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... ik zwanger raakte van mijn eerste kindje! 

Dat het afgelopen jaar voor veel uitdagingen heeft gezorgd
mag duidelijk zijn. De klap van de crisis is voor veel
ondernemers ongekend hard geweest. Ook in mijn directe
omgeving heb ik kunnen zien wat het met je doet als
bijvoorbeeld plotseling je zaak dicht moet. 

Maar laten we eerlijk zijn; 2020 bracht ook veel mooie dingen.
Ik lees, hoor en zie van veel ondernemers dat het afgelopen
jaar ze bewuster heeft gemaakt van wat wél goed gaat. Wat
ben ik trots op de kansen die jullie gecreëerd en gepakt
hebben. Wauw! 

Ook hier werd de thuisbasis werd ineens een thuisfront. Een
plek waar het hele gezin volle dagen doorbracht. En tussen de
ontplofte wasmanden, aanrechten vol met vaat en
struikelpartijen over speelgoed kwam ook het familiegevoel
naar voren, en daarmee de wens naar gezinsuitbreiding.

Wat ben ik blij met de vrijheid die het ondernemerschap mij
biedt. Ik heb de afgelopen maanden dankbaar naar mijn
lichaam kunnen luisteren, en even rust genomen wanneer ik
daar behoefte aan had. 

2021 belooft een avontuurlijk jaar te worden, en ik heb er zin in!

Liefs, Saskia van Wolferen
Oprichter Business Women Nederland 

2 0 2 0  I S  H E T  J A A R  D A T . . .

En toen werd alles anders

V O O R W O O R D



Londen – in een arena sprak Cathy Clarke voor 20.000
vrouwen een bemoedigende boodschap tijdens de
COLOUR conference toen ze een misstap maakte. 

Het was een seconde stil toen iedereen vol schrik zijn
adem inhield en zag hoe ze van het podium af voel. Een
moment dat ik werkelijk nooit meer vergeet. Als spreker
sta ik regelmatig op podia en is dat dan ook altijd ergens
in je achterhoofd je angst. Wat als je van het podium af
valt of over een van de snoeren struikelt. My worst
nightmare!

Cathy’s boodschap voor jou
Een jaar later stond ze opnieuw op het podium en werd
het herhaald voor alle vrouwen die het jaar ervoor niet op
de conferentie waren.

Wonder boven wonder had ze niet anders dan de schrik in
haar benen, het had veel erger kunnen zijn. Maar nu
getuigde ze van ontzettend veel moed door dit meest
kwetsbare podiummoment te delen. Ze liet zien dat op
welke manier je ook in het leven uit het veld geslagen
wordt en wellicht op je neus valt, je hebt altijd weer de
keus om op te staan. Het maakt namelijk niet uit hoe vaak
je valt, maar telkens heb je weer de keuze om op te staan.

Mijn shock moment in 2020 
Dit heeft een enorme indruk op mij achtergelaten. Juist
ook in tijden van corona. Op 12 maart 2020 ontving ik
mailtje na mailtje, belletje na belletje de afzeggingen voor
mijn werk. Werkelijk al mijn omzet als spreker was weg
gezien de eerste lockdown rondom covid-19.

Marije van den Berg

KLAAR MET DIE
KWETSBAARHEID



Ik moet je eerlijk zeggen dat – ondanks mijn optimisme en
mijn ondernemersgeest – op dit moment werkelijk al mijn
creativiteit weggeblazen werd. Ik werd geconfronteerd met
onzekerheid over de toekomst en zag al mijn
investeringsruimte als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Bovendien betekende de maatregelen financieel een
aderlating. Herkenbaar? 

De leerschool van het leven 
Ik geloof dat in elk seizoen prachtige levenslessen klaarliggen
om ontdekt te worden. Het leven is de mooiste leerschool die
we hebben, al zouden we soms door bepaalde processen wat
sneller heen gaan. Ik stel me wel eens voor dat je – net als
vroeger met de video’s die je afspeelde – je de video vooruit
kon spoelen. Je zag dan het beeld versneld voorbij komen
inclusief de hilarische tonen van het versnelde geluid. Weet je,
iedereen krijgt op zijn eigen manier te maken met flinke
uitdagingen in het leven. Of dat nu voortkomt uit je eigen
keuzes, de keuzes van anderen of gewoon omdat het leven zo
loopt. Vanaf onze jonge jaren verzamelen we allemaal
belemmerende overtuigingen of zelf een innerlijke criticus.
Bovendien hebben we allemaal ons unieke
hormonenhuishouden en ook nog eens een rijke verzameling
aan emoties die soms ook nog eens ongrijpbaar zijn.

Jouw nummer één focus van 2021?!
Ik wil je uitnodigen om in het komende jaar genadevol en
mild naar jezelf te zijn. Soms vinden we zoveel van alles
wat er in ons binnenste plaatsvindt, terwijl het ons enorm
veel informatie geeft over alles wat er in ons leeft en wat
verlangd naar aandacht. Ja, aandacht van jou! Want weet
je, jij bent de sleutel naar innerlijke vrijheid. Jij bent in staat
om die belemmerende overtuigingen te ontmantelen, je
innerlijke criticus je grootste supporter te laten worden en
op een goede manier voor jouw emoties te laten zorgen.

De grootste vraag
De grote vraag in dat alles is of je dat ook écht wilt? En
als je met alles in je zegt ‘Ja!!! Al vind ik het wel een beetje
eng!’, dan is de volgende vraag of het je ook wat mag
kosten. Want ja, eng is het wel een beetje. Je laat je
vertrouwde beperkende wereldje achter voor het
onbekende avontuur. Dat is spannend. Maar ik weet uit
ervaring: het is écht de moeite waard om genadig en mild
naar jezelf te worden. Want op de momenten dat je dan
weer eens op je neus valt, weet je dat je altijd weer de
moed hebt om op te staan. En dat net als bij Cathy Clark
dat diepste schaampunt, wellicht de meest inspirerende
boodschap wordt die je een ander kunt geven.

Ik ben graag je grootste supporter! 
Heb je behoefte aan wat support op jouw avontuur om zeker
en vrij door het leven te gaan? Meld je dan aan voor de
online training Klaar met die Kwetsbaarheid bij de Be
Excellent academy. In 10 weken gaan we met elkaar dit
proces aan. Je ontvangt: 2 live webinars, een live Q&A 8
online trainingsmomenten met opdrachten,  het 7LIFE
assessment en 3 coachgesprekken op locatie of online. 

Als cadeautje voor jou ontvang je in januari en februari 15
procent korting op deze training met de kortingscode
BUSINESSWOMENNL. De perfecte start van een hoopvol
2021!  

Dus ondernemende vrouw: wees sterk en moedig!
Liefs Marije

@beexcellent_academy

WEBSITE TRAINING

https://beexcellentacademy.nl/
https://beexcellentacademy.nl/events/online-training-klaar-met-die-kwetsbaarheid/


Soms is het mogelijk om een prijsafspraak te maken met

jouw juridisch adviseur, vraag altijd naar de mogelijkheden

en leg goed vast wat de juridische kosten zullen zijn.

Vraag om een duidelijke inschatting van de kosten en de

kansen; 

Laat goede algemene voorwaarden opstellen;

Laat contracten altijd checken door een goede jurist of

advocaat voordat je die tekent;

Bekijk de algemene voorwaarden van partijen waarmee 

je in zee gaat;

Voordat je personeel aanneemt is het van belang 

dat je je hierover juridisch laat informeren over hoe 

je dit doet, met welke rechtsvorm je dit doet en 

laat het arbeidscontract eerst controleren;

Zorg indien mogelijk dat je een huurovereenkomst 

(bijv. voor een kantoorruimte) hebt die je 

tussentijds kunt opzeggen;

Bekijk goed welke verzekeringen echt nodig zijn 

en wat de polisvoorwaarden hiervan zijn.

Juridische bijstand/dienstverlening is voor (kleine) ondernemers van groot belang
Indien juridische procedures of geschillen niet goed en deskundig worden aangepakt kan dit behoorlijke financiële schade
en juridische gevolgen opleveren. Hieronder een korte uitleg over veelvoorkomende euvels.

Wat vaak voorkomt is dat contracten slecht of helemaal niet zijn opgesteld. Als partijen een contract aangaan dan is het heel
belangrijk dat de afspraken goed zijn vastgelegd en dat je jouw rechten kent en laat checken. Voor kleinere ondernemers is
het bijvoorbeeld soms zo dat je onder het consumentenrecht valt (reflexwerking) en sommige bepalingen onredelijk
bezwarend kunnen zijn. 

Tevens gaat het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden meestal fout. Deze worden dan niet goed te hand
gesteld. Ter hand gesteld betekent dat de algemene voorwaarden op juridisch juiste wijze zijn overhandigt dan wel akkoord
bevonden om geldig te zijn. Het plaatsen van de algemene voorwaarden of ernaar verwijzen op de achterkant van een
factuur zijn bijvoorbeeld onvoldoende.

De juiste rechtsvorm bepalen van een onderneming is essentieel, omdat bijvoorbeeld eenmanszaken en vof’s (financieel en
juridisch) risicovoller zijn dan vennootschappen zoals de bv en de nv. Onder deze ondernemingsvormen zijn er ook fiscale en
administratieve verschillen.

HANDIGE JURIDISCHE TIPS

VOOR ONDERNEMERS

CHANNAH MAKKINK

@advocatenkantoorvanveenendaal

WEBSITE

https://www.vanveenendaaladvocatuur.com/


Het zelfstandig ondernemerschap vraagt nogal

wat van je. Eigenaar van My Personal Fitcoach,

online ondernemer, personal trainer,

gewichtsconsulent, leefstijlcoach en mental

coach Marianne Honkoop weet hier alles van. 

 Ze coacht voornamelijk vrouwen richting meer

fitheid en vitaliteit en daarnaast coacht ze haar

klanten bij het behalen van hun sportieve doelen.

Fit zijn om je business te

runnen is een must!
Marianne Honkoop



Met een eigen onderneming in de sport is een

hoog energieniveau van groot belang. De hele

dag met sport bezig zijn vraagt nogal wat van je.

Bovendien ben jij je eigen visitekaartje en als jij

je niet fit en vitaal voelt, hoe moet je jouw

klanten dan motiveren om het beste uit zichzelf

te halen? Maar dat geldt eigenlijk voor alle

ondernemers. Jij bent de drijvende kracht achter

je bedrijf en als je met moeite jezelf door de dag

sleept, dan blijven je prestaties en je resultaten

achter. En daarnaast geldt voor veel vrouwelijke

ondernemers dat ze niet alleen de drijvende

kracht zijn achter hun bedrijf, maar ook achter

hun gezin. Kortom: het leven vraagt nogal wat

van ons als vrouwelijke ondernemers. En de

enige manier om hiermee om te gaan is ervoor

te zorgen dat jij op je best bent. Elke dag weer!

Maar hoe doe je dat? Elke dag op je best zijn

om optimaal te kunnen presteren? Cruciaal is

voldoende slaap, zegt Marianne. Dat is iets

waarop we vaak korten als we nog deadlines

moeten halen of nog even wat extra tijd voor

onszelf willen. Maar hierbij vergeten we al snel

dat een nachtje met wat minder slaap al

negatieve gevolgen heeft. We zijn minder

scherp, hebben meer honger en zijn dus niet

optimaal fit for business. Dus wil je ergens aan

werken, pak dan je slaap aan. Zorg dat dit op

orde is en ga vandaaruit verder. Zorg voor

voldoende beweging en eet gezond. Het is niet

zo heel ingewikkeld, maar je moet er wel tijd aan

besteden.

Gemotiveerd om aan de slag te gaan? Download
dan het gratis e-book ‘Get Fit Fast’ en start met
het werken aan jouw fitheid en gezondheid en
leg een goede basis voor jouw business!
Of start met de 21-daagse online cursus Healthy
Living. Speciaal voor de lezeressen van dit BWNL
Magazine van €19,95 voor slechts €9,95. Te
koop via de webshop met de code BWNL

Meer weten over My Personal Fitcoach?
@mypersonalfitcoach

WEBSITE

https://mypersonalfitcoach.com/


KIES VOOR PLEZIER 
EN POSITIEF ONDERNEMEN



Vind jij het soms ook lastig om vertrouwen te

blijven houden in je business en jezelf? Wil je

graag vooruit, maar weet je niet wat de volgende

stap moet zijn? Voelt ondernemen steeds meer

als een last en is jouw enthousiasme dat je ooit

had soms ver te zoeken? Ik gun het jou om vanuit

een positieve mindset voor jouw droom te blijven

gaan. Om weer plezier te hebben in het

ondernemen, zodat jij de juiste stappen durft te

zetten die daarvoor nodig zijn. Zo kom jij in de

flow en gaat jouw business groeien!

Op ontdekkingsreis

Ondernemen is één grote ontdekkingsreis en kan

soms als een echte rollercoaster voelen.

Onderweg kom je allerlei hobbels tegen.

Belemmerende gedachten, online zichtbaar zijn,

kritische mensen om je heen of je alleen voelen.

Dit vraagt om flexibiliteit, vertrouwen houden en

in jezelf blijven geloven. Dat is niet altijd even

makkelijk.

De kracht van een positieve focus

Ik zie veel onderneemsters worstelen met

dezelfde uitdagingen. Het is mijn missie is om

onderneemsters te leren hoe ze met een

positieve mindset kunnen blijven geloven in een

succesvolle toekomst. Ik weet uit ervaring hoe

lastig het soms is. Ik weet ook wat een positieve

focus voor je kan doen! Denken in kansen en

mogelijkheden bied je oneindig veel meer, dan

blijven stil staan en niet durven te kiezen.

Kies bewust voor wat bĳ jou
past en ervaar meer flow in het
ondernemen.

Durf keuzes te maken en ga
voor groei!

Positief ondernemen

Ontdek bij C Colours hoe positief ondernemen voor jou kan werken! Tijdens het

driedaagse inspiratieweekend ‘Kies jouw koers’ ga je ontdekken wat écht bij jou als

ondernemer past. De training ‘Flexibel door het leven’ leert jou beter om te gaan met

stressvolle uitdagingen. Ik kan jou ook individueel begeleiden als je ergens vastloopt in

het ondernemen. 

Leren jouw eigen keuzes maken 

Werken met C Colours geeft jou inzichten in hoe jij onderneemt. 

Waar loop je tegen aan? Wat houdt je tegen? Waardoor zet je die 

volgende stap niet? Hoe kun je vertrouwen blijven houden in de 

toekomst? Je leert bewuster kijken naar wat goed gaat en waar je 

naar toe wilt. Je kunt beter kiezen wat bij jou en je onderneming 

past. Daar zit je groei.Je krijgt op een laagdrempelige én praktische 

manier inzichten. Zo kun jij gaan ervaren welk effect positief 

ondernemen op jou heeft! Lijkt jou dit iets? Doe dan een keertje 

mee met mijn gratis online workshop ‘Positief ondernemen’.

@c_colours_c

BEGHE I J N

Mireille

WEBSITE

http://www.c-colours.nl/


C O V E R S T O R Y
Breinkennis voor jou als

ondernemer: zo belangrijk is het
- Nancy Herkul



Ik werk al twintig jaar in de sociale zekerheid. Twintig jaar
waarin ik bij verschillende sociale diensten gesprekken
voer met mensen. Dat zijn inmiddels heel wat gesprekken
waarin ik mensen vooruithelp. Maar één ding valt mij
steeds weer op: mensen denken dat hun probleem is
verholpen als alles is opgelost en er niets meer aan de
hand is. Daarbij vergeten zij dat het vaak een tijdelijke
oplossing is. Wat er écht moet veranderen, is het gedrag.
Je mindset. Het gaat een tijdje goed, maar dan krijg je te
maken met een tegenslag. Je vervalt weer in je oude
gedrag. Het probleem is weer terug. 

Ik ben de eerste om toe te geven dat ook ik in deze valkuil
ben getrapt. Ondanks alle methodieken verviel ik soms
toch in oude patronen. En hoe kan ik als ondernemer
mensen helpen als ik het zelf niet duidelijk heb? Dus
moest ik verder zoeken naar hoe ik dit wél effectief kan
veranderen. Deze zoektocht bracht mij uiteindelijk op het
spoor van breinkennis.

Wat is breinkennis?
Breinkennis is de kennis over je brein. Hoe werken onze
hersenen precies en hoe kunnen we dit gebruiken om
optimaal te presteren? Vreemd genoeg leren we hier heel
weinig over. We krijgen voorgeschoteld wat we moeten
leren, maar niet hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen.
Er is namelijk een essentieel verschil tussen de biologische
werking van ons brein en de maatschappelijke eisen die
aan ons worden gesteld. Sterker nog: doordat dit niet op
elkaar aansluit, ontstaat er vaak een conflict met de
biologische eisen van ons brein.

Mijn zoektocht naar breinkennis
In mijn werk merk ik dat mensen hun eigen potentie
onderschatten. De mensen die ik spreek, zijn door allerlei
uiteenlopende redenen in een vicieuze cirkel beland. Met
dit in mijn achterhoofd, kwam ik in contact met
neuropsycholoog dr. Joe Dispenza. Ook kwam ik via
LinkedIn in aanraking met een onderzoeker die mij met
heel andere ogen naar mijn hersenen liet kijken. Mijn
uitgangspunt hierbij was dat als ik zou leren hoe mijn brein
werkte, ik ook zou weten hoe dat van anderen werkt.  

Ik kan je zeggen, dat wat ik leerde, was gerust
breinbrekend te noemen. 

Iedere week volgde ik lessen van mijn twee mentoren.
Heel interessant, maar ook heel verwarrend. Na een paar
weken was ik helemaal van slag. Alles wat ik tot dan toe
als vanzelfsprekend had beschouwd, werd op zijn kop
gezet. Wat ik allemaal geleerd had. De regels die ik mezelf
had opgelegd. En vooral: de regels van mijn ouders, tante
en oma’s. Ik was even serieus de weg kwijt.  

Op een dag vroeg ik mijn mentoren of we door
breinkennis in de war raken. Het antwoord was JA. Niets is
wat het lijkt. Alles wat ik geleerd had, de opvoeding die ik
had gehad… ineens klopte niets meer. En juist dat inzicht
had ik nodig om samen met mijn mentoren te beginnen
met het herprogrammeren van mijn eigen brein. Iets wat
niet makkelijk is. Maar ik heb een begin gemaakt.

Breinkennis is de weg naar succes
Wist je dat 95 tot 98% van onze primaire beslissingen van
emotionele aard zijn? We nemen dus bijna al onze
belangrijke beslissingen op basis van gevoel. De grootste
valkuil is dat we wel denken dat erover nadenken, maar in
werkelijkheid is het ons onderbewustzijn dat de baas is. 

Breinkennis leerde mij om mijn onderbewustzijn en mijn
intelligentie samen te gebruiken. Zo kan ik een goede
afweging maken. Dit is weer makkelijker gezegd dan
gedaan, want vaak heeft het onderbewustzijn toch al een
besluit genomen. En voordat je denkt: hé, wat een irritant
onderbewustzijn heb ik toch, kan ik je vertellen dat hier
vanuit biologisch oogpunt een goede reden voor is.

Ons onderbewustzijn is vele malen sneller dan onze
intelligentie: het onderbewustzijn kan in een kwart van een
seconde reageren. Dat is heel erg handig in ons
overlevingsmechanisme, want op het moment dat je een
leeuw spot, hoef je niet na te denken en ren je weg.



Je intelligentie is daarentegen heel traag. Als je eenmaal
tot de conclusie bent gekomen dat je moet vluchten, ben
je allang opgegeten door die leeuw. Tel daarbij op dat dit
onderbewustzijn-proces ons brein gewoon heel weinig
stroom kost. Biologische efficiëntie is dus ook waarom je
onderbewustzijn zo’n groot deel van je primaire
beslissingen neemt.  

Met deze kennis kun je je wel voorstellen wat er gebeurt
als je vaak beslissingen neemt die niet goed voor je zijn. Je
onderbewustzijn wordt in je eerste negen levensjaren
‘voorgeprogrammeerd’. Alles wat je in deze periode leert
en overneemt van je opvoeders en je omgeving, wordt in
je onderbewustzijn opgeslagen. Dit wordt je
referentiekader. Dus als je al jarenlang beslissingen neemt
vanuit je onderbewustzijn, neem je altijd dezelfde
beslissingen. Zelfs als je niet goed weet – of juist wel – dat
dit niet het juiste besluit was. 

Hoe breinkennis bijdraagt aan een succesvolle onderneming
Ook als ondernemer ben je gewoon een mens. Grote kans
dat ook jij beslissingen vanuit je onderbewustzijn neemt
die niet altijd het beste voor jou, je bedrijf of je klanten zijn.
Als je bezig bent met de gevolgen (handeling en gedrag)
zonder de oorzaak te kennen of aan te passen, blijf je in
cirkels draaien. Je komt dan moeizaam of helemaal geen
stap vooruit. Dit is dan ook een heel interessante vraag die
je jezelf kunt stellen:  

Hoe weet ik zeker dat ik het goed doe, als ik niet eens
weet hoe ik mijn onderbewustzijn moet laten
samenwerken met mijn intelligentie? 

Het antwoord is natuurlijk te vinden in breinkennis. En als
je die wilt ontwikkelen, sluit je je aan bij de Breinkennis
Businessclub.

Sluit je aan bij de Breinkennis Businessclub
Kennis en begrip zijn de basiselementen voor goed
ondernemerschap. Daar begint alles mee. Als je jouw
eigen emotionele beslissingen en je intelligente
beslissingen beter begrijpt, kun je veel betere
overwegingen maken. Je vergroot daarmee de kans dat je
succesvoller bent in het ondernemen.  

De Breinkennis Businessclub is er voor iedere ondernemer
en coach die zich wil verdiepen in breinkennis. Ontdek
met je collega-ondernemers hoe onze hersenen werken.
Hoe gevoelens worden gecreëerd. Hoe ons DNA
samenwerkt met onze hersenen en ons lichaam. Hoe we
controle kunnen nemen over onze persoonlijke situatie.
Ons geluk, relaties, opleiding, hobby's, de dagelijkse
keuzes die we in ons leven maken. Ik ben Nancy Herkul,
mindsettrainer en help je graag naar jouw next level! Neem
contact met me op via info@ontdekjemooistezelf.nl.
Website.

https://www.ontdekjemooistezelf.nl/


Jolien van der Geugten is sinds 1,5 jaar ondernemer en
besloot in 2020 een kinderboek te schrijven.

Toen de zoon van Jolien van der Geugten negen dagen
oud was, werd hij met een ernstige infectie in zijn gezicht
opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek de droge en
zeldzame huidaandoening ichthyosis te hebben. Vijf jaar
later is Jolien ondernemer geworden en heeft zij het
avontuurlijke kinderboek ‘Joris en de tijger’ geschreven
over een jongen met de huidaandoening ichthyosis.

Waarom heb je een kinderboek geschreven?
‘Toen mijn zoon 4 jaar was en naar de basisschool ging
zocht ik een boek om zijn klasgenoten laagdrempelig te
kunnen vertellen over zijn huidaandoening.

Ik kwam vooral kinderboeken tegen over ‘anders’ zijn.
Maar ik zocht een krachtig verhaal waarin duidelijk wordt
wat het betekent om een huidaandoening te hebben, en
dat je ook met een huidaandoening een hoop kwaliteiten
hebt.’  

Wat wil je met het boek bereiken?
‘Het voelt als mijn missie om mensen bewust te maken
van de impact van een huidaandoening, wat het met je
doet in het dagelijks leven. Hoe is het bijvoorbeeld als op
school andere kinderen jouw hand niet willen vasthouden
omdat je een droge en schilferige hand hebt? Ik hoop dat
ouders het boek met hun kinderen van ongeveer drie tot
en met zes jaar lezen. Als je zelf geen huidaandoening
hebt is het moeilijk voor te stellen wat voor impact het kan
hebben.

Jolien van der Geugten

HET WAS MIJN DROOM

IN 2020 EEN KINDERBOEK TE SCHRIJVEN



Je kunt bijvoorbeeld veel last hebben van jeuk, je kunt
daardoor slecht slapen, je moet je regelmatig insmeren met
vette zalf en je krijgt te maken met vooroordelen.’ 

Waarom ben jij gaan ondernemen?
‘Ik werkte dertien jaar in het hoger onderwijs als docent en
onderzoeker. Ik was op zoek naar meer creativiteit in mijn werk
en minder werkdruk in combinatie met mijn gezin. Door de
huidaandoening van mijn zoon ben ik betrokken geraakt bij de
patiëntenvereniging voor mensen met ichthyosis. Zo kwam ik
erachter dat ik mijn onderzoeks- en onderwijservaring kon
inzetten om bij te dragen aan praktische oplossingen op het
gebied van gezondheid en welzijn. Toen heb ik mijn bedrijf
WYS Onderzoek opgericht. WYS staat voor What’s Your
Story?’

Waar haalde je de inspiratie vandaan bij het schrijven van het
boek?
‘Mijn ervaringen met mijn zoon waren de belangrijkste
inspiratie voor het boek. Ik smeer hem twee keer per dag in
met vette zalf, wat hij natuurlijk niet altijd prettig vindt. Verder
ken ik via de patiëntenvereniging meer kinderen met dezelfde
huidaandoening. Toen ik een weekend naar Duitsland was voor
een vergadering kreeg ik in het vliegtuig ineens hele concrete
ideeën voor het verhaal. Ik heb drie kinderen (3, 5 en 7 jaar), en
ik merkte door even helemaal weg van huis te zijn dat ik toen
pas ruimte kreeg in mijn hoofd om hierover na te denken.

Ik realiseerde me in het vliegtuig dat er dieren zijn met
een bijzondere huid, zoals een olifant met een dikke droge
huid die niet kan zweten. Mensen met ichthyosis kunnen
vaak ook niet of nauwelijks zweten. Joris ontmoet in het
verhaal verschillende dieren en komt erachter dat hij niet
de enige is met een bijzondere huid. Maar verder wil ik
niet te veel over het verhaal verklappen! Toen ik na mijn
bezoek aan Duitsland in de trein van Schiphol naar mijn
woonplaats Amersfoort zat, heb ik druk zitten schrijven en
toen ik thuiskwam stond het verhaal in grote lijnen.’

Was het boek daarna snel klaar?
‘Eerlijk gezegd niet. Het verhaal tot in de puntjes
afschrijven kost een hoop tijd. Dat doe je niet even in een
half uurtje ergens tussendoor. Het liefst wil je een paar uur
achter elkaar kunnen werken. Dat is wel een belangrijke
tip als je een boek wil schrijven, zorg voor voldoende
schrijftijd achter elkaar. Laat je teksten daarna even
liggen, en schrijf dan met een frisse blik weer verder. En
natuurlijk hoort schrappen er ook bij. Ik had in mijn eerste
versie van het boek nog meer dieren verwerkt, maar dat
werd te ingewikkeld. Het verhaal werd sterker door
minder personages.’



Wat adviseer je anderen die een boek willen schrijven?
‘Laat je bij de start van het schrijfproces niet te veel
beïnvloeden door je omgeving of door andere schrijvers. Jij
weet als geen ander wat je te vertellen hebt, waar je voor wil
gaan en wat je in je mars hebt. Mensen hadden van mij ook
niet gedacht dat ik een kinderboek zou schrijven. Toch is het
gelukt. Zoek een paar mensen die je vertrouwt en die jou
positief kunnen motiveren. Daar heb je wat aan op de
moeilijke momenten. En als je verhaal staat, vraag dan wel
feedback aan de doelgroep. Zouden zij het (voor)lezen, kopen
of een ander aanraden?’ 

Waar kunnen mensen terecht als ze meer willen weten over
jouw boek?
‘Het boek verschijnt in mei 2021. Dan start ook de wereldwijde
Ichthyosis Awareness Maand waarin mensen wereldwijd
aandacht vragen voor ichthyosis. Ik werk nog aan een website.
Je kunt me nu vooral volgen via instagram (@jolienvdgeugten
en @jorisendetijger).

Wat is precies ichthyosis?
Mensen met ichthyosis hebben een
hele droge huid en hebben vaak last
van schilfers. Zij moeten zich
regelmatig met vette zalf insmeren.
Ichthyosis is een erfelijke
huidaandoening. De naam is afgeleid
van Ichthus wat Grieks is voor 'vis',
omdat de huid gelijkenis vertoont
met een vissenhuid. Er zijn ongeveer
twintig verschillende vormen van
ichthyosis. Sommige vormen komen
vaker voor (1 op de 250 mensen) dan
zeldzame vormen (enkele mensen in
Nederland). Ichthyosis komt op het
gehele lichaam voor, ook op handen
en voeten en in het haar. Bij
ichthyosis kunnen ook blaren,
oorontstekingen, verminderde
haargroei en terugkerende infecties
voorkomen. Daarnaast kunnen
mensen met ichthyosis moeite
hebben met temperatuurwisselingen:
het is snel te koud en bij sport of
mooi weer hebben mensen het snel
veel te warm en ligt oververhitting op
de loer
. 
Bron: Vereniging voor Ichthyosis
Netwerken



PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING OP DE WC



Dat is nogal veranderd toch? Ik snap wel dat je uit die kleuren niet veel

wijs wordt zo, maar je kunt wel zien dat de kleuren die nu naar voren

komen veel feller zijn. Er is dus ook veel meer vuur in mijn leven en in

mijzelf gekomen. Daar heb ik ook bewust aan gewerkt, dus het was echt

een bevestiging toen ik deze nieuwe uitslag kreeg. 

Ik gun jou ook zoveel groei, op welk vlak dan ook! 

Maar waar is dat nou goed voor om aan je persoonlijke kracht te werken? 

We vegen het zo snel van tafel om aan onszelf te gaan werken, want al het

andere lijkt belangrijker. Maar als jij bedenkt dat jij degene bent die, als

moeder, voor anderen zorgt, dan heb je zelf ook wat nodig om te kunnen

blijven zorgen. Als je alleen maar geeft, breekt dit een keer op en kun je

niet meer. Maar als je ondertussen ook goed voor jezelf zorgt en je eigen

grenzen en mogelijkheden leert kennen kun je ontzettend veel aan.

Ik ben zoveel gegroeid dit jaar!

Ha ik ben Alieke van Drunen. Ik help moeders om

dat wat zij in hun mars hebben er ook echt uit te

laten komen. Als moeder is het super belangrijk

om goed voor jezelf te zorgen. Hoe beter jij in je

vel zit, hoe beter het met je gezin en je verdere

leven gaat.  

Je kunt heel veel zeggen over het afgelopen jaar,

maar dat ga ik nu lekker niet doen. Ik wil wel met

je delen dat ik het afgelopen jaar persoonlijk heel

veel gegroeid ben.  

Ik kan je dat heel mooi in kleur laten zien.

Hiernaast zie je als eerste de kleuren die mijn

persoonlijkheid weergaven eind 2019 en

daarnaast de kleuren van nu.

Persoonlĳke
ontwikkeling kan
zelfs op de wc

VAN  DRUNEN

Alieke



Persoonlijke ontwikkeling kan zelfs op de wc 

Het nieuwe jaar is net weer begonnen. Je mag vooruit

kijken met de vraag 'waar wil ik meer van dit jaar?' Focus op

het positieve, waar jij meer van wilt en je hoofd gaat daar

'automatisch' meer mee bezig.  

Ik wil bijvoorbeeld graag meer buiten zijn met mijn gezin.

Wij zijn echt familie huismus, maar nu je veel meer met

elkaar binnen zit merk ik hoe fijn het is om gewoon naar

buiten te gaan. Heerlijk even een eindje lopen, met de

jongens naar een speeltuintje, nieuwe plekken ontdekken, ik

vind het heerlijk.  

Daar wil ik meer van dit jaar.  

Ook wil ik nog meer verschil gaan maken voor de vrouwen

die mijn hulp kunnen gebruiken. Daarom bied ik 365 dagen

persoonlijke kracht gratis aan. Elke dag ontvang je een mail

van mij met een tip, idee, opdracht of inspiratie. Ik ga 10

gebieden van persoonlijke kracht met je behandelen en na

elk deel is er een challenge om je uit te dagen om ook echt

stappen te gaan zetten. Aangezien jij een ondernemende

moeder bent lijkt me dit een goede match toch? 

Doordat het gratis is kan iedereen mee doen en kun je echt

aan jezelf gaan werken en stappen zetten. Je kunt al in een

paar minuten per dag aan jezelf werken. Als moeder kun je

even de tijd nemen als je op de wc zit en of tijdens het

koken of de was doen.  

Wil jij ook in een paar minuten per dag aan jezelf werken?

Meld je dan aan voor 365 dagen persoonlijke kracht via

mijn website.  

Ga ervoor!

- Om je talenten te ontdekken. Als jij weet waar

jouw kwaliteiten en kracht ligt, krijg je meer  

 zelfvertrouwen en ga jij jezelf waardevoller

vinden. Je wordt krachtiger en kan je talenten

nog beter   inzetten.

- Om te groeien. Je mag nog meer worden. Jij

bent al een fantastisch persoon, maar jij mag nog

meer   groeien, nog mooier worden dan je al

bent. 

- Om zichtbaar te worden. Jezelf echt laten zien

vinden heel veel vrouwen lastig, ze durven niet.

Ook hierin valt vaak nog heel veel te behalen en

in te groeien. 

- Om je energie beter te managen. De energie die

jij hebt is vaak al eerder op dan jij graag zou

willen   of niet? Ook hierin is nog heel wat te

winnen als je er bewust mee aan de slag gaat.

Dus waarom zou je aan jezelf
werken?

- Om geïnspireerd te worden om er echt voor te

gaan en om anderen te inspireren. Heel veel  

 vrouwen willen wel aan zichzelf werken, maar

nemen er de tijd niet voor of komen steeds met

een   ander excuus. Jij wordt een bron van

inspiratie voor anderen als zij zien hoe het ook

kan. 

- Om meer plezier te beleven. Dat wil jij toch ook

wel, meer plezier in je leven? Ook daar wordt aan   

gewerkt als het over persoonlijke kracht gaat.

- Om een balans te vinden die voor jou werkt. Dat

betekent niet dat het altijd in evenwicht moet  

 zijn, dat beeld zie je vaak voor je als je het over

balans hebt. Iedereen gaat goed op iets anders,

en   dat onderzoeken en uitvogelen is deel van

dit proces.

Aan welke van deze 7 punten zou jij wel willen

werken?

@fierceinfashion

http://www.fierceinfashion.nl/


Het klinkt zo enorm hip ‘digital nomad’. Overal

ter wereld kunnen werken. Ik denk dat het voor

veel vrouwen een droom is en blijft. Ik moet

eerlijk zeggen dat ik niet zo van de hippe termen

ben maar dat heeft misschien met mijn leeftijd te

maken ;-) Maar eerlijk is eerlijk ik kon ook

weleens verlekkerd naar plaatjes op insta kijken

van vrouwen die dit leven gewoon leiden.

Werken op een prachtige plek op de wereld met

palmbomen op de achtergrond en een cocktail

in je hand, wie wil dit nou niet?!

De lessen van een 

NIET digital nomad
Glancy van Elst



Curaçao

Afgelopen jaar maakte ik een hele impulsieve

keuze. Mijn broer werd 50 en woont al 17 jaar op

Curaçao. Ik had hem al 8 jaar niet gezien en mijn

moeder had haar zoon zelfs al 15 jaar niet gezien.

Hij nodigde ons uit naar het eiland te komen om

zijn verjaardag te vieren. Gelijk zeiden mijn

dochter, die een tussenjaar heeft, en ik als grapje

nou misschien moeten wij wel blijven op het

eiland. Dat grapje werd snel werkelijkheid.

Binnen een week had ik mijn huis verhuurd, een

appartement gehuurd op het eiland en een auto

geregeld. Waaaaah we gingen gewoon 2

maanden naar Curaçao! Ik ben dus nogal

impulsief en denk dan op dat moment ach het

kan nu dus laten we het gewoon DOEN. Als ik

zeg impulsief dan bedoel ik ook impulsief want ik

denk dan verder ook nergens over na. We zien

wel hoe het gaat en gaan het zo fijn en leuk

mogelijk maken. Dat is eigenlijk het enige wat ik

dacht. 

Tegenvaller

De eerste tien dagen hadden we vakantie en

hebben we vooral genoten met mijn moeder en

broer. Nadat mijn moeder weer op het vliegtuig

terug naar Nederland was gegaan, begon het

‘echte’ leven. Het idee was dat ik in de ochtend

zou werken en dan ’s middags per dag bekijken

waar we zin in hadden. Klinkt als ideaal toch?!

Op zich was dit natuurlijk ook zo. Mijn dochter

was of ook aan het werk, ze draaide ontbijt in

een resort, of ze sliep nog in de ochtend. Rond

13 uur rondde ik mijn werk af en had ik de rest

van de dag vrij. Het duurde echter wel even

voordat ik in een ‘normaal’ ritme zat. Ik kon niet

zo goed wennen aan het tijdsverschil van 5 uur.

Lag heel vroeg op bed, omdat ik er helemaal af

lag, om vervolgens iedere ochtend om 5:30 uur

klaar wakker te zijn. Geen drama natuurlijk alleen

lichtelijk onhandig. 

De wifi was ofwel fantastisch of 3 keer ruk. Daar

was geen pijl op te trekken en ik had er ook

geen invloed op. Hierdoor moest ik regelmatig

mijn coach calls verzetten wat dan weer niet fijn

was voor mijn klanten.



Waar ik me enorm op had verkeken was hoe

‘alleen’ het is als je twee maanden in het

buitenland zit waar je niemand kent. Dat had ik

wel wat beter kunnen voorbereiden maar zoals

gezegd gingen we nogal snel weg en had ik

nergens over nagedacht.

Oké Glancy allemaal leuk en aardig maar wat zijn

nou de lessen die je hebt geleerd waar ik ook

van kan leren? Nou daar komen ze hoor. Alles is

bedoeld als note naar mezelf maar ik hoop dat jij

er ook wat aan hebt:

-        Ga nooit meer onvoorbereid op reis

-        Leg van tevoren al contacten met andere

ondernemers of überhaupt gewoon mensen waar

je mee kunt afspreken, want anders is het wel

echt heel alleen (tenzij je dit wilt natuurlijk dat kan

ook)

-        Check vooraf of er flexwerkplekken zijn

zodat je makkelijker mensen ontmoet en dit al

vanaf het begin kunt doen

-        Zorg dat je iets hebt waardoor je zeker

weet dat je altijd internet hebt zodat je je klanten

niet teleur hoeft te stellen 

-        Het is GEEN vakantie dus stop met de druk

voelen dat je alleen maar leuke onvergetelijke

dingen wilt doen (in mijn geval vooral voor en met

mijn dochter) 

-        Zorg dat je lekkere boeken bij je hebt waar

je in kunt verdrinken of juist die boeken die je nog

zo graag wilt lezen waar je thuis niet aan toe komt

-        Neem vooral alleen maar luchtige kleding

mee want alle andere dingen kun je niet aan

omdat het te warm is of omdat je er zweet

plekken in ziet 

Buiten alle dingen die ik ook anders had kunnen

doen hebben we, mijn dochter en ik, enorm

genoten. Van het samen zijn, de leuke dingen die

we hebben gedaan, het heerlijke weer en

uiteindelijk de leuke mensen die we hebben

ontmoet. En blijkbaar had ik deze 2 maanden

nodig om even veel alleen te zijn, op mezelf

terug geworpen te worden zodat ik kon uit

zoomen van mijn business. Hierdoor zijn er weer

allerlei mooie ideeën ontstaan en ben ik

stuiterend met veel positieve energie het nieuwe

jaar begonnen. 

Ik wens jou een fantastisch succesvol nieuw jaar

en als je wel wat van mijn energie kunt gebruiken

mag je een liefdevolle schop onder je kont sessie

bij me plannen.

 

Liefs Glancy

@glancy.nl

WEBSITE

http://www.glancy.nl/


5 tips om Pinterest in 2021 zakelijk te gebruiken 
- Arlette Dijkstra

Pinterest groeit nog ieder jaar. Je kan je voorstellen dat het afgelopen jaar toen iedereen veel meer
tijd thuis doorbracht, de cijfers van Pinterest omhoog schoten. Mensen zochten massaal naar het
inrichten van een thuiswerkplek, leuke activiteiten met kinderen, tips om homeschooling te kunnen

doen, recepten met houdbare etenswaren en nog veel meer. 



Pinterest is dé plek bij uitstek waar mensen naar toe gaan
voor inspiratie. Met meer dan 4 miljoen maandelijkse
gebruikers zien steeds meer bedrijven het nut van
Pinterest in. Ik krijg regelmatig de vraag of ik een account
wil beheren voor een bedrijf. Daar heb ik helaas geen tijd
meer voor. 

Maar er zijn steeds meer online marketeers, social media
managers en VA’s die Pinterest aan hun taken toevoegen.
Omdat Pinterest heel anders is dan bijvoorbeeld een
Instagram en Facebook is het natuurlijk super belangrijk je
goed te verdiepen in Pinterest. Wist jij bijvoorbeeld al dat
Pinterest eigenlijk geen social media is maar een
zoekmachine? Vandaag deel ik een aantal tips met je voor
een kick-start op dit inspirerende platform.Tips die je als
bedrijf kan gebruiken maar ook als jij aan de slag gaat met
Pinterest voor het bedrijf waar je voor werkt!

Een Pinterest account is opgebouwd uit verschillende
onderdelen 
-    Het account zelf waarin je jouw gegevens kwijt kan.
Denk aan je bedrijfsnaam, je website, een emailadres en
een stukje over jou.
-    De borden. Dit zijn een soort mappen waarin je de pins
(afbeeldingen) kan bewaren. Deze borden geef je een
naam, denk bijvoorbeeld aan categorieën van je website. 
-    En als laatst heb je nog de pins zelf. Deze verwijs je
naar een pagina op jouw website. Je kan een pin een link
meegeven naar een product een blog of een dienst. Dit is
natuurlijk enorm waardevol en zorgt voor meer verkeer!

Tip 1:  Maak altijd gebruik van een zakelijk account. Met
een zakelijk account krijg je inzicht in jouw doelgroepen,
statistieken, je kan je website koppelen en de pins die je
plaatst worden beter getoond aan de gebruikers. 

Tip 2: Zorg dat je jouw website claimt. Alleen dan wordt
jouw Pinterest-account en de pins die jij plaatst beter
gevonden. Volg de stappen aangegeven in jouw account
op Pinterest. Is het claimen gelukt? Dan krijg je een groen
vinkje te zien en voor de url staat een wereldbolletje. 

Tip 3: Maak borden aan die passen bij jouw bedrijf. En
denk hierbij aan de categorieën van jouw website. Stel je
hebt een webshop met babyaccessoires en babykleding
dan maak je een bord aan met babykleding jongen,
babykleding meisje, kraamcadeaus, babyverzorging enz.
Heb jij een blog dan kan je de onderwerpen waar jij over
schrijft aanhouden als borden. 

Tip 4: Maak Pinterest-proof afbeeldingen voor de pagina’s
die jij onder de aandacht wilt brengen. Kies voor mooi
aantrekkelijk beeldmateriaal en maak de pin verticaal. De
beste afmeting is 1000x1500. Canva is een ideale tool om
een Pinterest-pin mee te maken.      

Tip 5: Start met het vullen van de borden met relevante
pins. Dit kunnen bestaande pins zijn die al op Pinterest
staan. Maar nog veel belangrijker zijn de pins van jezelf.
Maak pins die verwijzen naar een product, een blogpost,
een pagina waarop mensen zich kunnen inschrijven enz.
Alleen op die manier kan je ervoor zorgen dat er een
stroom aan bezoekers naar jouw website komt. 

Heel veel plezier met pinnen! 

Mijn naam is Arlette en als Pinterest specialist help ik
bedrijven, marketeers en VA’s aan een goede Pinterest
strategie. Ik leer alles wat je moet weten om Pinterest
succesvol in te zetten.  

Wil jij nou meer weten over Pinterest neem dan een kijkje
op mijn website.

@pincreative.nl

http://www.pincreative.nl/


Wit veelzijdig?
Jazeker! Ik wil je uitdagen om op zoek te gaan naar dé
kleur wit voor jou. Als je dit weet, dan ga je ontdekken wat
deze kleur voor jou kan betekenen! Uiteraard krijg je ook
een aantal tips hoe je wit kunt combineren met andere
kleuren. Ik wens je veel plezier met het lezen! Hartelijke
groet, Lieselotte 

Favoriete zomerkleur
Op een warme dag is wit een favoriete kleur om te dragen.
Lichte kleding houdt je lichaam koel en dat kunnen we wel
gebruiken met mooi weer! Maar deze winter zien we ook
veel witte kleding in de (online) winkels.

Warm of toch koel?
Er zijn veel verschillende tinten wit. Zo heb je warme,
koele, heldere of juist gedempte kleuren wit. Denk maar
eens aan crème, spierwit, ivoor, gebroken wit, enzovoort.
Welke kleur wit past bij jou? 

Dé kleur voor jou
Om hier achter te komen kun je het beste een
kleuranalyse laten doen. Dit is onderdeel van een
kleuradvies. Bij een kleuranalyse wordt o.a. aan de hand
van de ondertoon van jouw huid en haar bepaald welke
kleur wit jou flatteert en jou laat stralen!

Lieselotte Bogaard

50 TINTEN WIT



Experimenteren
Je kunt thuis ook zelf uitproberen welke tint wit dé kleur voor
jou is. Pak een aantal T-shirts in verschillende tinten wit en kijk
welke tint jou het beste laat uitkomen. Heb je geen stapel
witte T-shirts? Haal dan bij de bouwmarkt witte kleurstroken,
dat werkt ook. Wordt je huid bleek of geel? Dan is dit geen
goede kleur voor jou. Krijgt je huid een gezonde kleur? Dan zit
je goed. Dit is dé kleur wit voor jou! 

Kleuren mixen
Nu je weet wat jouw kleur wit is, ga je mixen en matchen! Wit
kun je met veel kleuren combineren. Draag wit, afhankelijk van
jouw kleurtype en de gelegenheid, bijvoorbeeld met blauw
(werk), roze (date) of turquoise (idee pitchen). Allemaal mooi! 

Outfit inspiratie
Hoe draag je wit in de winter? Een aantal tips: draag
crèmekleurige hoge laarzen onder een jurk of rok.
Combineer je jeans met een effen witte top waarop je
een ketting als eyecatcher draagt. Zo maak je van een
standaard outfit een wow-outfit! 

Heb je na het lezen van dit artikel een vraag of wil je een
persoonlijk kleuradvies? Neem gerust contact op. Ik
adviseer je graag!

@lotstowear

WEBSITE

http://www.lotstowear.nl/


DESIGN THINKING 
VOOR ONDERNEMERS



Afgelopen jaar was een raar jaar en er is veel

veranderd. Maar er zijn ook dingen hetzelfde

gebleven. Mijn naam is nog steeds Anouk en ik

ben een business life designer. 

Ik laat ondernemers  kennismaken met Design

thinking en leer hen te fantaseren, creatief te

denken, uit te proberen en te testen en

uiteindelijk helderheid te krijgen in hun business

en leven. 

Van huis uit ben ik verpleegkundige en heb

jarenlang op de IC en de uitslaapkamer gewerkt.

Vanuit dit perspectief is de mens altijd al mijn

interesse gebied geweest en is het feit dat het

leven zomaar ineens voorbij kan zijn, mijn

drijfveer het beste uit mezelf én uit andere

mensen te halen.

6 jaar geleden heb ik een carrièreswitch gemaakt

en ben ik als consultant gaan werken voor een

groot internationaal IT bedrijf in healthcare.

Tijdens mijn jaren als consultant is mijn

ondernemers hart open gegaan. Het zelfstandig

bedenken van oplossing, ad hoc moeten

reageren en snel kunnen schakelen, hebben de 

 drang te willen ondernemen aangewakkerd.

In 2019 heb ik mij design thinking eigen gemaakt

en heb de opleiding tot Life Design coach

gevolgd. En deze opleiding heeft bij mij mijn

vlammetje van waak weer volledig op vol gezet!

In het Corona jaar heb ik besloten dat gevoel

vast te houden en heb mijn coachings business

opgezet. Ik pas zelf ook continu design thinking

toe en business life design kan je toepassen op

je business èn je persoonlijke leven.Mijn

internationale levenservaring, mijn mensenkennis

en humor maken mij als mens en als coach een

waardevolle en leuke sparringpartner. Met Design

Thinking leer ik startende ondernemers of

ondernemers die al even onderweg zijn en een

nieuwe impuls nodig hebben een methode,

waarbij je alles uit je business en uit jezelf haalt.

Design thinking

Design thinking klinkt heel hip en trendy, is het niet. Design thinking bestaat al sinds de jaren ‘60 en komt uit the

design wereld. Het is een framework en een mindset die je helpt producten of diensten te ontwerpen die perfect

passen bij je doelgroep. Design thinking is een mensgerichte benadering van innovatie die uit de toolkit van de

ontwerper put om de behoeften van mensen, de mogelijkheden van de technologie en de vereisten voor zakelijk

succes te integreren. Perfect dus in de tijd waarin alles verandert en je wellicht een nieuwe weg in moet slaan. Als

ondernemer ben je vaak met heel veel dingen tegelijk bezig, alle ballen hoog houden. Het gevaar ligt op de loer op

de automatische piloot te gaan varen. 

PRU I S S EN

Anouk

En het eerste wat je gaat verliezen is creatief denken. Een

stapje terug doen, je eigen proces van boven bekijken helpt

je niet verder? Waarom? Je bent vergeten je creativiteit

ècht aan te spreken en met business life design ga je dat

weer aanspreken. Jouw creativiteit krijgt weer een

boost.Design thinking is een hele leuke, intensieve en

creatieve methode en laat je nieuwe inzichten zien, brengt

je in contact met gelijkgestemden en opent nieuwe

perspectieven.



●      Kansen zien in plaats van problemen;

●      Meer creativiteit;

●      Meer focus;

●      Meer zelfvertrouwen;

●      Helderheid.

Het mooiste van business life design is dat je

het altijd en overal toe kan passen. Je hebt

enkel een open mind, pen, papier en een

hoge dosis voorstellingsvermogen nodig.

Meer niet. Èn je mag fouten maken! Graag

zoveel mogelijk in een zo vroeg mogelijk

stadium!

De grootste winst bĳ
Business life Design?

Masterclass Business Life Design

In de business life design masterclass ga ik in op

het process van design thinking, geef je practische

voorbeelden en mooi resultaten uit vorige

workshops.

Aan het einde van de masterclass weet je wat

Business life design inhoudt, ken je de

hoofdelementen van design thinking en heb je

inzicht gekregen wat deze mooie methode voor

jou en je business kan betekenen.

De masterclass bied ik aan via de businessclub

van Business Women Nederland. Wil je meer

weten? Kijk dan op de website! Wil je meer weten

over business life design bezoek dan mijn website.

@business_life_design_coach

https://www.businesswomennederland.nl/businessclub/
https://coaching.eqolutions.com/business-life-designer


Als je lekker in je vel zit dan straal je dit ook uit.

Vice versa werkt dat precies hetzelfde, je ziet er

stralend uit als je goed voor jezelf zorgt. Die

verzorging begint altijd van binnenuit. Hoe zorg

je ervoor dat jouw huid er stralend uit ziet?

Susanne van Steijn, huidspecialiste, vertelt haar

persoonlijke verhaal en geeft tips waarmee je

direct aan de slag kunt.

Als je lekker in je vel zit

straal je dit ook uit 
Susanne van Steijn



In de smaakvol ingerichte salon in een historisch

pand vlak langs de Hoofdvaart van

Haarlemmermeer ontmoeten wij Susanne van

Steijn, eigenaresse van salon Gewoon Mooy.  

Niet zomaar een beautysalon, maar een salon

waar juist mensen met huidproblemen dagelijks

geholpen worden aan een prachtige uitstraling.

Wat zij het liefst doet is haar cliënten helpen aan

een mooie en stralende huid, want juist de huid

weerspiegelt de gezondheid. Daarbij heeft zij

zich gespecialiseerd in het succesvol helpen van

cliënten die last hebben van eczeem.  

Huid en voeding

Op de vraag waarom Susanne zich juist heeft

gespecialiseerd in eczeem problematiek blijkt dit

een persoonlijke ervaring te zijn; “Vroeger had ik

erg veel last van eczeem, waardoor ik onzeker

was en als jong meisje niet helemaal lekker in

mijn vel zat. Ik ben mij door de jaren heen gaan

verdiepen in de mogelijkheden om van mijn

eczeem af te komen. Natuurlijk heb ik 

van alles geprobeerd en leerde uiteindelijk dat

mijn eczeem voortkwam uit voeding. De

orthomoleculaire wetenschap heeft mij daar

specifiek bij geholpen. Voeding is enorm

belangrijk voor een mooie huid en dan is het

belangrijk om te weten wat er goed voor je is.

Iedereen is anders en reageert ook anders op

voeding, ik help mensen bij de zoektocht naar

een Mooye huid in mijn salon”.

Creëer momenten voor jezelf

Susanne gunt iedereen momenten die helemaal

voor jezelf zijn. “Of je nu ondernemer bent met

of zonder kinderen, thuiswerkend of op kantoor,

met of zonder personeel. Gun jezelf altijd

voldoende tijd voor jezelf, je wordt er niet alleen

gezonder van, maar je krijgt er ook nog eens een

mooie, stralende huid voor terug. Een bezoek

aan een huidspecialiste is ontspannend en je

leert bij mij van alles over jouw huid. Je krijgt

altijd tips en tricks mee voor de verzorging van je

huid en komt altijd heerlijk ontspannen weer

thuis.”



Tip van Susanne 

Tijdens behandelingen geeft Susanne altijd

waardevolle tips mee en deelt deze ook graag

met onze lezers; “Wees je ervan bewust dat

darmen, huid en hersenen altijd in connectie

staan. Ervaar jij huidproblemen zoals

bijvoorbeeld eczeem, acne of rosacea dan is het

belangrijk om naar je gehele leefstijl te kijken.

Jouw leefstijl is datgene wat jouw huid

reflecteert, waar kleine aanpassingen, grote

verschillen kunnen maken”.  

Ons leef tempo en stress

“Het stresshormoon cortisol dat aangemaakt

wordt tijdens ons huidige leef tempo, de

werkdruk die wij ervaren en de (vaak) te korte

nachtrust komt onze huid niet ten goede. Dit

brengt ons zowel mentaal als op darmniveau uit

balans en dit heeft direct invloed op de huid”,

vervolgt Susanne.

Gezond eten

“De gezondheid van onze darmflora in de

darmen is cruciaal voor een Mooye huid. Vul

daarom dagelijks je bord rijk aan groenten en

fruit en weinig met geraffineerde suikers en

fabrieksmatige voeding.  

Verpakt voedsel bevat veel ongezonde suikers

en kunstmatige voedingsstoffen waar je

darmflora helemaal niet blij van wordt”, drukt ze

ons op het hart.  

Heb jij last van huidklachten? Dan is het tijd om

verder te kijken dan het probleem alleen vanaf

de buitenkant te behandelen, want voor iedereen

bestaat een Mooye huid!

Jouw huid is de spiegel van je gezondheid

vanbinnen!

@gewoonmooy

Website

https://www.gewoonmooy.nl/


Color your mind, mind your color
- Nanda Coenen & Sara Masotto

Wij Nanda Coenen van NANDA Body Brain en Mindset, breincoach en lichaamstaalexpert en Sara
Masotto van Styleformation, kleurexpert en imagocoach hebben onderzoek gedaan naar de invloed
van het brein in samenhang met kleur en kleding. Zodat jij de beste en puurste presentatie naar de

buitenwereld kan afgeven. Jouw presence.



Eerste indruk en de werking van je brein
De eerste indruk is al binnen 2 seconden bepaald op
basis van eerdere ervaringen. De primaire functies die
ons brein aansturen stammen af van de oermens. Deze
functies bepalen hoe wij omgaan met bepaalde
situaties en hoe wij iemand zien en beoordelen in de
eerste 2 seconden. Jouw manier van presenteren heeft
een enorme invloed op deze eerste twee seconden.
Niet alleen door wat een ander van jou ziet, maar ook
hoe jij jezelf ziet en wilt laten zien aan anderen. Dit alles
heeft te maken met jouw conditioneringen, hormonen
en gedachtenpatronen. Kortom; met jouw brein. Als je
hier niet bewust van bent, dan komen deze
onderbewuste breinfuncties als kogels op je af en ben
je niet voldoende weerbaar voor alles wat het je te
melden heeft. Het kan zelfs zo zijn dat jouw
reptielenbrein het overneemt en je een vlucht, vecht of
bevriesreactie uitvoert. Allemaal heel logisch en
verklaarbaar vanuit het brein. Hoe graag je het ook zou
willen verbergen, je ware aard wordt vanuit het
onderbewuste door de ander al waargenomen. Je laat
namelijk een bepaalde lichaamshouding zien die niet
kloppend is bij wat jij eigenlijk wilt uitstralen en wilt
laten zien. Jouw lichaam verraad je op het moment dat
je erg zenuwachtig bent, of als je iets wilt verbergen.
Maar ook bijvoorbeeld als je aangekomen bent in
gewicht. Ook jouw hoofd heeft er iets van te zeggen als
jouw lichaam verandert. Dit straal je allemaal onbewust
uit naar anderen.

Lichaamshouding
Jouw lichaamshouding is 55% van het totaal beeld van
wat een ander ziet bij die eerste indruk. Dat is dus meer
dan de helft. Jouw lichaamstaal en tone of voice zijn
ontzettend belangrijk voor je presence. Er zijn zoveel
signalen die jij onbewust afgeeft op een dag. Slechts
10% van de totale boodschap zijn de woorden die we
uitspreken. De overige 90% van de informatie wordt
overgebracht via non-verbale communicatie
(lichaamstaal, micro-expressies en stemgebruik). Ons
lichaam volgt ons brein. Dat betekent dat als we onze
kaarten bij onze borst houden of liegen, ons lijf daar
veel moeite voor moet doen. Dit is dan ook lichamelijk
zichtbaar; je vertoont tekenen van inconsistentie,
bijvoorbeeld: ja zeggen en met je hoofd (subtiel) nee
knikken. Door deze fysieke uitingen in lichaamstaal te
leren kennen, kan je ze herkennen. Door ermee te
oefenen word je beter in het direct herkennen hiervan.
Zowel bij jezelf als bij je gesprekspartners en je klanten.
Daardoor word je in een zakelijke omgeving effectiever
tijdens gesprekken en met je zichtbaarheid.Inzage in je
eigen houding ten opzichte van de ander kan het
aantrekken van klanten enorm beïnvloeden. Het klinkt
als iets heel logisch maar in de praktijk blijkt vaak dat
hier nog genoeg in te verbeteren valt en je kan hier veel
winst in behalen.

Ook jouw kledingstijl valt onder de 55%. Als je
bijvoorbeeld heel zenuwachtig bent voor een gesprek,
dan is het ook zo dat je dit laat zien in je stijl. Je draagt
waarschijnlijk donkere en niet opvallende kleding,
omdat je hoopt dat mensen je dan niet ‘anders’ of als
‘vreemd’ gaan bestempelen. Of je draagt juist zware
materialen en vormen, omdat je een soort stevigheid
wilt neerzetten, wat door een ander geïnterpreteerd kan
worden als afstandelijk en negatief. Als je geen idee
hebt hoe jij je wilt presenteren met kleding en kleur,
dan draag je deze onzekere energie heel de dag met je
mee. Het beïnvloed jouw manier van spreken, stralen en
presenteren. 



Conclusie
De juiste lichaamstaal en kleurgebruik zijn
essentieel om anderen te laten zien wie jij
werkelijk bent. De maskers werken niet als jij
echt wil staan voor jezelf en jouw onderneming.
No! We need real people in this world. En
daarvoor zul jij jouw breinkennis én
zichtbaarheid mogen vergroten. Wil jij jouw
brein beter leren kennen door inzichten te
krijgen in jouw conditioneringen? En wil je ook
weten wat kleur voor jou persoonlijk en in jouw
uitstraling kan doen en betekenen, zodat je het
op de juiste manier kan inzetten? 

Lieve ondernemer, op 17 maart en 31 maart ben
jij zo welkom op het 2-daagse event Colour
Your Mind, Mind Your Colour! Want tijdens dit
event ga jij je ware kleuren ontdekken. Je wordt
namelijk ondergedompeld in de wondere
wereld van het brein in samenhang met jouw
presence. Je gaat jouw lichaamstaal en
uitstraling verbeteren, zodat je als een magneet
klanten aantrekt. 

Meer informatie volgt via instagram:
@colouryourmind.mindyourcolour
@nanda_body.brain.mindset_coach
@styleformation.nl

Website Nanda
Website Sara 

Kleur
Ook kleur wordt niet alleen waargenomen met de ogen,
maar juist met het brein. Een kleur herinnert je namelijk
aan het verleden, een herinnering of emotie die door
het zien van de kleur in gevoel terugkomt. Zelfs mensen
met een visuele beperking voelen aan of een bepaalde
kleur wel of niet bij ze past. Vaak kan je dit niet
uitleggen, maar het is een duidelijk gevoel wat niet altijd
makkelijk te omschrijven valt.Kleur is heel belangrijk bij
het uitstralen van jouw potentie en presence. De hele
dag zien we kleur om ons heen. Op straat, op tv, bij
mensen, interieur, etc. Kleur is niet te missen in je leven.
De primaire kleuren geel, rood en blauw zijn zelfs
essentieel in de eerste zeven jaar van je kindertijd.
Zonder kleur zien we de schoonheid van onszelf en het
leven om ons heen minder goed. Primaire kleuren
bepalen in hoeverre wij onszelf gezien, gehoord en
gewaardeerd voelen. Elke kleur heeft zijn eigen
psychologische betekenis. Kleur kan je helpen om jouw
ware essentie en presence te versterken. En kleur zorgt
voor een beter humeur bij jezelf en anderen. Laat met
het dragen van kleur, jouw ware kleuren zien. Waarom
zouden we nog zwart blijven dragen? Zwart is namelijk
in de psychologie een behoorlijke dualistische kleur. Het
is een mysterieuze, krachtige kleur die niet een bepaald
gevoel oproept, maar meer een afstand oproept. We
zijn het waard om gezien te worden in de kleuren die
ons recht doen.

http://www.nanda.nu/
http://www.styleformation.nl/
http://www.styleformation.nl/


Hoi! Ik ben Iris, en personal mama trainer. Ik ondersteun
mama's om een sterkere versie te worden van zichzelf. Of
beter gezegd: Ik laat je voelen hoe sterk je werkelijk bent.
Van binnen. Want daar geloof ik in. In die krachtige vrouw.
Dat deze er altijd is én binnen bereik. Ja, ik geef workouts.
Fysieke Trainingen. Niet om het lijf te fixen. Maar als een
ingang om te komen waar je wilt zijn.  Dit is mijn verhaal.

30 december 2013 - 7.00 uur. Ik kijk op de ziekenhuis klok.
Negen maanden lang had ik toegewerkt naar dit moment.
Het moment dat ik mijn kleine meid op de wereld mocht
zetten. Met een pufcursus, sporttrainingen en yoga, en het
lezen van wat er allemaal gebeurde in mijn buik.

In mijn hoofd bleef het een mysterie. Het veranderende lijf.
Signalen waar ik niks mee kon, omdat ik in mijn hoofd zat.
Ik zag de klok en dacht in mezelf: ‘om 9.13 bevallen, dat
gaat ‘m wel worden’.  Na bijna twee uur persen, en een
niet vorderende laatste cm, werd besloten om een knip te
zetten.  

En om 9.13 kwam daar ons kleine meisje ter wereld. Op
exact dezelfde tijd als mijn geboortetijd. Ik wist het.  

Vijf maanden later. In de keuken, snel gehaast iets in elkaar
flansen, terwijl op de achtergrond de baby huilt. Een lijf dat
pijn doet van de gebroken nachten, het voeden, het
rondjes lopen, de stress.

Iris Plaat 

DIT IS MIJN VERHAAL



Ik verlangde er naar om weer ‘mezelf’ weer te kunnen zijn,
buitenshuis iets bij te dragen aan deze wereld. Tegelijkertijd
het sterke gevoel er continue te moeten zijn voor de kleine.
Het maakte me onrustig, chaotisch in mijn hoofd en leeg en
gejaagd in mijn lijf. En wat was er eigenlijk met dit lichaam
gebeurd? De buikspieren weg, last van mijn bekkenbodem en
een houding die ik niet van mezelf herkende. Buiten adem als
ik drie keer de trap op rende. Het verlangen om mezelf weer te
voelen, de verbinding met mezelf te maken, werd steeds
groter en vuriger.  

Ik ging sporten, bewegen. Eerst vanuit een gevecht. Het
gevecht mezelf terug te vinden. Mijn oude lijf weer te voelen.
Na een paar maanden kon ik dit gevecht niet langer aan. Ik
moest stoppen. Accepteren, voelen, doorvoelen en verbinden.
In deze rust, vanuit deze rust, kon ik weer verbinding maken.
Met mezelf, en met mijn kindje. Ik ging weer sporten, maar nu
ging ik bewegen vanuit de liefde voor mezelf. De keuzes die ik
maakte kwamen weer vanuit kracht, intuïtie, vertrouwen. In de
transitie naar het moederschap had ik keuzes gemaakt vanuit
een ander. Het beeld dat ik had, gevormd door ervaringen, de
omgeving, en mijn onzekerheid. Mijn leven veranderde
compleet. Vol met liefde, vol met vertrouwen, vol vuur. Dit is de
vrouw die ik zocht. De vrouw die haar intuïtie weer kon horen.
De powervrouw die aanwezig was om 7.00 uur op 30
december 2013.

In de transitie naar het mama worden, raken veel vrouwen uit
contact met die sterke prachtige en vurige vrouw die vol
vertrouwen in het leven staat. De vrouw die voelt wat ze nodig
heeft. Die in contact staat met haar eigen intuïtie, en in
verbinding is met haar Lijf - waar dit in ligt verankerd. Onder
de lagen oordelen, verwachtingen en angsten.  

Ja, ik geef workouts. Fysieke Trainingen. Maar niet om het lijf
te fixen. Het is een ingang om te komen waar je wilt zijn. Je
bent namelijk al helemaal oké zoals je nu bent. Het is een lijf
waar we mee kunnen werken. Het geeft heel mooi aan wat het
nodig heeft. Maar vaak vertrouwen we het niet... Mede door
ervaringen die in het lichaam liggen opgeslagen. En
verwachten wij er iets anders van. Zien we klachten als
signalen van 'niet goed genoeg'.  

Maar het kan dus ook anders. Door te sporten kun je juist weer
in contact komen met die laag eronder. Om écht met je
verlangen aan de slag te gaan. Met de vrouw die je werkelijk
wilt zijn. En deze vrouw weer gaat voelen. 

Het Lijf, waar van alles (is) gebeurt & waarmee een goede
relatie de basis is. In de 1:1 trajecten gaan we aan de slag met
die basis - jouw core, de spieren die je even kwijt bent of
sterker mogen worden. En met jouw core, als in ‘jouw kern’. Jij
staat centraal. Jouw verlangen, jouw behoefte. Zodat jij kunt
verbinden met je  kindje, je partner, en kunt voelen wat jij hier
te doen hebt vanuit liefde.

Nieuwe mama’s. Zwanger, of net bevallen en herken jij jezelf in
bovenstaand verhaal? 
In februari heb ik weer ruimte voor 1:1 trajecten (drie maanden).
Investering in geld 799 euro. Ook start ik een groepstraject van
drie maanden voor zwangere dames of mama’s die net zijn
bevallen. Investering 349 euro. Meer info of even kennismaken?
Stuur me een bericht op Instagram @iris.personal.mama.trainer /
Facebook @irisworkouts of ga naar mijn website
irisworkouts.com en laat je gegevens achter zodat ik je kan
bellen.  

Zoals Carol Wech-Baril zegt: ‘ Movement is a medicine for
creating change in a person’s physical, emotional, and mental
states’. Je wilt verandering. Dat is oké. Het is tijd om in beweging
te komen. Zullen we het samen doen?

@iris_personal.mama.trainer
Website

https://irisworkouts.com/


YOU CAN HAVE ANYTHING 
YOU WANT IF YOU DRESS FOR IT.



Als ik eerste wil ik jullie een gezond, mooi, succes-
en inspiratievol 2021 wensen. Hopelijk dat we
ergens dit jaar weer naar een iets meer “normaal”
mogen gaan en elkaar weer live te mogen zien.
Mijn naam is Angelique Schonewille van Posh
Styling. Dit staat voor Persoonlijk, origineel en hip
advies. Graag zet ik vrouwen in hun kracht door een
persoonlijk kleur- en stijladvies of samen te
personal shoppen naar de juiste outfits voor zowel
zakelijk als privé.

Elke vrouw is mooi en verdient het om zich zo te
voelen. Om maar met de deur in huis te vallen:
Onderschat het dragen van de juiste kleding en
kleuren niet. Ik geef graag een tweetal voorbeelden:

Op een bepaalde dag heb je een outfit aan en

krijg je veel complimenten: Goh, wat staat die

kleur je prachtig of ben je afgevallen? En dit wel

een aantal keren op de dag.

Of je hebt een dergelijke outfit aan en krijg je te

horen: Je ziet wat bleek, ben je moe?

Hmmm, vooral bij het laatste denk je: nou nee,

voel me prima. In het laatste geval kan het zijn

dat

je een kleur draagt die niet past bij je huid, haar

en ogen. Bij het eerste voorbeeld zijn de

complimenten fijn en voel je gelijk

zelfverzekerdheid groeien. Daar wordt elke vrouw

blij van, toch?

Dus samengevat: Draag je de juiste kleur en

lichaamsvolgende kleding dan is je lichaam in

balans. Je body-balanspunten kloppen.

Bovendien straal je doordat de juiste kleur draagt.

Het totale plaatje klopt. Nog een voorbeeld: Stel,

je geeft een presentatie aan een groep mensen.

Wanneer je kiest voor een zwart dames-pak met

een witte blouse zul je meer autoriteit uitstralen

dan wanneer je dit doet in een pastel kleurig pak.

Goed om dit eens uit te proberen en te ervaren.

Je zult versteld staan hoe groot het verschil in

zakelijk resultaat zal zijn bij beide outfits.

Conclusie: De perfecte outfit van dat moment en

hoedanigheid draagt wel degelijk mee tot the key

to success. Fashion has to reflect who you are,

what you feel at the moment, where you’re going.

En voor de business look: If you’re working in

business, your outfit should be business.

Te weinig me time?

Omdat we allemaal druk zijn, is het vaak lastig tijd vrij te

maken om voor jezelf te shoppen. Voor Posh-styling, als jouw

personal shopper is hiervoor een prachtige rol weggelegd.

Want hoe relaxed is het dat Posh-styling naar je kantoor of bij

je thuis komt en met jou bespreekt welke kledingwensen je

hebt. Er kan voor je geshopt worden waarna je in je eigen

omgeving alle kledingitems rustig kunt door passen. Samen

wordt er gekeken naar welke kleding het beste bij je past.

Een andere mogelijkheid is dat er meteen wordt afgesproken

in de winkel van die jouw voorkeur heeft of dat je je laat

verrassen door de keuze van winkel door Posh-styling.

Vaak wordt er gedacht dat het personal shoppen alleen is

weggelegd voor de famous maar dat is absoluut niet waar.

Bedenk je eens, hoeveel twijfel stukken heb jij in je kast

hangen? Als kledingcoach van Posh-styling wordt ervoor

gezorgd dat dit tot het verleden behoort. Dit scheelt serieus

geld.

S CHONEW I L L E

Angelique



Ben je op zoek naar de juiste outfit voor een
bepaalde gelegenheid/event bijvoorbeeld een
gala, sollicitatie, lunch/diner of wil je gewoon
privé eens goed shinen dan gaat Posh-styling
graag voor je op pad.

Vind je het lastig om setjes te maken en koop
je kleding in setjes maar wil je eens kijken
welke setjes je nog meer kunt maken in je
kledingkast dan is een garderobe check echt
wat voor jou. Samen kijken naar het maken van
nieuwe en verrassende combi’s. Daarbij
passende schoenen en accessoires. Je zult
versteld welke mogelijkheden jij in je kast hebt
hangen. Tevens halen we gelijk je twijfel
stukken eruit. Er worden foto’s van alle “nieuwe”
setjes gemaakt. Deze foto’s ontvang je zodat je
elk gewenst moment een outfit van de dag kun
kiezen.

Heb jij wel eens twijfel of je de juiste kleuren
draagt?
Of de kleding past bij jouw figuur?
Dit kan soms een enorme zoektocht en
onzekerheden met zich mee brengen.
Als kledingcoach van Posh Styling ga ik graag
met jou aan de slag d.m.v. een intake/interview
leer ik je beter kennen. Laat je moodboards
zien met verschillende stijlen om samen met
jou te zoeken naar de perfecte stijl(en), die past
bij jou.
Tevens wordt er gevraagd naar twijfelstukken in
je kast en ja, elke vrouw heeft een aantal van
deze kledingitems in haar kast. Een twijfelstuk
kan een kledingstuk zijn waarvan de kleur niet
past bij jouw huid, ogen of haar of dat het
model niet past bij jouw figuur. Soms kan het
ook een kledingstuk die je niet goed kunt
combineren bij je huidige kleding. Dit neem ik
samen met jou door.
Tot slot krijg je een persoonlijk kleuradvies.

@poshstylingadvies

Website

Zoek je een leuk, persoonlijk, creatief en trendy
uitje?

Hoe leuk is het om met een aantal

vriendinnen of collega’s een workshop stijl-

en kleuradvies te volgen.

Ook hierbij wordt er gevraagd een twijfelstuk

uit je kast mee te nemen. Dit bespreken we

met elkaar. En wie weet kun je deze items

onderling ruilen. Ieder van jullie krijgt een

persoonlijk kleuradvies. De modetrends van

het moment worden en verschillende stijlen

worden via moodboards gepresenteerd.

Willen jullie zelf een persoonlijke stijl

moodboards maken dan is dit uiteraard

mogelijk. Een inspirerende middag vol styling,

gezelligheid en kleur.

http://www.posh-styling.nl/


O n l i n e
n e t w e r k e n ?  

Hét moment om je netwerk in 2021 een enorme
boost te geven. 
Start de lente met nieuwe contacten en laat je
inspireren.
Brainstorm met likeminded vrouwelijke
ondernemers.
Via Zoom, dus volledig Coronaproof.

Na het denderende succes van het BWNL Newyear’s
Event was één ding duidelijk: dit moet vaker
georganiseerd worden.

Op woensdagavond 10 maart treffen wij elkaar weer
online voor een gezellige netwerkborrel.  

"Zet een grote groep vrouwelijke ondernemers bij elkaar en er

ontstaat bijna zoiets als magie. Samenwerkingen worden

opgestart, ideeën worden bedacht en plannen worden gemaakt."

– Saskia van Wolferen, oprichter Business Women Nederland

MEER WETEN?

https://www.businesswomennederland.nl/bwnl-online-netwerkevent/
https://www.businesswomennederland.nl/bwnl-online-netwerkevent/

