 
jij wat je een ander wil leren. Hoe je dat effectief en didac-
tisch kloppend doet, daar is zij voor. Op haar kanalen deelt 
zij voortdurend inspiratie die je direct kunt toepassen in de 
klas in je onderneming.
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NEXT

Dat was alweer het vijfde magazine! Het 
volgende magazine verschijnt op 26 juni 
2020. 

Lijkt het je leuk om iets bij te 
dragen aan het magazine? Stuur dan 
even een mailtje naar 
info@businesswomennederland.nl.

Liefs,

Saskia SASKIAVANWOLFEREN
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