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VOORWOORD
De herfst laat zich de afgelopen weken op haar
mooist zien, met heerlijke zachte temperaturen
kun je nog even flink genieten van de mooie
natuur en de warmte. Voor ons een mooi moment
om terug te blikken op een turbulent jaar.

Ondernemerschap is er in vele gedaantes, net als
de seizoenen in Nederland. Je kunt helemaal tot
bloei komen in lente en zomer of je wat meer naar
binnen keren in de herfst en de winter. Wij zijn bij
BWNL teruggegaan naar de basis: het bieden van
een podium voor ondernemende vrouwen. Het
mooiste resultaat hiervan zie je nu voor je, een
magazine vol inspirerende verhalen van
ondernemende vrouwen. Met inmiddels 2.000
lezers bieden wij een heel mooi podium! 

We blijven ook doorgaan met verbinden en
inspireren. Iedere 2 maanden organiseren we de
BusinessBorrel en ook daar bieden we
ondernemende vrouwen een podium. 

Door het geven van een PowerTalk geven we de
mogelijkheid om jouw bedrijf en vooral je kennis
zichtbaar te maken. Tijdens de afgelopen editie
met Fabienne Zwanenburg hebben we veel
geleerd over de magie van lingerie.

2023 staat vol met plannen om hiermee verder te
gaan. De borrels staan alweer op de agenda, kijk
maar eens hier. We nodigen je van harte uit om
hier ook eens een kijkje te komen nemen. We
gaan ook weer een Netwerkbooster geven en
willen ook een stap verder gaan met kennis delen
om jou als ondernemende vrouw te laten groeien.
Hierover volgt snel meer informatie. 

Voor nu wensen we je vooral veel leesplezier met
deze 11e editie van ons Magazine!

Veel liefs,

Saskia van Wolferen & Nathalie Krom

https://www.businesswomennederland.nl/businessborrel/


CONCURRENTIE 

Bestaat nietHandjes omhoog voor wie wel eens
verzuchtend de social media-
accounts van concurrerende

vrouwelijke ondernemers heeft
bekeken. Waarschijnlijk hebben we
dat allemaal wel eens gedaan, maar

waarom eigenlijk? 

Je eigen succes meet je
maar met één maat: die

van jou! Bedenk je iedere
dag wat je kunt doen om

een stapje verder te
zetten. 

Want jij bent jij en zij is
zij, en klanten zullen gaan

samenwerken met
iemand waar zij een fijne
klik mee voelen. Dat is
voor iedereen anders. 

Het is tijd dat wij,
vrouwelijke ondernemers,

elkaar de wereld gaan
gunnen. Ook als je op

het eerste gezicht
hetzelfde doet.

https://boldnetwork.nl/bwnl/


Business mom uit IJsselstein en
Business Partner van Business
Women Nederland. 
Nathalie (48) draagt graag
comfortabel chique kleding. 
Ze houdt van heerlijke geuren 
en mooie nagels. 

Favoriete uitspraak: Leave a little
sparkle wherever you go

De favorieten van:NATHALIE KROM

De ultieme laptoptas
Een heerlijk grote tas voor laptop,
notitieblok, telefoon en lippenstift.
Alles bij de hand op één plek in deze
laptop tas van Fabienne Chabot. 

Als het maar lekker ruikt
Mijn kantoor laat ik altijd heerlijk
ruiken met deze Rituals Geurkaarsen.

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1015097&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Ffabienne-chapot-trunky-business-bag-black%2F9300000067362607%2F&name=Fabienne+Chapot+-+Trunky+Business+Bag+Black
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1015097&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fs%2Frituals%2Bkaars%2F&name=Rituals


Kersenrood
Altijd in mijn tas te
vinden is deze lip Oil
van Dior in de kleur
Cherry. Niet alleen
een mooie kleur maar
ook nog eens super
zachte lippen als
resultaat. 

Dubbel doel 
Curaçao is haar favoriete bestemming
en in 21 november is zij hier ook te
vinden tijdens het Liberated Event
van Eelco de Boer.

Een van haar favoriete ontbijtplekjes
is Cafe de Heeren in Willemstad.

Sjiek of niet
Heerlijk in 1 keer klaar
met deze jumpsuit. Op
maandag met mooie
hakken en op zaterdag
heerlijk met een gymp. 

Kleur bekennen
‘Wanneer ik veel
afspraken met klanten
heb vind ik het heel fijn
als mijn nagels er mooi
uitzien. Met deze kleuren
nagellak van OPI is er
altijd wel 1 favoriet‘

Boekentip
De absolutie boekentip
van Nathalie is dit boek
van Eva Jinek. 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1015097&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fdior-backstage-addict-lip-glow-oil-015-cherry-lipolie%2F9200000128456051%2F&name=Dior+-+Backstage+Addict+Lip+Glow+Oil+-+015+Che...
https://www.studioanneloes.nl/nl/shop/kleding/jumpsuits/nouk-crochet-jumpsuit-07995/cobaltblack/
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1015097&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fs%2Fopi%2Bnagellak%2F&name=nagellak
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1015097&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fdroom-groot%2F9300000056966173%2F&name=Droom+groot%2C+Eva+Jinek


CoverstoryGEA SIMONS



Gea is moeder en technisch business expert.
Ze geniet iedere dag van het
ondernemerschap en de vrijheid die ze
daarmee heeft verworven. 

Gea, hoe lang ben je al ondernemer?
In 2013 ben ik begonnen, dus inmiddels al 9 jaar.

Volgend jaar een jubileum dus! Waarom ben je
ondernemer geworden?
Ja klopt, die moet ik in de agenda zetten. Ik ben
ondernemer geworden omdat ik al heel lang tegen
de bureaucratie aanhikte bij het bedrijf waar ik
werkte, en dan met name dat het vooral de
mannen waren die bepaalden wat er gebeurde
binnen het bedrijf. En toen ik een dochter kreeg
zei mijn man: “dit is het moment, pak hem.” Hij
vond dat ik ervoor moest gaan omdat ik het al zo
lang wilde. Gelukkig stonden we er financieel goed
voor en zouden we het zelfs kunnen dragen als ik
de eerste 2 jaar geen winst zou maken.

Heb je, toen je met je onderneming startte, ook naar
andere ondernemers als voorbeeld gekeken?
Nee, eigenlijk niet. Ik zou dit overigens nooit meer
aanraden aan anderen. Ik ben er heel bleu in
gegaan met het idee dat ik wel zou zien waar het
schip strandt. Mijn eerste onderneming was een
webwinkel, en ik dacht dat als ik de webwinkel
gebouwd had en er producten op had gezet het
wel goed zou komen. Achteraf heb ik daar wel spijt
van want ik heb flinke kosten gemaakt en heel veel
leergeld betaald terwijl er al zoveel kennis
beschikbaar is. Dus als ik nu vrouwen spreek die
een onderneming willen starten zeg ik altijd “ga je
eerst even goed inlezen over wat het
ondernemerschap inhoudt voor je echt gaat
starten.”

Welke vrouwelijke ondernemer vind jij momenteel
echt een voorbeeld voor anderen?
Ik ben helemaal gek op Veronique Prins van Je
Zaak Voor Elkaar. Wat ik het mooie van haar vind
is dat ze aan de ene kant een gigantisch grote
business draait, maar aan de andere kant zó
toegankelijk is. Of je nu starter bent, of net als ik
wat verder bent: iedereen is voor haar gelijk.

Maar die vrijheid is niet zomaar komen
aanwaaien. Gea stond voor een moeilijke
keuze in haar ondernemersverhaal en heeft
een belangrijke stap kunnen zetten. 

Het ondernemerschap bestaat uit één en al
uitdagingen, wat is voor jou de grootste uitdaging tot
nu toe geweest?
Mijn grootste uitdaging was dat ik werk uit handen
moest gaan geven. Mijn business is door de
coronacrisis enorm gegroeid. Op een gegeven
moment kwam ik op het punt dat ik het echt niet
meer alleen kon en dat ik zelfs richting een burn-
out dreigde te gaan omdat ik zoveel mogelijk
klanten wilde helpen. Maar ik was alleen, en er is
maar 24 uur in een dag. En daar was ook nog het
gezin, de hobby en al het andere wat erbij komt
kijken. Het was voor mij een uitdaging om de
mensen te vinden, maar ook te vertrouwen dat
anderen het ook kunnen en dat ik het niet allemaal
zelf hoef te doen.



Als we vooruitkijken naar de toekomst, stel dat je
weer voor zo’n uitdaging komt te staan. Hoe voorkom
je dat het ten koste van je mentale gesteldheid gaat?
Ik heb geleerd om veel makkelijker dingen uit
handen te geven en ik geef ook steeds meer uit
handen. Inmiddels heb ik, naast mijn team dat het
uitvoerende werk doet, ook iemand die mijn e-
mails beantwoordt en mijn sociale media inplant.
De volgende stap is iemand inhuren die mijn
boekhouding overneemt. Ik breid mijn team dus
aan beide kanten steeds uit zodat ik me kan
focussen op waar ik goed in ben.

De oproep om te doen waar je goed in bent is iets
wat we veel voorbij zien komen, tegelijkertijd is het
voor veel ondernemers een moeilijke stap en krijg jij
wellicht opmerkingen zoals “het kost me te veel geld
om een VA in te huren.” Wat heb jij te zeggen tegen
ondernemers die dat denken?
Een VA kost je geen geld, die levert je geld op.
Een voorbeeld: waar jij 3 dagen bezig bent om een
online training live te krijgen, doet zij dat in een
dag. Dat is al 2 dagen winst. Als je een nieuwe
website moet bouwen en je daar een jaar over
doet (ja, ik maak het mee), dan verkoop je een
heel jaar niks.

 Als ik het in een week voor je doe win je daar dus
51 weken mee om de investering die je hebt
gedaan terug te verdienen. Dat ga je met gemak
redden. 

En daarmee creëer je vrijheid in iemands
ondernemerschap. Naast het financiële stuk, wat voor
vrijheid kan het nog meer opleveren voor een
ondernemer?
Het is ook vrijheid in je tijdbesteding. Iemand die
een onderneming start, doet dit vaak met 2
redenen: meer verdienen en meer vrijheid. De
realiteit is echter vaak dat mensen niet 40 uur voor
een baas werken, maar 80 uur in hun bedrijf
stoppen. Dan denk ik “waar is die vrijheid waar je
zo naar verlangde dan gebleven?”

"Ik heb geleerd om veel
makkelijker dingen uit
handen te geven."

Waar ligt voor jouzelf de vrijheid in het
ondernemerschap?
Voor mij is de ultieme vrijheid dat ik nooit meer
hoef na te denken of het wel kan als ik een cursus
wil volgen, of een paar dagen op workation wil. Dat
het geld er dan gewoon is, en daar ben ik bijna. 

Hoe ziet jouw droombedrijf er over 5 jaar uit?
Dan hoop ik een nog groter team te hebben zodat
ik nog meer onderneemsters uit Nederland kan
helpen. Dan wil ik alleen nog maar het strategische
stuk doen en dan doet mijn team het uitvoerende
werk.

Wat zou je als laatste tip willen meegeven?
Wees niet bang om hulp te zoeken. Vrouwen
willen heel graag alles zelf doen, want we zijn al zo
lang ‘onderdrukt’. We hebben het gevoel dat we
alles zelf moeten doen maar je wordt zoveel
sterkter als je om hulp vraagt.

https://geasimons.nl/


DE LEUKSTE
Werkplekken

Wist je dat Nederland meer dan
450.000 vrouwelijke ondernemers telt?
Dat betekent ook dat er bijna een half
miljoen werkplekken zijn die
toebehoren aan de zakenvrouwen van
ons land. We nemen een kijkje in een
aantal van deze werkplekken en vragen
de ondernemers waarom zij er zo fijn
kunnen werken.

Kijk je met ons mee? #binnenkijkenbij 



DE WERKPLEK
Van: Yvonne

Hoi! Ik ben Yvonne en sinds anderhalf jaar heb
ik mijn eigen NEI Praktijk Yvonne aan huis. Ik
geef sessies zowel in deze mooie ruimte, als
online. 
Wanneer ik mijn cliënten thuis ontvang, wil ik
graag dat ze zich op zich gemak voelen.
Natuurlijk bij mij, maar ook in de ruimte waar ze
plaats nemen. In het hartje centrum van
Nijmegen heb ik dan ook mijn ruimte met veel
licht en natuurlijk groen gecreëerd, voor een
rustgevende en pure indruk. 

Ook met het plaatsen van boeken, tijdschriften
en andere kleine details, hoop ik een huiselijke
sfeer te verwezenlijken. Dit maakt het voor
mijzelf een hele fijne ruimte om met mijn
cliënten te werken en voor hen een plek waar
ze zich ontspannen en vertrouwd mogen
voelen. Want met NEI sessies is het heel
belangrijk dat er rust en vertrouwen wordt
gecreëerd en ervaren, voordat we echt dieper
de sessies in kunnen gaan. Met NEI (Neuro
Emotionele Integratie) ga ik namelijk in contact
met het onderbewuste, om tot de diepere
emoties, trauma’s, belemmerende overtuigingen
en saboteurs te komen die mijn cliënten op dat
moment zowel fysiek als emotioneel uit balans
houden. Natuurlijk gaat het om mijn
deskundigheid als integrale coach en therapeut
en de kwaliteit van mijn sessies, maar de ruimte
waar mijn cliënten instappen is wel de eerste
impressie die ze krijgen, en met dat gevoel
gaan ze de sessie in. 
Ik ben dankbaar dat ik van mijn thuis ook mijn
praktijk kon maken en vele mag begeleiden in
hun pad naar innerlijke rust.

https://www.instagram.com/nei_praktijk_yvonne/


Tien jaar geleden begon ik met Studio Stien: als
grafisch ontwerper werkte ik vanuit huis. Eerst
aan de keukentafel met (jonge) kinderen om
me heen, maar daarna had ik een thuiskantoor.
Het was ideaal dat ik altijd thuis was en mijn
werk zo goed met het gezin kon combineren.
Dit veranderde toen ik 2 jaar geleden startte
met een webshop. Met een webshop heb je
zelf ook voorraden nodig en dan is zes
vierkante meter kantoorruimte best krap!

Al gauw werd het huis overgenomen door de
webshop: overal stond wat. Daarnaast werkte ik
ook steeds meer, want de kinderen werden
ouder en kunnen zichzelf steeds beter redden.
Daardoor kwam ik knel te zitten, want er was te
weinig plek in huis én de balans tussen werk en
vrije tijd was compleet weg. Tijd om mijn bedrijf
te verhuizen. Heel toevallig kwam ik aan het
pand waar ik naartoe verhuisd ben. Ik raakte
met een buurman aan de praat over mijn bedrijf
en hij had net van iemand gehoord dat zij een
huurder zocht. Het was meteen een match.
Vanbuiten een saaie loods, maar vanbinnen een
heel sfeervolle en gezellige ruimte waar ik mijn
creativiteit kan laten stromen. Geen saaie witte
muren, maar een industrieel en gezellig geheel.
Omdat ik in de toekomst meer hoop samen te
werken met anderen, heb ik twee ruime
werkplekken gecreëerd. Daarnaast is er een
ruimte die ik als magazijn gebruik voor mijn
producten. En de ruime werkbank is ideaal om
bestellingen in te pakken. Achterin is nog een
ruimte om lekker te chillen of overleg te voeren
aan de bar. Door de bar leent de ruimte zich
ook goed voor feestjes of
vrijdagmiddagborrrels.

Kortom: een multifunctionele ruimte waar ik graag
ben en waar ik de komende jaren met veel plezier
hoop te werken!

DE WERKPLEK
Van: Stieneke

https://www.instagram.com/studiostien/


InterviewJULISKA PETRONELLA



Juliska is Accountant AA, Profit First
Professionial, Winstadviseur, getrouwd met
een RA én moeder van 2 jongens (12 en 14
aar). Op haar vrije dag (vrijdag) helpt ze op
de basisschool bij haar in de wijk kinderen
met Pre-Teaching. 

Juliska, hoe ben jij in het ondernemerschap gerold?
Ik ben 15 jaar geleden in het ondernemerschap
gerold, toen ik geen groeimogelijkheden meer zag
bij het bedrijf waar ik in dienst was. Van kleins af
aan heb ik gezegd dat ik nooit voor een baas zal
blijven werken en het voelde op dat moment voor
mij goed om uit te stappen en ontslag te nemen.

Wat was de droom toen je met je onderneming
begon?
Mijn grootste droom was op dat moment mijn
eigen kantoor, die heb ik in iets minder dan vijf jaar
daarna gerealiseerd. Vanuit daar ben ik gaan
bouwen aan een team. Over 3 jaar hoop ik
meerdere filialen te hebben, maar de grootste
uitdaging daarbij is het vinden van de juiste
mensen.

Dus eigenlijk had je binnen enkele jaren al een
succesvolle onderneming opgezet. Heb je ook een
zakelijke blunder meegemaakt?
Jazeker. Ik heb geleerd dat ook als je dingen plant
het lang niet altijd makkelijk komt. Ik ben gevallen
en weer opgestaan, om als voorbeeld te nemen: in
mijn familie of omgeving was er niemand met een
eigen bedrijf. Ik heb zelf continu het wiel opnieuw
moeten uitvinden. Maar ook de blunders hebben
mij gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben.

Heb je inmiddels wel de omgeving om je heen waarin
je successen kunt creëren?
Dat heb ik, maar ik zoek het ook op, vooral met
andere vrouwelijke ondernemers.

"Ik heb zelf continu
het wiel opnieuw
moeten uitvinden."



Op welke manier denk je dat vrouwelijke
ondernemers hun eigen succes in de weg zitten?
Ik zie nog vaak dat vrouwen wel gaan ondernemen,
maar toch steunen op de vaste basis bij hun man.
Daarom zeg ik ook wel “je man is niet je financiële
plan”, als je het gaat doen ga er gewoon volop
voor. Je weet namelijk nooit wat er kan gebeuren,
een scheiding of misschien komt je man te
overlijden. Als je je eigen financiën op orde hebt
kun je het opbrengen als het nodig is. Zekerheid
bestaat niet, dat creëer je zelf en dat doe je door
een bepaalde mindsetswitch te maken.

Waar ben jij, van alles wat je tot nu toe gedaan hebt,
het meest trots op?
Waar ik het meest trots op ben is de overstap van
een eenmanszaak naar een B.V. Ik had drie
dromen: de samenwerking met een grote partij
zoals de overheid, accountancykantoor Ernst &
Young en dat ik een B.V. mag zijn, en dat is
allemaal gelukt.

Wanneer heb je de stap van een eenmanszaak naar
een B.V. gezet?
Dat was vorig jaar op 1 juli, maar eigenlijk had ik
het al eerder moeten doen vanwege de fiscale
voordelen.

In hoeverre laat jij je inspireren door andere
vrouwelijke ondernemers?
Heel veel, omdat ik als mindset heb dat als je
elkaar kunt inspireren je veel verder komt dan
wanneer je in je eigen comfortzone zou blijven. In
mijn optiek bestaat een comfortzone niet, het is
wat jij hebt ervaren en daarom is het comfortabel
voor je. En je kunt niet weten of iets buiten je
comfortzone oncomfortabel is omdat je het nooit
hebt geprobeerd. Voor mij is het heel belangrijk
dat op te zoeken en me te laten inspireren omdat
ik weet dat ik door hulp van anderen verder kom.

Wie vind jij momenteel de meest inspirerende
vrouwelijke ondernemer?
Poeh, daar vraag je me wat! Het zijn er een paar,
bijvoorbeeld mijn eigen coach Femke Hogema.
Maar ik word ook oprecht geïnspireerd door
vrouwelijke ondernemers die de keuze maken om
voor henzelf te beginnen en de battle aangaan. Ik
krijg kippenvel van hoe deze vrouwen dan stralen
omdat ze het lef hebben genomen en de stoute
schoenen hebben aangetrokken.



"Vaak komen
ondernemers er te
laat achter dat het
niet goed gaat, en
dan is het kwaad
al geschied."

Laten we het eens hebben over jouw branche. Er is
momenteel een heleboel gaande in Nederland maar
ook in de hele wereld. Welke ontwikkelingen zijn er
binnen jouw branche en hoe kun jij daarop inspelen?
De belangrijkste ontwikkeling is dat het profiel van
de boekhouder waar ondernemers naar zoeken
wat breder wordt. Ondernemers willen iemand
hebben die schouder aan schouder met ze staat
en meehelpt om de onderneming te bouwen. Ook
zien we dat er minder focus ligt op het verleden,
maar kijken we vaker de toekomst in waardoor de
ondernemer op tijd aan de juiste knoppen kan
draaien en doelbewuste keuzes kan maken.

Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de
ondernemers in Nederland in financiële onzekerheid
leeft, hoe komt dat denk je?
Dat komt door het gebrek aan inzicht en overzicht,
waardoor ondernemers niet genoeg grip op de
zaak hebben en tijdig actie te ondernemen. Vaak
komen ondernemers er te laat achter dat het niet
goed gaat, en dan is het kwaad al geschied. 

Je vertelde tijdens onze voorbereiding dat je 3 jaar
bezig bent geweest met het maken van een planner
voor financieel inzicht, kun je daar wat over vertellen?
Het is ooit begonnen als een grap omdat ik
iedereen een planner zag maken en toen dacht “o
dat lijkt me leuk”. Ondertussen volgde ik ook de
opleiding tot Profit First specialist en dat deed me
inzien dat ik niet zomaar een planner wilde maken.
Want hoe mooi is het als een planner financieel
inzicht kan geven, én ook de basisprincipes van
Profit First bevat? In mijn omgeving merkte ik dat
lang niet iedereen het fijn vindt om alles digitaal te
hebben. 

Met een papieren planner maak je alles direct
visueel en daarmee kan het voor overzicht zorgen.
Ik ben er trots op, want het is echt een mooi
product geworden en de eerste resultaten door de
gebruikers zijn hartstikke positief.

Mooi! Dan nog even dit: welke laatste tips wil je jouw
collega-onderneemsters geven?
Dat het heel belangrijk is dat je, in ieder geval in
Jip en Janneketaal, begrijpt hoe jouw onderneming
er financieel voor staat zodat je doelbewuste
keuzes kan maken. Het zou heel zonde zijn als een
investering die je nu doet je de aankomende 6 jaar
flink wat pijn oplevert.

https://cijferexpertadministratie.nl/


BoekenTIPS
Wij geloven echt in de kracht van onze
community. Met elkaar ben je zoveel sterker en
ga je zoveel sneller. We hebben dan ook input
gevraagd over welke boeken jullie lezen. En de
volgende 3 boekentips lichten we graag uit. P.s.
Wist je dat we een Community hebben op
Facebook met meer dan 2700 leden? We delen
hier vragen, tips en tricks met elkaar. Wil je daar
ook onderdeel van zijn? Meld je dan hier aan. 

https://www.facebook.com/groups/1790354391024459


Tip van Veronique der Weduwe: 
Think en Grow Rich – Napoleon Hill
In het Nederlands vertaald door
Michael Pilarczyk.

 “Grote inspiratie voor mij over mindset.
En lees Rich niet enkel als in rijk in geld..
het gaat over een rijk leven en je
mindset.”

Bekijk het boek hier.

Tip van Sandra Hassing: Fundament van
het Succes van Femke Hogema

Waarom lukt het sommige
ondernemers wel, en andere niet, om
hun bedrijf winstgevend en gezond te
laten groeien? Deze vraag vormt de
basis voor het boek Fundament van
succes.

Bekijk het boek hier.

Tip van Sonja Bos:
De Kick Ass code voor succesvol ondernemen

van Veronique Prins
 

Veronique neemt je mee op haar pad van de
afgelopen jaren en laat je ook de achterkant
van ‘de mooie voorkant’ zien. Ze deelt in dit
bloedeerlijke en soms confronterende boek

de strategische en mindset-kant van succes. 
 

Bekijk het boek hier.

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1015097&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Finvictus-library-think-and-grow-rich%2F9200000059166447%2F&name=Think+and+Grow+Richt
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1015097&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Ffundament-van-succes%2F9300000114189868%2F&name=Fundament+van+succes
http://bit.ly/3O9sEfD


Van Droom   naar Resultaat
 

Al jaren maak ik gebruik van een digitale agenda
én een papieren agenda. Ja, ik weet het, ik ben er
zo 1…

Wat vroeger vaste prik ieder jaar een nieuwe
vulling was voor mijn mooie leren omslag is nu al 4
jaar op een rij de Purpuz Planner. De Purpuz
Planner is niet alleen een agenda, het is meer een
werkboek voor het behalen van al je
plannen/doelen. 

Mijn digitale agenda vind ik heerlijk, altijd alle
afspraken bij de hand. Je krijgt ook nog eens een
reminder voordat het zover is en je kunt eenvoudig
de afspraak verplaatsen zonder dat je het overzicht
kwijt raakt. Hier zou ik dan ook nooit afscheid van
willen nemen. 

Wie schrijf die blijft
En toch merk ik dat als ik overzicht mis of als ik
echt na ga denken over de stappen die ik wil
zetten dat ik dit liever met pen doe. Schrijven
geeft mij ruimte en het gevoel dat ik in control
ben. Ik kan ook lekker creatief aan de slag met
kleuren. Voor 2023 heerlijk gekozen voor de Pink-
edition. In deze planner verwerk ik al mijn dromen,
doelen en natuurlijk afspraken. Iedere week laat ik
me inspireren door een mooie quote, ze laten me
bewust nadenken over bepaalde zaken. Daarnaast
bekijk ik welke zaken ik de komende week op de
planning heb staan.
Daarnaast ben ik zelf echt een zeur als het gaat
om het soort papier van een agenda.  Soms is het
te dun, dan weer gaat het te makkelijk vlekken.
Maar al deze punten spelen niet bij deze Planner.
Prachtig papier met gouden details en heerlijk om
te schrijven.

NATHALIE KROM

Hoe werkt ie nou eigenlijk?

De Purpuz Planner werkt volgens 8 stappen:
1.     De Purpuz Map: visualiseer je dromen
2.     De Purpuz Matrix: orden je dromen
3.     Het Purpuz Pad: deel je doel op in kleine
stappen (Rome is ook niet in 1 dag gebouwd ;-) )
4.     Het Purpuz Pad: Voegt tijd en volgorde aan je
plannen toe
5.     De Maandplanner: Geeft je maanddoelen en
overzicht
6.     De weekplanner: Geeft je weekdoelen,
dagdoelen en afspraken en to do’s
7.     De Dagreflectie: Zorgt voor je positieve
mindset en dagelijkse portie groei
8.     De Maandreflectie: Leren en verbeteren

Ja, als je echt alles tot in de puntjes wilt gebruiken
kost het wel even tijd. Ik geef dan ook toe dat ik
dat niet doe. Deze heerlijke planner geeft mij wel
de ruimte om te werken aan mezelf, mijn mindset
en meer ruimte tussen werk en privé. 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1015097&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fs%2Fpurpuz%2Bplanner%2B2023%2Bagenda%2F&name=Purpuz+planner
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1015097&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fs%2Fpurpuz%2Bplanner%2B2023%2Bagenda%2F&name=Purpuz+planner


Netwerken?
K O M  B O R R E L E N  T I J D E N S  O N Z E

T W E E M A A N D E L I J K S E
B U S I N E S S B O R R E L  I N  U T R E C H T .

I N F O

https://www.businesswomennederland.nl/businessborrel/
https://www.businesswomennederland.nl/businessborrel/


Marleen Sahetapy
Hoe vertaal je jouw merk naar beeld?



Als fotograaf en visual storyteller ga ik de
afgelopen 10 jaar voor mijn klanten op
zoek naar hun merkverhalen. Ik kijk hoe
we die naar beelden vertalen die direct 

Facts tell but stories Sell wees je ervan
bewust dat juist jouw eigen verhaal hetgeen
is dat jou connect met je doelgroep. Ga dus
in de voorbereiding van je shoot actief op
zoek naar jouw kenmerkende verhalen.
Want wat maakt jou tot de ondernemer die
je nu bent. Wat zijn de kantelpunten en
bijzondere knooppunten in jouw
ondernemersreis. Bedenk hoe je een
‘haakje’ naar deze momenten terug kan
laten komen in jouw beeldbank.
Why tell me why tell me why.. Welke
beelden kunnen vertellen waarom je doet
wat je doet? Waar sta je voor, wat is
belangrijk voor je? Tuurlijk kan dat een
portret zijn maar hoe ziet die er dan uit?
Hoe kijk je? Waar ben je…en met wie? Ben
je bijvoorbeeld kindercoach.. misschien ligt
jouw why in het feit dat je zelf geen fijne tijd
had op de basisschool. Een foto van jou
met jouw kinderfoto in de hand is dan een
krachtigere foto voor in je beeldbank. En
geeft je een haakje om te vertellen over je
eigen kindertijd. Het kan ook een detailshot
zijn van alleen jouw kinderfoto in je hand.

Fotografie kan je helpen om jouw personal
brand te versterken, de beleving te verstevigen
en een connectie te verankeren. Eigen beeld is
hierin heel belangrijk. Elke ondernemer wilt een
beeldbank waarmee je 1) Je verhalen kan
vertellen. 2) Je site extra kan aankleden en
laden met jouw energie. 3) Sfeer kan
toevoegen in je werkboeken en je online
academy 4) je merkbeleving voor jouw klanten
extra voelbaar kan maken op de socials. 

In de basis denk ik dat je wel weet wat jij mooi
vindt voor jouw brand. Dat kan je jouw fotograaf
heel goed uitleggen. In dit artikel deel ik met
jou 5 tips die jou helpen om je beeldbankshoot
naar een ander niveau te tillen dan een
‘portretshoot’. 

1.

2.

connectie maken met de doelgroep van
mijn klant. Ik geloof namelijk dat de sleutel
tot een goede conversie ligt in het maken
van een echte connectie. 



3. I’ts in the details! Een beeldbank vol
portretten is leuk maar een goeie beeldbank
bevat ook sfeer en detailshots passend bij
jouw brand en business. Bedenk je dus vooraf
wat voor details belangrijk zijn voor jouw
‘merkverhalen’. Detailfoto’s geven ruimte en
emotie aan de verbeelding van de kijker
4. Consistency is key! Zorg dat de sfeer, de
kleur, de emotie, de vibe..( jouw merkbeleving)
tot in de details doorgevoerd worden in je
shoot. Pas de styling van jouw kleding aan op
jouw merk, doe dit ook voor eventuele
figuranten, zorg dat je brandkleuren op een
speelse manier terugkomen in de details en
de accessoires. Kies een locatie dat past in de
sfeer en beleving van jouw merk. Kortom
maak je brand voelbaar in alle beelden.
5. Work Inside - Out.  Nu je inhoudelijk helder
hebt wat jouw beeldbank (naast de gangbare
portretten) moet omvatten, kun je je focus
leggen op de juiste uitvoering. Kies een
fotograaf wiens werk past bij jouw
brandbeleving. Zorg dat je persoonlijk contact
legt en voelt of er ook een ‘klik’ is tussen jullie.
Zorg daarna voor een goeie briefing en
refereer naar de eerste tips. Zo kun je samen
de beeldvertaling uitwerken.

Heel veel succes met het vertalen van jouw brand
en business naar beeld!

P.s. heb je nog geen shoot op de planning, maar
spreekt mijn fotografiestijl jou aan? Ik geef je 150
foto’s uit #mijnbeeldbank kado. Je vindt ze hier.

Welke beelden kunnen
vertellen waarom je doet wat
je doet? Waar sta je voor,
wat is belangrijk voor je?

http://www.marleensahetapy.nl/gratis


Quote
De favoriete quote van: Saskia van Wolferen

Wat kun je vandaag doen zodat
het bedrijf van je dromen steeds
een stukje dichterbij komt?"

Toen ik met BWNL startte ben ik maar gewoon begonnen. Wel
had ik een duidelijke visie voor ogen: ik wilde de vrouwelijke
ondernemers van Nederland een gezicht geven. Van niets heb
ik iets gemaakt door telkens bezig te zijn met de kleine stappen
die ik kon zetten om BWNL beter te maken dan het was. Die
werkwijze wil ik graag met je delen omdat wij vrouwen meer dan
eens kunnen blijven hangen in onze drang naar perfectie. En
perfectie bestaat niet. 



Het einde
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