
	

	
	
	
	
	

	
	

FLOW	EN	DE	KUNST	VAN	PERSONAL	BRANDING	

	

Gelukkiger	en	succesvoller	door	je	talenten	te	volgen	
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FLOW	EN	DE	KUNST	VAN	PERSONAL	BRANDING	
	
	“Werken	doe	je	niet	om	je	dagelijks	boord	te	verdienen	
Maar	om	jezelf	uit	te	drukken	en	je	talenten	te	ontwikkelen”	
	
	
Deze	 spreuk	 hangt	 op	 mijn	 prikbord	 in	 mijn	 werkkamer	 omdat	 hierin	 voor	 mij	 de	 kern	 van	
personal	 branding	 wordt	 weergegeven.	 Personal	 branding	 gaat	 wat	 mij	 betreft	 over	 het	
begrijpen	 en	 bewust	 uitdragen	 van	 de	 unieke	 combinatie	 van	 jouw	 persoonlijke	 waarden,	
passies,	talenten,	kennis	eigenaardigheden	en	ervaringen.	Kortom	het	gaat	om	authentiek	jezelf	
zijn	en	de	beste	versie	van	jezelf	manifesteren.	
	
	
Bevlogen	en	succesvol	
	
De	Amerikaanse	gelukspsycholoog	Martin	Seligman	beweert	dat	iedereen	zichzelf	gelukkiger	kan	
maken	door	 zijn	 sterke	 kanten	 te	benutten	en	 te	ontwikkelen.	Mensen	die	 gericht	 hun	 sterke	
punten	 inzetten	en	 verbeteren	 scoorden	aanzienlijk	hoger	op	de	geluksschaal	 en	aantoonbaar	
lager	 op	 depressie.	 Doodzonde	 is	 het	 dat	 veel	 mensen	 werk	 doen	 waar	 ze	 niet	 gelukkig	 van	
worden.		
	
Uit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 slechts	 twintig	 procent	 van	 de	Nederlanders	 bevlogen	 is	 op	 het	werk.	
Juist	die	bevlogen	mensen	hebben	een	bepaalde	drive	en	gaan	‘the	extra	mile’.	Die	bevlogenheid	
maakt	hen	succesvol.		
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FLOW,	de	psychologie	van	de	optimale	ervaring	
	
De	 bekende	 wetenschapper	 Mihaly	 Csikszentmihalyi	 heeft	 veel	 onderzoek	 verricht	 naar	 de	
Flowfactor.	In	zijn	lijvige	werk	FLOW,	de	psychologie	van	de	optimale	ervaring	schrijft	hij:		
	
	

‘Wanneer	 we	 in	 een	 flow	 zitten,	 voelen	 we	 ons	 sterk,	 alert	 en	 verrichten	 we	
moeiteloos	ons	werk.	We	hebben	het	gevoel	de	situatie	volledig	meester	te	zijn	en	op	
de	 top	 van	 ons	 kunnen	 te	 presteren.	 Zowel	 ons	 tijdsbesef	 als	 onze	 problemen	
verdwijnen	tijdelijk	achter	de	horizon	en	even	lijken	wij	buiten	onszelf	te	staan.		
	
‘Flow’	onthult	hoe	deze	prettige	ervaring	te	bereiken	is,	door	jezelf	doelen	te	stellen	
en	uitdagingen	aan	te	gaan.’	
	
	
	
	

	De	flowfactor	
	
Ook	Jan	Bommerez	en	Kees	van	Zijtveld	schreven	1999	een	boek	over	Flow	onder	de	titel	‘Flow	
en	 de	 kunst	 van	 het	 zakendoen.’	 Dit	 inspireerde	 mij	 tot	 dit	 E-book	 ‘Flow	 en	 de	 kunst	 van	
Personal	Branding’.		

In	 de	 afgelopen	 jaren	 	 heb	 ik	 vele	 mensen	 mogen	 begeleiden	 met	 hun	 personal	 branding.		
Daarbij	heb	 ik	gemerkt	dat	het	 in	kaart	brengen	van	 je	personal	brand	en	het	aanleren	van	de	
juiste	 van	marketingtechnieken	 je	 niet	 verder	 brengen	 als	 je	 daarnaast	 niet	 beschikt	 over	 de	
juiste	mindset.	Dit	 E-book	 	 gaat	 daarom	vooral	 over	 de	psychologische	 aspecten	 van	personal	
branding,	ik	heb	het	de	flowfactor	genoemd.			

	

“	Flow	gaat	wat	mij	betreft	over		
het	leven	ten	volle	leven	en	je	potentieel	benutten.”		
	
Dat	is	ook	de	reden	dat	ik	dit	werk	doe.	Sinds	ik	de	Personal	Branding	Coach	ben	gestart	ben	ik	in	
een	 geweldige	 mooie	 flow	 gekomen.	 Mijn	 blogartikelen	 leveren	 mij	 een	 expertstatus	 als	
personal	branding	coach	op,	en	een	gestage	stroom	van	nieuwe	opdrachten	en	klanten.	Ik	wens	
iedereen	toe	dat	ondernemen	zo	leuk	mag	zijn.	Wat	niet	wil	zeggen	dat	er	niet	nog	voldoende	
uitdagende	doelen	aan	de	horizon	liggen	en	ook	ik	leer	nog	iedere	dag	weer	nieuwe	dingen	bij.		
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Dat	houdt	het	leven	boeiend.	Ik	gun	iedereen	flow,	bevlogenheid	en	een	mooie	ontwikkeling	als	
mens	in	je	leven	en	je	werk.	En	dat	kun	je	bereiken	door	je	talenten	te	volgen	en	jezelf	als	mens	
zichtbaar	te	maken	met	al	jouw	kwaliteiten.		
	
	
Jan	en	Kees	zeggen	rake	dingen	in	hun	boek	over	Flow:	
	
• Flow	is	feitelijk	onze	natuurlijke	staat.	Kinderen	zijn	meestal	in	flow.		
• Alle	topprestaties	op	het	gebied	van	de	sport,	kunst	of	het	zakendoen	worden	geleverd	in	de	

FLOW-staat.	Flow	kan	hierbij	omschreven	worden	als	de	optimale	staat	van	ervaring.	
• Een	 mens	 is	 pas	 gelukkig	 als	 hij	 kan	 zijn	 wie	 hij	 echt	 is,	 met	 andere	 woorden	 als	 hij	 zijn	

potentie	ten	volle	kan	ontplooien.	
• Je	 leeft	dus	 in	 flow	wanneer	 je	 leeft	vanuit	 je	potentieel	 in	plaats	van	uit	patronen	uit	het	

verleden.		
• Alleen	wie	voluit	leeft	kan	weten	wat	flow	daadwerkelijk	is.		
	
	

	“Behandel	iemand	zoals	hij	nu	is	en	hij	zal	zo	blijven;	behandel	iemand	zoals	hij	kan	
zijn	en	hij	zal	zo	worden.”	Goethe	
	
Wellicht	 knik	 jij	 instemmend	 als	 je	 dit	 leest.	Maar	wees	 eens	 eerlijk;	 benader	 jij	 jezelf	 ook	 op	
deze	manier?	Durf	je	het	aan	om	je	vleugels	te	openen	naar	jezelf,	je	talenten	en	je	dromen?	
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Gun	jezelf	de	flowfactor	
	
Flow	 &	 de	 kunst	 van	 personal	 branding	 gaat	 wat	 mij	 betreft	 over	 hoe	 het	 is	 om	 	 op	 een	
ondernemende	manier	te	leven,	denken	en	werken.	En	daar	hoef	je	niet	perse	een	eigen	bedrijf	
voor	te	hebben.		
	
Wanneer	je	jezelf	de	flowfactor	gunt,	gun	je	jezelf	om	vanuit	bevlogenheid	de	allerbeste	versie	
van	jezelf	te	worden.	Je	wordt	directeur	van	je	eigen	leven.	Je	weet	wat	je	wilt	bereiken	in	het	
leven	en	je	zoekt	daarbij	de	juiste	omgeving	en	werkzaamheden	waarin	jij	optimaal	tot	je	recht	
komt.	
	
Daarbij	gaat	het	over	de	durf	om	je	passie	te	volgen,	het	lef	om	authentiek	jezelf	te	durven	zijn.	
Perfectie	loslaten	en	nieuwe	dingen	leren.	Met	onzekerheden	om	leren	te	gaan.	Jezelf	kwetsbaar	
op	te	durven	stellen.	En	vooral	genieten	van	je	voortgang,	stapje	voor	stapje	met	wellicht	af	en	
toe	een	onverwachte	reuzensprong	ertussendoor!	
	
	
De	flowfactor	is	opgebouwd	uit	de	volgende	onderdelen:	
	

	
• FUN;	vier	het	leven	
• Loslaten	en	Lef	
• Opmerkelijk	jezelf	durven	zijn	
• Wendbaarheid	in	onzekere	tijden	
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FUN,	VIER	HET	LEVEN…	

	
Je	kunt	zo	bezig	zijn	met	het	nastreven	van	je	ambities	en	het	bereiken	van	de	doelstellingen	die	
je	jezelf	had	gesteld,	dat	je	onderweg	helemaal	vergeet	te	genieten.	Je	davert	maar	door.	Vergt	
het	 uiterste	 van	 jezelf	 en	 uiteindelijk	 heb	 je	wellicht	 je	 doelen	wel	 bereikt	maar	 ben	 je	 jezelf	
wellicht	een	beetje	kwijtgeraakt.		
	
Of	je	leeft	al	een	tijdje	op	de	automatische	piloot	en	je	bent	gaandeweg	een	beetje	ingedut.		
Op	een	in	company	training	die	ik	gaf,	constateerden	een	aantal	mensen	tijdens	een	oefening	bij	
zichzelf	dat	ze	eigenlijk	al	een	aantal	jaar	geen	dingen	meer	hadden	gedaan	waar	ze	echt	plezier	
aan	beleefden.	Dat	was	even	een	forse	wake-up	call!	
	
	
Vier	je	successen,	ook	de	kleinere	
	

	
	
Soms	ben	je	zo	hard	bezig,	en	buffel	je	maar	door,	dat	je	vergeet	af	en	toe	ook	eens	stil	te	staan	
bij	de	dingen	die	je	(hebt)	bereikt.	Daarnaast	 is	het	de	mens	eigen	om	vooral	te	kijken	naar	de	
dingen	die	nog	niet	helemaal	gaan	zoals	je	dat	zou	willen.	Daar	zet	je	dan	al	 je	aandacht	op	en	
intussen	ren	je	maar	door.	Sta	af	en	toe	eens	stil	en	richt	je	aandacht	bewust	op	de	zaken	waar	
je	tevreden	over	bent.		
	
	

	
• Kijk	regelmatig	naar	wat	er	allemaal	al	gelukt	is,	ook	de	kleine	dingen.		
• Focus	op	het	positieve.	
• Wat	heeft	je	veel	positieve	energie	gegeven?		

(En	wat	heeft	veel	energie	gekost,	dan	kun	je	dit	voortaan	gaan	vermijden)		
• In	welke	type	opdrachten	kun	jij	excelleren?		

Werk	je	vanuit	je	passie,	dan	voelt	het	niet	als	werk.	
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Leer	‘omdenken’	
	
Misschien	 heb	 je	wel	 eens	 gehoord	 van	 de	 goeroe	 van	 het	 ‘omdenken’?	 Zijn	 naam	 is	 Bertold	
Gunster	en	ik	heb	het	genoegen	gehad	hem	‘live’	te	mogen	meemaken.	Het	was	puur	genieten	
om	deze	man	bezig	te	zien.	Wat	een	vaart,	wat	een	humor	en	ook	wat	een	krachtige	boodschap	
om	ja	te	zeggen	tegen	het	leven!	Heerlijk	zo’n	positief	geluid	als	tegenwicht	voor	al	die	malaise	
die	dagelijks	over	ons	wordt	uitgestort	via	TV,	kranten	en	internet.	
	
Bertold	 heeft	 zichzelf	 als	 doel	 gesteld	 ‘ja-maar’	 gedrag	 te	 veranderen	 in	 ‘ja-en’	 gedrag.	 In	 zijn	
boek	geeft	hij	al	direct	toe	dat	‘ja-maar’	als	levenshouding	erg	vruchtbaar	kan	zijn.		
	
Het	maakt	ons	voorzichtig,	sceptisch	en	soms	is	het	verstandig	de	tijd	ergens	voor	te	nemen	en	
goed	na	te	denken.	Het	belangrijkste	kenmerk	van	‘ja-maar’	is	echter	het	niet-handelen.	Bertold	
Gunster	vraagt	je	eens	naar	je	eigen	mindset	te	kijken.	Om	de	overgang	van	een	‘ja-maar’	naar	
een	‘ja-en’	houding	te	kunnen	maken	is	het	van	belang	om	de	illusie	van	maakbaarheid	van	het	
leven	en	controle	los	te	laten.	Het	leven	is	helaas	niet	maakbaar.		
	
	
Het	verschil	tussen	‘ja-maar’	en	‘ja-en’	denken:	

	
• Bij	‘ja-maar’	kijk	je	naar	wat	er	zou	moeten	zijn,	maar	wat	er	nog	ontbreekt	of	niet	goed	is.	
• Bij	‘ja-en’	kijk	je	naar	wat	er	is	en	wat	je	ermee	zou	kunnen.	
• ‘Ja-maar’	is	dan	ook	een	houding	van	beren	op	de	weg,	wat	er	allemaal	niet	klopt,	kortom	de	

houding	van	de	controle.	
• 	‘Ja-en’	is	de	positie	van	kansen	en	mogelijkheden,	oftewel	de	positie	van	creëren.	
• ‘Ja-en’	gedrag	is	gebaseerd	op	vertrouwen.	Ondanks	de	beren	op	de	weg.	Soms	ben	je	

gelukkig,	soms	niet.	Maar	daar	draait	het	in	de	kern	niet	om.		
	
De	kernvraag	is:	doe	je	wat	je	voor	je	gevoel	moet	doen?	Doe	je	dat	waarvan	je	intuïtief	weet	dat	
het	bij	je	past?	Wat	je	doet	valt	samen	met	wie	je	bent.	
	
	
Zeg	ja	tegen	je	vermogens	
	
Het	 is	de	uitdaging	om	fantastisch	te	worden	in	dat	waar	je	goed	in	bent.	Werk	daarom	vooral	
aan	de	punten	waar	je	al	goed	in	bent.	Maak	van	die	8	½	een	9.	Als	je	doet	waar	je	goed	in	bent,	
gaan	veel	zaken	vanzelf,	omdat	je	doet	waar	je	plezier	in	hebt.			
	
Als	jij	je	kwaliteiten	koppelt	aan	je	verlangens,	komt	er	energie	vrij	en	voelt	het	niet	als	‘werken’.	
De	snelste	manier	om	aan	jezelf	te	werken	is	dus	door	niet	meer	aan	jezelf	te	werken.		
En	daarmee	bedoelt	Bertold	dat	je	niet	met	proberen	om	jezelf	dingen	te	leren	die	eigenlijk	niet	
bij	je	passen.	Alsof	je	iemand	anders	moet	worden.	Word	vooral	meer	jezelf!	
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Train	je	mentale	conditie	
	

	
	
Robert	Benninga	 	 is	 een	 van	de	meest	 gevraagde	 sprekers	op	het	 gebied	 van	 leiderschap,	 top	
performance	en	mindset.	Na	directiefuncties	te	hebben	bekleed	bij	grote	bedrijven	als	AHOLD,	
De	 Bijenkorf	 en	 de	 METRO-groep,	 inspireert	 hij	 inmiddels	 19	 jaar	 mensen	 om	 het	 beste	 uit	
zichzelf	te	halen.	Hij	heeft	hier	ook	een	zeer	 lezenswaardig	boek	over	geschreven	met	als	titel,	
inderdaad…	‘Haal	het	beste	uit	jezelf’.	De	prikkelende	vraag	die	Robert	aan	zijn	lezers	stelt,	zou	
je	ook	eens	aan	jezelf	kunnen	stellen.		
	
De	vraag	luidt:	“	Hoe	is	de	conditie	van	je	mentaliteit?	
	
Naast	fysieke	spieren	hebben	we	allemaal	ook	mentale	spieren	meegekregen.		
Spieren	 train	 je,	 zoals	 je	weet,	 door	 ze	 veel	 te	 gebruiken.	Maar	 in	 onze	maatschappij	worden	
onze	negatieve	mentale	spieren	helaas	meestal	het	beste	getraind.	Dat	is	ook	geen	wonder,	als	
je	bedenkt	dat	96	%	van	het	nieuws	dat	op	ons	afkomt,	via	TV,	radio	en	internet,	negatief	is,	en	
gaat	 over	 ellende	 en	 sombere	 dingen.	 Heb	 je	 wel	 eens	 stilgestaan	 bij	 het	 feit	 je	 hierdoor	
onbewust	een	jarenlange	training	hebt	gekregen	om	situaties	eerder	als	een	probleem	of	risico	
te	benaderen	dan	als	een	kans?	Over	kansen	hoor	je	nooit	zoveel.		
	
Tachtig	procent	van	de	mensen	focust	zich	op	een	probleem	en	slechts	twintig	procent	
kijkt	met	name	naar	kansen.	Het	hoeft	waarschijnlijk	geen	vraag	te	zijn	welke	mensen	
het	meeste	succes	hebben,	en	daarnaast	ook	een	leuker	leven	leiden…	
	
	
Verwijder	het	mentale	onkruid	uit	jouw	mentale	tuintje	
	
Je	kunt	het	tij	keren,	door	bewust	je	positieve	mentale	spieren	wat	vaker	te	oefenen.		
Positief	denken	is	namelijk	helemaal	niet	‘soft’	maar	maakt	het	leven	een	stuk	leuker	en	lichter.	
Positief	denken	haalt	het	onkruid	niet	weg	uit	jouw	mentale	tuintje.	Maar	het	voelt	wel	een	stuk	
lekkerder	 dan	 blijven	 hangen	 in	 piekeren	 en	 somberen.	 Het	 denken	 in	 kansen	 maakt	 het	
ondernemersleven	een	 stuk	boeiender	 en	daarnaast	 is	 de	 kans	op	een	mooie	omzet	 een	 stuk	
hoger.	
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“Work	hard,	play	hard,	rest	hard”	
	
Met	enige	regelmaat	brengen	mijn	zusje	en	ik	samen	een	heerlijke	relaxte	middag	en	avond	door	
in	de	sauna.	Omdat	we	allebei	ons	eigen	bedrijf	hebben,	kunnen	we	onze	eigen	agenda	bepalen.	
En	kunnen	we	af	en	toe	ook	tijd	inplannen	voor	een	verwendagje.	En	dan	is	het	heerlijk	om	dat	
juist	 op	 een	 doordeweekse	 dag	 te	 kunnen	 plannen.	 Ook	 in	 de	 zomer	 maak	 ik	 in	 de	 agenda	
regelmatig	wat	meer	tijd	om	van	het	mooie	weer	te	genieten.		In	Nederland	hebben	we	niet	zo	
vaak	 echt	mooi	weer	 dus	 die	 periode	wil	 ik	 graag	 goed	 benutten.	 Die	 tijd	 compenseer	 ik	wel	
weer	op	de	minder	mooie	dagen.	De	boog	kan	niet	altijd	gespannen	zijn.			
	
• Kijk	bij	jezelf	wat	voor	jou	een	optimaal	dagritme,	weekritme	en	wellicht	zelfs	jaarritme	is.		
• Plan	je	vakantie	en	geniet	ervan!		
• Besteed	ook	tijd	aan	je	lichamelijk	welzijn	en	maak	regelmatig	tijd	vrij	om	te	bewegen	en/of	

te	sporten.		
• Ga	regelmatig	de	natuur	in.	
• Maak	 tijd	 om	 te	 genieten	 van	 het	 leven.	 Plan	 regelmatig	 tijd	 voor	 vrienden	 en	 familie.	

Tenslotte	bestaat	het	leven	niet	alleen	uit	werken.	
	
	
Zeg	ja	tegen	je	favoriete	klanten	
	
Je	wilt	niet	met	iedereen	werken.	Echt	niet.	Er	zijn	klanten	en	opdrachten	waar	je	er	wel	tien	van	
zou	willen	hebben.	En	er	zijn	klanten	waar	je	eigenlijk	 liever	niet	mee	zou	willen	werken,	als	 je	
heel	eerlijk	bent	naar	jezelf.	Soms	ga	je	er	toch	mee	in	zee	‘omdat	de	schoorsteen	moet	roken’.	
Maar	echt	blij	word	je	er	niet	van.	 	Voor	dergelijke	klanten	loop	je	niet	snel	een	stapje	harder.	
Kies	 daarom	 liever	 voor	 klanten	 waar	 je	 energie	 van	 krijgt.	 Die	 zullen	 ook	 sneller	 weer	
terugkomen	en	daar	kun	je	iets	bestendigs	mee	opbouwen.	Ook	zullen	zij	jou	sneller	aanbevelen	
bij	anderen.	
	
	
	
• Kies	je	favoriete	klant	en	stem	je	dienstverlening	op	hem	af.		
• Breng	de	behoeften	van	jouw	doelgroep	duidelijk	in	kaart.		
• Wat	is	het	meest	urgente	probleem	waar	jouw	klant	mee	worstelt?		
• Welke	ambities	leven	er	bij	hem?	Ga	in	gesprek.	Vraag	door.		
• Biedt	met	jouw	dienstverlening	een	oplossing	waar	ze	niet	omheen	kunnen.		
• Spreek	in	termen	van	resultaten	die	je	voor	je	klant	kunt	bereiken.	
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Zeg	ja	tegen	nieuwe	ontmoetingen	
	
Leer	nieuwe	mensen	kennen.	Blijf	niet	alleen	achter	je	computer	zitten	maar	ga	er	ook	eens	op	
uit.	Maak	er	een	leuke	avond	van	en	ga	ontmoetingen	aan.	Waar	deze	ontmoetingen	toe	kunnen	
leiden,	weet	je	maar	nooit.	Als	je	zelf	iemand	zoekt	voor	een	advies,	denk	je	eerder	aan	degene	
denken	 waarmee	 je	 een	 leuk	 gesprek	 hebt	 gehad	 dan	 een	 willekeurige	 greep	 te	 doen	 in	 je	
adresboek.	
	
	
Werk	samen	met	leuke	mensen	die	jou	aanvullen	en	inspireren	
	
Ondernemen	 kan	 eenzaam	 zijn.	 Kijk	 ook	 eens	 naar	mensen	 in	 je	 omgeving	 die	 een	 aanvulling	
kunnen	zijn	voor	je	bedrijf	en	waar	je	graag	mee	zou	willen	samenwerken.	
	
	
Zet	optimaal	in	op	waar	je	goed	in	bent	en	besteed	de	dingen	uit	waar	je	geen	lol	in	hebt	
	
Zorg	 dat	 je	 de	 dingen	 waar	 je	 niet	 goed	 in	 bent	 en	 die	 je	 niet	 leuk	 vindt,	 zo	 veel	 mogelijk	
uitbesteedt.	 ICT-achtige	 zaken,	 belastingen	 en	 de	 administratie	 zijn	 geen	 favoriete	
werkzaamheden	als	ik	naar	mezelf	kijk.	Ik	heb	dan	ook	een	accountant	die	mijn	belastingen	doet	
en	omdat	hij	goed	 is	 in	zijn	vak,	verdient	hij	 zichzelf	 ieder	 jaar	 terug.	 	Ook	het	ontwikkelen	en	
onderhouden	van	mijn	website	laat	ik	graag	over	aan	een	professional.	Zo	houd	ik	tijd	over	om	
te	doen	waar	ik	goed	in	ben	en	hierin	mijn	bedrijf	te	laten	groeien.	
	
	
Maak	mooie	herinneringen	en	zorg	dat	je	later	niet	terugkijkt	met	spijt…	
	
Bronnie	Ware	 is	 een	 Australische	 vrouw	 die	 al	 jaren	 werkzaam	 is	 als	 stervensbegeleider	 van	
terminale	patiënten.	Over	haar	ervaringen	tijdens	dit	zware	werk	heeft	ze	een	boek	geschreven,	
waarin	ze	tot	een	top	vijf	levenslessen	van	stervenden	komt.		
	
Ik	vond	het	indrukwekkend	om	te	lezen	hoe	mensen	aan	het	einde	van	hun	leven	terug	kijken.	
En	goed	om	bij	stil	te	staan	welke	zaken	er	aan	het	einde	van	je	leven	echt	toe	blijken	te	doen:	
	
• Ik	wilde	dat	 ik	de	moed	had	gehad	om	een	 leven	 te	 leiden	 zoals	 ik	dat	wilde,	en	niet	 zoals	

anderen	het	wilden.	Volgens	Bronnie	beseffen	mensen	die	zien	dat	hun	leven	bijna	voorbij	is	
en	terugkijken,	plots	hoeveel	onvervulde	dromen	zij	hebben	gehad.	
	

• Ik	wilde	dat	ik	niet	zo	hard	gewerkt	had.	Vooral	mannelijke	patiënten	die	Bronnie	verpleegd	
had,	vertelden	over	dit	gevoel	van	spijt.	Ze	hebben	het	opgroeien	van	hun	kinderen	gemist	
en	vinden	dat	ze	te	weinig	tijd	met	hun	partner	hebben	doorgebracht.		
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• Ik	 wilde	 dat	 ik	 vaker	 mijn	 gevoelens	 had	 leren	 te	 uiten.	 Veel	 mensen	 onderdrukken	 hun	
gevoelens	om	geen	ruzie	met	anderen	te	krijgen.		
	

• Ik	 wilde	 dat	 ik	 meer	 contact	 had	 gehouden	 met	 mijn	 vrienden.	 Vaak	 zitten	 mensen	 zo	
gevangen	in	hun	eigen	leven	dat	ze	daardoor	vriendschappen	verwaarlozen.	Bij	het	sterven	
mist	iedereen	zijn	vrienden.	
	

• Ik	wilde	dat	ik	mezelf	gelukkiger	had	laten	zijn.	Volgens	Bronnie	realiseren	mensen	niet	dat	
geluk	een	keuze	is.	Ze	blijven	vastzitten	in	oude	patronen	en	gewoonten.	Mensen	zijn	bang	
voor	veranderingen	en	bedriegen	zichzelf	door	te	denken	dat	ze	gelukkig	zijn,	maar	diep	 in	
hun	hart	weten	ze	dat	het	niet	waar	is.		

	
	
Het	leven	een	keuze,	heeft	Bronnie	Ware	door	al	deze	lessen	geleerd.	
Kies	bewust,	kies	verstandig,	kies	eerlijk.	Kies	geluk	
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LOSLATEN	&	LEF	
	

	
	
	
Uiteraard	willen	we	op	zich	graag	onze	dromen	waarmaken.	Maar	dat	we	daarbij	nieuwe	dingen	
moet	 doen	 vinden	we	minder	 geslaagd.	 	Want	 fouten	maken	 vinden	we	 eng.	 Niet	 voor	 niets	
worden	blogartikelen	die	over	 fouten	of	 valkuilen	gaan,	 grif	 gelezen.	Want	 fouten	of	 valkuilen	
vermijden	we	 liever.	We	blijven	het	 liefst	 in	onze	veilige	 comfortzone	 zitten,	 terwijl	we	weten	
dat	dit	niet	productief	is.		
	
Zeker	 als	 je	 met	 nieuwe	 diensten	 of	 met	 een	 nieuwe	 aanpak	 begint,	 kan	 dit	 soms	 even	 wat	
aanlooptijd	 nodig	 hebben	 voordat	 het	 aanslaat.	 Je	 gaat	 nieuwe	 dingen	 uitproberen,	 nieuwe	
concepten	ontwikkelen,	nieuwe	stappen	maken.	Soms	is	dat	behoorlijk	eng.		
	
Veel	mensen	zien	dan	meteen	kuddes	vol	beren	op	de	weg.	Ze	worden	daar	zenuwachtig	van	en	
grijpen	dan	liever	maar	weer	terug	op	de	oude	vertrouwde	concepten.	Gaan	weer	opnieuw	aan	
de	slag	met	de	aanpak	waar	ze	al	jarenlang	bekend	mee	zijn.	En	maken	er	een	probleem	van	dat	
het	nog	niet	direct	perfect	 loopt,	dat	ze	zich	wat	onzeker	voelen.	Ze	gaan	maar	weer	eens	een	
volgende	 vakinhoudelijke	 opleiding	 doen	 om	 zich	 zodoende	 zekerder	 te	 voelen	 van	 hun	
vakmanschap.	Maar	dat	is	natuurlijk	niet	de	oplossing	van	het	probleem.	
	
Om	als	mens	en	als	ondernemer	te	kunnen	groeien	is	het	belangrijk	om	je	drang	naar	perfectie	
los	 te	 laten	en	het	 lef	 te	hebben	om	 je	dromen	 te	volgen.	Ook	als	 je	daarvoor	nieuwe	dingen	
moet	 uitproberen	 terwijl	 we	 nog	 niet	weten	 hoe	 het	 precies	 uit	 zal	 pakken.	 Zoals	 een	 goede	
bekende	ooit	terecht	zei:		
	
‘Alles	in	de	comfortzone	is	suboptimaal’	
	

Uiteraard	 is	het	spannend	om	nieuwe	dingen	te	doen	en	zou	 je	alles	het	 liefst	meteen	perfect	
voor	 elkaar	 willen	 hebben.	Maar	 zo	 werkt	 het	 helaas	 niet	 in	 het	 leven.	 Heb	 jij	 ooit	 een	 kind	
meegemaakt	dat	leerde	fietsen	zonder	eerst	een	paar	keer	om	te	vallen?	Of	een	baby	die	vanuit	
de	kruiphouding	opstond	en	direct	elegant	door	de	kamer	wandelde?		
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Iedereen	moet	door	een	fase	waarin	je	nog	bij	te	leren	hebt.	Ook	ik	leer	nog	iedere	dag.		
Bedenk	daarbij	wel	dat	jij	altijd	al	een	voorsprong	hebt	op	je	klant	in	kennis	en	ervaring.		Laat	je	
niet	uit	het	veld	slaan	als	het	niet	altijd	perfect	gaat.	Ook	bij	mij	gaat	niet	alles	meteen	perfect	
hoor.		J.K.	Rowling,	de	succesvolle	schrijfster	zegt	hierover:	
	
	
‘You	 might	 never	 fail	 on	 the	 scale	 I	 did,	 but	 some	 failure	 in	 life	 is	 inevitable.	 It	 is	
impossible	to	live	without	failing	at	something,	unless	you	live	so	cautiously	that	you	
might	as	well	not	have	lived	at	all-	in	which	case,	you	fail	by	default.’			
	

	
	
Zelf	leer	ik	ook	nog	voortdurend	nieuwe	dingen.	Ik	probeer	soms	dingen	uit,	waardoor	de	eerste	
versie	niet	helemaal	perfect	is.	Maar	bedenk	dit,	voor	je	klanten	is	ook	een	‘eerste	versie’	al	heel	
waardevol.	Want	 de	basiskwaliteit	 is	 uiteraard	 goed.	 Tenslotte	 zit	 daar,	 als	 ik	 naar	mezelf	 kijk	
ook	 al	 ruim	 twintig	 jaar	 van	 mijn	 ervaring	 in	 verwerkt.	 En	 omdat	 ik	 mijzelf	 voortdurend	 blijf	
ontwikkelen,	blijf	ik	interessant	voor	mijn	klanten,	want	mijn	diensten	ontwikkelen	mee.		
	
	
Mijn	eerste	personal	branding	event	
	
Toen	 ik	 mijn	 eerste	 personal	 branding	 event	 organiseerde,	 voelde	 ik	 mij	 af	 en	 toe	 toch	
twijfelachtig	over	mijn	toegevoegde	waarde.	In	die	weken	waren	er	allerlei	events	van	mensen	
die	heel	actief	waren	op	social	media.	Dan	denk	je	toch	wel	eens:	‘Waarom	zou	iemand	naar	mij	
komen	terwijl	er	deze	maand	nog	zoveel	andere	events	zijn,	die	ook	heel	interessant	zijn?’		
	
Gelukkig	was	na	1	mail	de	groep	al	goedgevuld	en	werd	het	een	leuke	leerzame	dag.		
Achteraf	waren	er	echt	wel	een	aantal	zaken	die	ik	wellicht	die	dag	nog	beter	had	kunnen	doen.	
Zo	wilde	 in	de	middag	teveel	 leerstof	overbrengen.	Beter	had	 ik	minder	onderwerpen	kunnen	
kiezen	en	meer	interactie	kunnen	inbouwen.	Nu	doe	ik	dat	al	weer	heel	anders.	
	
Gaandeweg	leer	je	bij.	Daar	is	niets	mis	mee.		
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Waarom	een	‘vaste	mindset’	je	in	je	groei	belemmert	
	
Mensen	 met	 een	 ‘vaste	 mindset’	 hebben	 de	 overtuiging	 dat	 je	 basiskwaliteiten,	 talenten	 en	
intelligentie	vastliggen.	Met	een	vaste	mindset	denk	 je	dat	 je	slim	moet	overkomen	op	andere	
mensen,	omdat	ze	je	anders	niet	serieus	nemen.		
	
Hierdoor	durf	 je	 niet	 te	 experimenteren	en	 fouten	 te	maken.	 Zo	 zet	 je	 jezelf	 behoorlijk	 vast	 en	
belemmer	 je	 je	 groei	 als	mens	 en	 daarmee	 de	 groei	 van	 je	 bedrijf.	 Het	 is	 toch	 niet	meer	 dan	
logisch	dat	alles	niet	altijd	meteen	perfect	loopt,	als	je	iets	nieuws	probeert?	Bedenk	gewoon	dat	
dit	erbij	hoort	en	laat	je	niet	van	de	wijs	brengen.		
	
	
Succesvolle	mensen	hebben	een	‘groeimindset’.	
	
Succesvolle	mensen	 hebben	 de	 overtuiging	 dat	 je	 je	 basiskwaliteiten,	 talenten	 en	 vermogens	
kunt	ontwikkelen.	Door	passie,	opleiding	en	volharding	kom	 je	verder	en	behaal	 je	 resultaten.	
Daar	geloven	ze	in	en	daar	leven	ze	naar.		
	
Mensen	met	een	 	groeimindset	 zijn	gericht	op	 leren	en	experimenteren,	 in	plaats	van	 te	willen	
bewijzen	dat	zij	het	kunstje	al	beheersen.	Zo	ontwikkelen	zij	zichzelf	naar	een	hoger	niveau.		
	
	
De	relatie	tussen	succes	en	presteren	
	
Veel	mensen	 denken	wellicht:	 ‘	Mooi	 die	mindsets,	maar	 tot	 nu	 lijkt	 het	 vooral	 over	 leren	 te	
gaan.	 Er	 moeten	 toch	 ook	 gewoon	 resultaten	 behaald	 worden?	 Dat	 is	 uiteindelijk	 toch	 het	
belangrijkste?’	 Carol	 Dweck,	 een	 Amerikaanse	 psychologe	 heeft	 jarenlang	 onderzoek	 gedaan	
naar	de	relatie	tussen	succes	en	presteren.	Zij	zegt:	
	
“Het	 gaat	 erom	 de	 juiste	 balans	 te	 vinden	 tussen	 motivatie	 voor	 het	 leren	 en	
resultaat.	Als	je	vooral	resultaat	wilt	behalen,	dan	mis	je	je	leermogelijkheden.		
Je	wilt	vooral	scoren	en	uitdagingen	maken	je	onzeker	of	je	dat	zal	lukken.		
Als	 je	 zowel	 belang	 hecht	 aan	 leren,	 het	 durven	 aangaan	 van	 de	 uitdaging,	 én	 het	
behalen	van	resultaten,	dan	heb	je	een	goede	balans	bereikt.”		
	
	
Nico	van	Yperen,	hoogleraar	Organisatiepsychologie,	heeft	bij	22	bedrijven	onderzocht		
of	ze	gericht	waren	op	presteren	of	leren.	Wat	bleek?	
• De	helft	van	de	bedrijven	was	succesvol,	de	andere	helft	niet.		
• Medewerkers	van	de	 succesvolle	bedrijven	gaven	aan	dat	hun	bedrijf	 sterk	gericht	was	op	

leren.	
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Hoe	bereik	je	een	groeimindset?	
	

	
• Oefen	jezelf	in	het	aannemen	van	een	groeimindset	door	regelmatig	bewust	te	kiezen	voor	

nieuwe	uitdagingen.	
• Laat	je	niet	afschrikken	als	het	een	keer	niet	zo	comfortabel	voelt	om	te	leren.	Blijf	gewoon	

volhouden.	
• Maak	kleine	stapjes,	zo	buig	je	je	mindset	rustig	om.	
• Relativeer	je	vaste	mindset.	We	hebben	allemaal	wel	eens	iets	waarvan	we	geloven	dat	we	

het	nooit	zullen	kunnen.	Dat	is	normaal.	Bijna	alles	is	te	leren.	
• Wees	mild	voor	jezelf	maar	ook	ambitieus	genoeg	om	uit	je	comfortzone	te	komen.	
	

	
	
	
‘Mag	ik	je	wat	feedback	geven?’	
	
Als	iemand	je	deze	vraag	stelt	nadat	je	die	avond	zojuist	een	presentatie	hebt	gehouden,	voelt	
dat	in	eerste	instantie	niet	zo	prettig…	
	
Ik	 was	 één	 van	 de	 gastsprekers	 op	 een	 avond	 voor	 een	 grote	 groep	 vrouwen.	 En	 mijn	
presentatie	was	 inderdaad	wat	 rommelig	 verlopen.	Al	 in	 de	 eerste	minuut	 liet	 het	 geluid	het	
afweten.	 Na	 veel	 gepruts	 aan	 een	 rondzingende	 microfoon,	 hebben	 we	 de	 techniek	 maar	
uitgeschakeld.	Dat	geeft	geen	optimale	start.	Maar	voor	de	rest	was	het	best	een	leuk	verhaal,	
vond	ik	zelf.	Andere	reacties	waren	positief.	En	eigenlijk	zat	ik	op	dat	moment	niet	te	wachten	
op	dergelijke	‘feedback’.	Want	met	een	dergelijke	introductie	voel	je	wel	aan	dat	er	een	aantal	
kritische	kanttekeningen	gaan	komen.	Wat	ook	zo	was,	al	viel	het	uiteindelijk	nog	wel	mee.	
	
Deze	 dame	 in	 kwestie	 was	 al	 ruim	 twintig	 jaar	 een	 succesvolle	 trainer.	 En	 ze	 had,	 eerlijk	 is	
eerlijk,	best	een	goede	kijk	op	de	zaak.	Ik	kon	dus	nog	wat	van	haar	leren.		
	
Daarom	heb	ik	spontaan	voorgesteld	een	ochtend	bij	haar	‘in	training’	te	gaan.	In	ruil	daarvoor	
heb	ik	haar	de	middag	geholpen	met	het	vormgeven	van	haar	personal	branding.	Het	werd	voor	
ons	allebei	een	hele	leuke,	leerzame	en	waardevolle	dag.		
	
Overigens	 krijg	 ik	meestal	 zeer	positieve	 reacties	op	mijn	workshops.	 	 Juist	 dan	 kan	een	keer	
een	 kritische	 kanttekening	 heel	 verhelderend	 zijn	 om	 toch	 eens	 naar	 een	 paar	 dingetjes	 te	
kijken	die	nog	beter	kunnen.	
	
	
Iedere	keer	dat	iets	niet	lukt,	ben	je	dichterbij	het	moment	dat	het	wel	lukt.		
Probeer	 regelmatig	 nieuwe	 dingen	 uit	 en	 leer	 om	 je	 comfortzone	 iedere	 keer	 wat	 meer	 te	
stretchen.	Dat	maakt	het	leven	een	stuk	boeiender.		
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Denk	jij	ook	dat	vooral	je	succesverhalen	moet	delen?	
	
Veel	mensen	 zijn	 geneigd	alleen	hun	 successen	met	anderen	 te	delen.	Maar	 je	bent	 juist	 veel	
toegankelijker	en	interessanter	voor	je	omgeving	als	je	ook	af	en	toe	wat	van	je	kwetsbaarheid	
durft	 te	 delen.	 Daar	 is	moed	 voor	 nodig,	 en	 daarmee	 toon	 je	 juist	 je	 kracht.	 De	 Amerikaanse	
sociologe	Brené	Brown	heeft	 over	dit	 onderwerp	een	 fantastische	TED-lezing	 gegeven	met	 als	
titel	 ‘de	 kracht	 van	 kwetsbaarheid’.	 Deze	 werd	 meer	 dan	 zes	 miljoen	 keer	 bekeken	 op	 het	
internet.	Je	kunt	haar	lezing	vinden	op	youtube	onder	de	titel	‘The	power	of	vulnerability’.	Zeer	
de	moeite	waard	om	te	kijken.	
	
	
	
Een	 tijdje	 heb	 ik	 een	 klant	 in	 zijn	 personal	 branding	 mogen	 begeleiden	 die	 al	 heel	 wat	 had	
meegemaakt	 in	 zijn	 ondernemersbestaan.	 Zowel	 de	 successen	 als	 de	 donkere	 tijden	 had	 hij	
mogen	 ervaren.	 Hij	 had	 diverse	 bedrijven	 opgebouwd	 en	 verkocht,	 bedrijven	 opgekocht	 en	
succesvol	grootgemaakt.	Naast	zijn	zakelijke	successen	had	hij	helaas	ook	een	faillissement	op	
zijn	zakelijk	CV	moeten	noteren.	
	
Door	die	minder	succesvolle	ervaring	was	hij	een	waardevolle	adviseur	voor	veel	ondernemers,	
merkte	hij.	Want	mensen	zijn	uiteraard	geïnteresseerd	 in	succesverhalen.	Maar	 juist	horen	ze	
ook	 graag	 ook	 over	 de	 ervaringen	 rondom	 de	 teleurstellingen	 of	 zelfs	 drama’s	 in	 het	
ondernemerschap.	Iemand	die	dit	heeft	meegemaakt	en	daar	open	over	durft	te	zijn,	heeft	zeer	
waardevolle	ervaring	te	delen.	
	
	
	
In	haar	 jarenlange	onderzoek	ontdekte	zij	dat	 juist	mensen	die	wij	als	 inspirerend	ervaren,	een	
belangrijk	ding	met	elkaar	gemeen	hebben:	ze	durven	zich	kwetsbaar	op	te	stellen.	Ze	weten	dat	
ze	 de	 moeite	 waard	 zijn,	 ook	 al	 zijn	 ze	 niet	 perfect	 en	 maken	 ze	 nog	 regelmatig	 fouten	 en	
blunders.	
	
	
“Gewone	moed”	
	
Brené	pleit	 in	haar	boek	voor	 ‘gewone	moed’.	 Zij	 vindt	 gewone	moed	een	mooie	 term	omdat	
veel	mensen	moed	associëren	met	bijzondere	en	heldhaftige	zaken.	Terwijl	gewone	moed	gaat	
om	de	bereidheid	om	jezelf	te	laten	zien	en	gezien	te	worden,	gewoon	zoals	je	bent.	
En	 dat	 is	 wat	 mij	 betreft	 ook	 de	 kern	 van	 personal	 branding.	 Geen	 window	 dressing,	 geen	
spierballentaal	maar	gewoon	je	beste	versie	van	jezelf	zijn.	Zijn	zoals	je	bent.	En	dat	betekent	dat	
je	af	en	toe	ook	best	eens	toe	mag	geven	dat	je	iets	niet	zo	goed	kunt,	of	dat	je	ergens	moeite	
mee	hebt.	Maar	het	betekent	ook	dat	je	trots	durft	te	zijn	op	wat	je	aan	kwaliteiten	in	huis	hebt.	
Het	is	zaak	daarin	een	goede	balans	te	vinden.	
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“	Perfectionisme	is	een	afweermechanisme,	een	manier	om	jezelf	te	beschermen:	als	
ik	er	maar	perfect	uitzie	en	alles	perfect	doe,	denk	je,	dan	kan	ik	zorgen	dat	 ik	geen	
kritiek	krijg,	dat	ik	me	niet	hoef	te	schamen	en	niet	veroordeeld	wordt.	Het	is	echter	
een	soort	schild,	en	het	weegt	wel	twintig	ton.	We	zeulen	het	rond	in	de	hoop	dat	het	
ons	veilig	houdt,	maar	het	enige	wat	het	doet,	is	zorgen	dat	we	niet	gezien	worden.”	
	
	
Kortom,	wees	eens	lekker	wat	minder	perfect	en	durf	jezelf	gewoon	te	laten	zien	zoals	je	bent.	
Je	 zult	merken	dat	dit	 juist	 zorgt	 voor	 verbinding	met	 je	omgeving	en	dat	mensen	naar	 je	 toe	
komen.	Omdat	ze	merken	dat	jij	ook	niet	perfect	bent,	kunnen	zij	ook	zichzelf	zijn	bij	jou.		
	
	
	

	
	
	
Waanzinnige	plannen?		
	
Marcel	van	Driel	schreef	een	leuk	boek	met	als	titel	‘Waanzinnige	plannen’.	In	zijn	boek	geeft	hij	
aan	dat	het	gros	van	de	mensen	allerlei	prachtige	dromen	hebben	maar	ze	nooit	waarmaken.		
Ze	blijven	dromen,	want	dromen	 is	veilig.	De	meest	genoemde	redenen	waarom	dromen	vaak	
dromen	blijven	zijn:	
	
• Je	denkt	dat	je	het	niet	kunt.	
• Je	denkt	dat	je	er	geen	tijd	voor	hebt.	
• Je	denkt	dat	het	(te)	veel	geld	gaat	kosten.	
• Je	bent	bang	voor	de	reacties	van	anderen.	
• Je	bent	bang	dat	je	zult	slagen	en	dat	je	veilige	wereld	zal	veranderen.	
	
	
Stel	beslissingen	niet	eindeloos	uit	door	de	verschillende	mogelijkheden	 te	blijven	herkauwen,	
maar	doe	iets.	Ga	voor	je	droom!	Wees	ook	niet	bang	om	fouten	te	maken.	Durf	eens	wat	uit	te	
proberen.	 Je	 kunt	 altijd	 klein	beginnen.	Mocht	 je	 toch	een	 foute	 inschatting	hebben	gemaakt,	
dan	kun	je	zaken	altijd	nog	bijstellen.	Maar	kom	in	beweging,	daar	begint	het	allemaal	mee.	
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OPMERKELIJK	JEZELF	DURVEN	ZIJN	
	

Gewoon	lekker	onbescheiden	jezelf	zijn!	

Heb	 jij	 jouw	 kwaliteiten	 goed	 in	 beeld?	 En	 durf	 je	 deze	 kwaliteiten	 ook	 op	 een	 zelfbewuste	
manier	in	te	zetten	om	jezelf	op	de	kaart	te	zetten?	

Iedere	 keer	 weer	 merk	 ik	 hoe	 mensen	 worstelen	 met	 het	 neerzetten	 van	 een	 zelfbewuste	
profilering.	Veel	mensen	hebben	eigenlijk	geen	idee	waarin	zij	zich	onderscheiden	omdat	ze	juist	
die	dingen	waarin	ze	goed	zijn	eigenlijk	maar	heel	gewoon	vinden.	Jouw	natuurlijke	kwaliteiten	
zijn	 talenten	die	 voor	 jou	 zo	 logisch	 zijn	dat	 je	 ze	haast	niet	meer	als	 een	bijzondere	kwaliteit	
ziet.	 Veel	 mensen	 denken	 daarom	 dat	 deze	 kwaliteiten	 niet	 bijzonder	 zijn,	 omdat	 ze	 er	 mee	
vereenzelvigd	zijn	van	jongs	af	aan.		Anderen	hebben	weer	een	hele	brede	ervaring	opgedaan	en	
veel	kwaliteiten	in	huis.		Deze	rijkdom	aan	talenten	en	expertise	maakt	het	voor	hen	moeilijk	om	
een	focus	aan	te	brengen	die	hen	herkenbaar	maakt	voor	de	markt.	Ook	zijn	de	meeste	mensen	
behoorlijk	terughoudend	in	het	uitdragen	van	hun	talenten.		

Voor	een	deel	 is	dat	 terug	 te	voeren	op	de	valse	bescheidenheid	die	 in	Nederland	gebruikelijk	
lijkt	te	zijn.	Onlangs	nog	sprak	iemand	weifelend	tegen	mij:	“Dat	geloven	ze	toch	nooit	dat	ik	dat	
allemaal	heb	gedaan	en	dat	ik	dat	allemaal	kan?”	

Het	begint	bij	(zelf)kennis	

	
Mijn	man	vertelde	mij	eens	een	grappig	verhaal	uit	het	prille	begin	van	zijn	loopbaan.		
Hij	 werkte	 nog	 niet	 zo	 lang	 als	 logistiek	 manager	 bij	 een	 bedrijf	 waar	 een	 aantal	 processen	
totaal	 niet	 liepen.	 Hij	 had	 daar	 zijn	 gedachten	 wel	 eens	 over	 laten	 gaan	 en	 hij	 had	 ook	 een	
oplossing	 bedacht.	 Die	 had	 hij	 voor	 zichzelf	 wat	 verder	 uitgewerkt	 en	 zelfs	 aan	 een	 collega	
gepresenteerd	 in	 een	 informeel	 overleg.	 Verder	 had	 hij	 er	 op	 dat	moment	 niet	 zo	 veel	mee	
gedaan.	Het	idee	dat	hij	had	uitgewerkt	leek	hem	zo	voor	de	hand	liggend,	dat	hij	aannam	dat	
iedereen	deze	aanpak	wel	al	zou	hebben	overwogen.	
	
De	directie	zat	echter	nogal	in	de	maag	met	het	feit	dat	deze	processen	niet	goed	liepen	want	
het	 kostte	 het	 bedrijf	 veel	 geld.	Men	 had	 daarom	 besloten	 er	 een	 duur	 adviesbureau	 op	 te	
zetten.	De	consultants	van	het	bureau	deden	uitgebreid	onderzoek	en	kwamen	vervolgens	met	
een	 lijvig	 rapport	 waarin	 hun	 oplossing	 voor	 het	 probleem	 met	 veel	 omhaal	 werd	
gepresenteerd.	 Toen	mijn	man	 dit	 rapport	 onder	 ogen	 kreeg	 viel	 hij	 bijna	 van	 zijn	 stoel	 van	
verbazing.	Het	bureau	was	met	namelijk	met	precies	dezelfde	oplossing	gekomen	als	hijzelf	had	
bedacht!	Hij	had	 zich	absoluut	niet	 gerealiseerd	dat	hij	de	 juiste	oplossing	 in	handen	had.	Hij	
was	zich	in	die	fase	van	zijn	loopbaan	nog	niet	voldoende	bewust	van	zijn	sterke	kwaliteiten	op	
het	 vlak	 van	 analyse	 en	 procesoptimalisatie.	 Tot	 het	 bureau	 met	 exact	 dezelfde	 analyse	 en	
uitkomsten	kwam…	
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Ben	jij	je	bewust	van	je	kwaliteiten?	

Veel	mensen	die	 ik	 spreek	 kennen	 soortgelijke	 voorbeelden	uit	 hun	 loopbaan.	 Zij	 kennen	hun	
eigen	 kwaliteiten	 en	 hun	 kracht	 onvoldoende.	 Vaak	 zien	 anderen	 eerder	 waar	 jouw	 talenten	
liggen	dan	jijzelf.	Als	je	echter	goed	weer	wat	je	kracht	is,	kun	je	juist	die	situaties	en	projecten	
opzoeken	waarin	jij	helemaal	tot	je	recht	komt.	Waarin	je	nog	verder	kunt	groeien.	

	
Soms	kan	het	inzicht	in	je	kwaliteiten	een	beetje	ondergesneeuwd	zijn	geraakt.		

	
Met	een	kandidaat	sprak	vol	bevlogenheid	over	in	de	eerste	tien	jaar	van	zijn	loopbaan	waarin	
hij	echt	een	geweldige	carrière	had	gemaakt	als	manager.	Uit	zijn	verhalen	uit	die	tijd	spraken	
duidelijk	 zijn	 inspirerend	 vermogen	en	 zijn	 kwaliteiten	om	mensen	uit	 te	 dagen	het	 beste	uit	
zichzelf	te	halen.	Hiermee	haalde	hij	geweldige	resultaten	voor	het	bedrijf.	Inmiddels	was	hij	al	
weer	 jarenlang	actief	als	 consultant	en	 trainer.	Daar	was	hij	ook	goed	 in.	Maar	 toch	 sprak	hij	
met	 een	 bepaalde	 weemoed	 over	 die	 eerste	 periode	 waarin	 hij	 schitterde	 als	 manager	 van	
meerdere	 vestigingen.	 Dat	 waren	 nog	 eens	 tijden!	 Hij	 zou	 best	 wel	 weer	 eens	 als	 manager	
willen	 werken.	 Maar	 ja,	 bedacht	 hij	 voor	 zichzelf,	 hij	 was	 nu	 al	 zo	 lang	 als	 trainer	 en	
organisatieadviseur	 actief	 dat	 men	 hem	 wellicht	 niet	 meer	 zo	 snel	 als	 manager	 zou	 zien	
acteren…	

Toen	we	daarover	vervolgens	wat	uitgebreider	in	gesprek	gingen,	werd	al	snel	duidelijk	dat	de	
kwaliteiten	die	hem	als	manager	succesvol	maakten,	dezelfde	waren	als	de	kwaliteiten	die	hij	
inzette	als	 consultant	en	 teamcoach.	 Juist	 zijn	natuurlijk	overwicht	en	 inspirerend	 leiderschap	
maakten	dat	hij	veel	gevraagd	werd	bij	het	begeleiden	van	lastige	verandertrajecten.	Een	kleine	
stap	om	deze	kwaliteiten	ook	weer	in	te	zetten	in	een	mooie	leidinggevende	functie	of	interim	
opdracht.	

	

Waarom	zijn	we	zo	bescheiden?	

Een	emailcorrespondentie	die	ik	recent	voerde	met	iemand,	als	grappige	illustratie	van	hoe	we	
onszelf	soms	te	klein	maken.	Een	coachee	mailde	mij	eens:		

“Beste	 Saskia,	 ik	 ben	 nog	 bezig	 met	 het	 invullen	 van	 je	 ‘selfscan’	 :-)	 vragenlijst.	 Het	 valt	 me	 niet	
makkelijk.	Op	je	vraag	om	drie	projecten	te	beschrijven	die	ik	tot	een	goed	einde	heb	gebracht	/	goed	
heb	gedaan,	liep	ik	al	spaak.	Ben	ik	te	streng	voor	mezelf?	Mijn	antwoord	hierop:	ALTIJD	:-)	)”	

Mijn	reactie	was:	“	Een	tip	voor	het	 invullen,	wees	eens	voor	 je	gevoel	overdreven	onbescheiden	bij	
het	invullen	en	laat	je	gaan.	Kijk	dan	achteraf	eens	terug	op	wat	je	hebt	ingevuld	en	dan	blijkt	dat	je	
echt	niet	overdreven	hebt…”		

Het	antwoord:	“	Doet	me	(glim)lachen	…	doe	ik.”	
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De	drie	fasen	van	zelfbewust	ondernemen	

Wanneer	 je	met	 je	 personal	 branding	 aan	 de	 slag	 gaat,	 is	 het	 even	wennen	 aan	 het	 idee	 om	
meer	 zichtbaar	 te	 worden.	 Ook	 moeten	 bij	 veel	 mensen	 wat	 persoonlijke	 drempels	 worden	
genomen.	 Vaak	 begint	 het	 ermee	 dat	 je	 eigenlijk	 geen	 idee	 hebt	 van	 alle	 kwaliteiten	 en	
eigenschappen	die	jij	in	huis	hebt.		
	
Het	is	nogal	wat	om	te	durven	benoemen	wat	jou	bijzonder	maakt.	Om	je	expertise	te	claimen.	
Om	te	gaan	staan	voor	jouw	eigenheid.	Het	is	altijd	even	wennen	als	je	uit	je	comfortzone	stapt.	
Maar	zonder	jezelf	uit	te	dagen	ga	je	niet	groeien,	als	mens	en	als	ondernemer.	Bovendien	blijkt	
het	 niet	 alleen	 renderend	 te	 zijn	 om	met	 je	 branding	 aan	 de	 slag	 te	 gaan	maar	 ook	 leuk	 en	
leerzaam.	 Je	 hebt	 uiteraard	 ook	 kennis	 nodig	 van	 marketing	 om	 jezelf	 op	 de	 juiste	 manier	
zichtbaar	 te	maken	voor	 jouw	(potentiële)	klanten.	Maar	als	 je	dit	proces	op	de	goede	manier	
doorloopt,	ontwikkel	je	een	succesvol	bedrijf	waarin	je	jouw	kwaliteiten	optimaal	in	kunt	zetten	
en	dan	wordt	ondernemen	leuk!	Marije	schreef:	
	
“Ik	heb	ongelooflijk	veel	geleerd	en	hele	mooie	welke	resultaten	bereikt.	Ik	snap	nu	dat	ik	van	een	
afstandje	 naar	mezelf	 en	mijn	 werk	moet	 kijken	 en	 vanuit	 dit	 afstandje	mijn	marketing	moet	
oppakken.	Niet	in	de	‘overdrachtstand’	schieten	(kennis	overdragen	en	uitleggen),	maar	verhalen	
vertellen,	 verhalen	 waarbij	 mensen	 nieuwsgierig	 zijn	 naar	 de	 afloop,	 en	 waarin	 ze	 zichzelf	
herkennen.		
	
Ik	 heb	 ook	 de	 marketingtechnieken	 geleerd	 die	 ik	 nodig	 heb	 om	 mijn	 netwerk	 te	 vergroten	
waaruit	 ik	dan	weer	kan	putten	voor	opdrachten.	Daarnaast	heb	ik	veel	dingen	geleerd	waar	ik	
geen	 flauw	benul	 van	 had.	Over	 het	 schrijven	 van	 blogs,	 het	 opzetten	 van	 een	mailinglist,	 het	
maken	 van	 een	 website,	 en	 nog	 veel	 meer.	 In	 feite	 heb	 ik	 geleerd	 hoe	 ik	 op	 een	 authentieke	
manier	marketing	kan	doen.	En	ik	heb	geleerd	hoe	leuk	dat	is	om	te	doen!”		
	

Fase	1:	De	wandelende	gunfactor	die	zich	niet	bewust	is	van	haar	eigen	kwaliteiten	

Steeds	weer	vind	ik	het	verrassend,	dat	veel	van	die	mooie	en	talentvolle	mensen	die	bij	mij	aan	
tafel	schuiven,	zelf	onvoldoende	besef	hebben	van	hetgeen	ze	allemaal	in	huis	hebben.	Sacha	is	
iemand	die	van	zichzelf	de	hoogste	gunfactor	heeft.	Iedereen	wil	wel	met	haar	werken	en	overal	
waar	zij	komt,	willen	ze	graag	met	haar	doorpraten.	Wanneer	zij	een	ruimte	betreedt,	komt	er	
pure	 positieve	 energie	 binnen.	 Geen	wonder	 dat	 iedereen	 haar	 graag	 in	 zijn	 omgeving	 heeft.	
Daarnaast	zit	deze	vrouw	vol	met	talenten	en	heeft	ze	in	haar	loopbaan	al	veel	bijzonder	dingen	
laten	 zien	 en	 bereikt.	Maar,	 zoals	 ons	 Nederlanders	 dat	 is	 geleerd,	 vindt	 ze	 het	 zelf	 allemaal	
maar	 heel	 gewoon.	 Sacha	 is	 nog	 in	 de	 opstart	 van	 haar	 personal	 branding	 traject	 en	 onlangs	
mailde	zij	mij	nog:	“	Als	ik	hoor	dat	de	meeste	mensen	hun	opdrachten	via	via	krijgen,	zinkt	de	
moed	me	in	de	schoenen”.		

Zij	heeft	nog	niet	het	volle	besef	hoe	bijzonder	ze	is.	“Dat	komt	nog	wel!”	dacht	ik.		



	

		 	21 
© www.depersonalbrandingcoach.nl 

En	dat	bleek	ook	uit	de	mail	die	ik	onlangs	van	haar	ontving:	“Leuk	dat	je	aan	me	hebt	gedacht.	
Met	mij	gaat	het	goed!	 Ik	heb	het	vanaf	begin	oktober	heel	druk	met	een	grote	opdracht,	echt	
een	super	leuke	(interim)klus.	Het	zou	een	klus	zijn	voor	2	maanden	zijn	en	dit	worden	er	nu	5	of	
meer	:)	ben	zo	blij	 !!!	En	ook	trots	en	 ik	krijg	meer	waardering	dan	ik	de	afgelopen	15	jaar	heb	
gekregen!	 Ik	 ben	 blij	 dat	 ik	 nu	 kan	 ervaren	 dat	 mijn	 dienstverlening	 door	 mijn	 klanten	 zo	
gewaardeerd	wordt.	Dit	geeft	vertrouwen	voor	de	toekomst.		
(Vertrouwen	wat	jij	al	had;	dank	je	wel!)”	
	
Fase	2:	De	groeimindset	van	Gea	

Gea	 heeft	 een	 gezonde	 praktijk	 als	 haptonoom	 en	 is	 goed	 in	 haar	 vak.	 Ik	 heb	 zonder	 enig	
voorbehoud	al	diverse	mensen	naar	haar	doorverwezen	die	met	zichzelf	 in	de	knoop	zaten	en	
daar	 met	 een	 rationele	 benadering	 niet	 uit	 kwamen.	 Ik	 heb	 eerlijk	 gezegd	 geen	 idee	 wat	 ze	
precies	met	deze	mensen	doet,	maar	de	 resultaten	 zijn	 altijd	 verrassend.	Mensen	 zitten	weer	
goed	in	hun	vel	en	kunnen	weer	nieuwe	stappen	maken,	of	problemen	achter	zich	laten	waar	ze	
al	lang	meer	rondliepen.	Na	jarenlang	met	dit	werk	bezig	te	zijn,	is	het	echter	voor	Gea	tijd	om	
zelf	 een	 aantal	 nieuwe	 stappen	 te	 maken.	 Ook	 voor	 haar	 is	 het	 angstig	 om	 los	 te	 laten	 wat	
bekend	 en	 succesvol	 is,	 maar	 ze	 is	 toe	 aan	 nieuwe	 groei.	 En	 dat	 heeft	 ze	 opgepakt.	 Met	
resultaat.	Ze	heeft	een	nieuwe	praktijkruimte	gevonden	op	een	fantastische	locatie	waar	ze	aan	
de	slag	gaat	met	een	bijzonder	coaching	concept.	

Hoe	heeft	ze	dit	bereikt?	Onder	andere	door	haar	ondernemerswensen	 in	kaart	te	brengen	en	
door	open	te	staan	voor	nieuwe	kansen.	Door	af	en	toe	moed	te	tonen	als	zij	de	neiging	had	zich	
terug	te	trekken	en	er	dan	juist	toch	voor	te	gaan.	Er	zijn	nog	een	paar	stappen	te	gaan	om	het	
concept	 in	de	markt	 te	 zetten.	Maar	dat	 is	 een	 kwestie	 van	het	 juiste	 verhaal	 ontwikkelen	en	
goede	marketing.	

Fase	3:	Van	angst	voor	zichtbaarheid	naar	een	bloeiend	bedrijf	

Marije	kwam	vorig	jaar	binnen	met	een	hoofd	vol	vragen.	Ze	had	een	mooi	concept	ontwikkeld	
maar	vond	het	doodeng	om	ermee	naar	buiten	te	treden.	En	ze	had	daarnaast	ook	moeite	om	
haar	dienst	op	een	toegankelijke	manier	over	de	bühne	te	brengen.	Haar	verhaal	was	nog	niet	
helder	 genoeg	 en	 bovendien	 had	 ze	 niet	 goed	 in	 kaart	 hoe	 zij	 zichzelf	 zichtbaar	 zou	 kunnen	
maken	voor	haar	doelgroep.	Wat	is	er	sindsdien	veel	veranderd.		

Aan	tafel	zit	een	ondernemer	waar	de	energie	en	het	zelfvertrouwen	vanaf	spettert.	Ze	schrijft	
blogartikelen	die	goed	gelezen	worden,	heeft	een	E-book	ontwikkeld	dat	in	1	week	al	door	200	
mensen	in	opgevraagd	nadat	ze	het	op	internet	aanbood.	En	de	opdrachten	en	klanten	komen	
aan	alle	kanten	op	haar	af	nu	ze	heeft	geleerd	hoe	ze	op	een	authentieke	manier	haar	marketing	
kan	doen.		

“	En	dat	is	zo	leuk”	vertelt	ze.	”Ik	heb	nu	opeens	al	heel	snel	een	expertstatus	verworven.		
En	nog	leuker,	ik	werd	aan	het	einde	van	dit	jaar	gefeliciteerd	door	mijn	accountant	om	de	mooie	
omzet	die	ik	heb	gedraaid!”	
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”	Als	je	denkt	dat	je	het	kunt,	of	je	denkt	dat	je	het	niet	kunt,	
	je	hebt	altijd	gelijk.”	Henry	Ford	
	

	
	
	
Ook	jij	hebt	de	potentie	van	een	toptalent	
	
Kun	 jij	 je	 ook	 ontwikkelen	 tot	 een	 toptalent	 in	 jouw	 vakgebied?	Wat	 zou	 je	 daarvoor	 in	 huis	
moeten	hebben?	Wat	zou	je	daarvoor	moeten	doen	en	wat	zou	het	je	opleveren?		
	
Ralf	 Knegtmans,	 partner	 bij	 het	 exclusieve	 en	 bekende	 executive	 search	 bureau	 De	 Vroedt	 &	
Thierry,	heeft	in	2009	een	interessant	boek	geschreven	over	toptalent.	Hij	sprak	uitgebreid	met	
75	 gearriveerde	 of	 aankomende	 toptalenten.	 Ralf	 sprak	 met	 ondernemers,	 CEO’s,	
wetenschappers,	 sportcoaches	 en	 topkoks.	 Hij	 interviewde	 (onder	 andere)	 Peter	 Bakker,	 Ad	
Scheepbouwer,	 Anders	Moberg,	 Foppe	 de	 Haan,	 Onno	 Ruding,	 Dick	 Berlijn,	 Jonnie	 Boer,	 Elco	
Brinkman,	 Karel	 Vuursteen	 en	 Doekle	 Terpstra.	 Ook	 deed	 hij	 een	 uitgebreide	 literatuurstudie	
waarbij	hij	tot	verrassende	conclusies	kwam.	
	
	
Is	talent	maakbaar?	
	
Een	van	de	prettige	conclusies	uit	het	onderzoek	van	Ralf	is	dat	talent	grotendeels	maakbaar	is.	
Binnen	bepaalde	grenzen	uiteraard.	Want,	zoals	hij	nuchter	aangeeft,	iemand	van	1	meter	60	zal	
nooit	 een	 grote	 carrière	 binnen	 een	 topteam	 voor	 basketballers	 maken.	 En	 iemand	met	 een	
gemiddeld	IQ	zal	niet	snel	de	Nobelprijs	voor	nanotechnologie	in	de	wacht	slepen.	
	
	
Kun	je	op	volwassenen	leeftijd	nog	een	rekenwonder	worden?	
	
Als	 je	 iets	 echt	 heel	 graag	 wilt,	 kun	 je	 echter	 heel	 veel	 tot	 stand	 brengen.	 In	 het	 boek	 ‘Het	
maakbare	brein’	van	Margriet	Sitskoorn,	neuropsycholoog	en	hersenswetenschapper,	staat	een	
verhaal	van	een	man	die	een	‘wonder’	wist	te	bewerkstelligen.			
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Hoewel	hij	in	zijn	jeugd	bijzonder	weinig	aanleg	voor	het	werken	met	cijfers	vertoonde,	wist	hij	
zich	 op	 latere	 leeftijd	 door	 dagelijks	 urenlang	 intensief	 te	 oefenen,	 te	 ontwikkelen	 tot	 een	
werkelijk	geniale	hoofdrekenaar.	Het	wetenschappelijke	onderzoek	van	Margriet	sluit	naadloos	
aan	op	de	conclusies	uit	het	praktijkonderzoek	van	Ralf	Knegtmans:	
	

	
‘Vooral	mensen	die	 intrinsiek	gemotiveerd	 zijn	 en	dingen	doen	waar	 ze	 echt	graag	
mee	bezig	 zijn,	kunnen	 tot	grote	prestaties	komen.’	En	vervolgt	hij:	 ’	 Is	het	met	dit	
gegeven	in	het	achterhoofd	niet	heel	bizar	dat	vele	mensen	dagelijks	dingen	doen	die	
ze	helemaal	niet	leuk	vinden?	Dingen	die	niet	bij	ze	passen?	
	
	

Als	 jij	werkelijk	gelooft	dat	 je	 in	staat	bent	om	je	doel	te	bereiken,	dan	gaat	het	 je	ook	 lukken.	
Maar	vaak	laten	we	ons	leiden	door	angst.	En	intussen	zijn	we	stiekem	een	beetje	jaloers	op	hen	
die	wel	hun	dromen	durven	waar	te	maken.	Niet	voor	niets	zijn	programma’s	als	‘Het	roer	om’	
mateloos	populair.	Onder	het	genot	van	een	glaasje	wijn	kijken	we	naar	die	dappere	dodo’s	die	
een	nieuw	leven	als	wijnboer	starten	of	een	bed	&	breakfast	openen	 in	een	mooi	zonnig	 land.	
Met	enigszins	gemengde	gevoelens	gaan	we	naar	bed.		

En	aan	de	ene	andere	kant	zijn	we	blij	met	ons	vertrouwde	leventje.	Maar	toch	zijn	er	van	die	
momenten	in	je	leven	dat	je	toe	bent	aan	iets	nieuws.	Je	voelt	je	onrustig.	Je	wilt	heel	veel,	maar	
je	weet	niet	goed	hoe	je	moet	starten.	Je	wilt	een	nieuwe	richting	inslaan,	maar	het	voelt	angstig	
om	los	te	laten	wat	je	nu	hebt.	Veel	mensen	hebben	daar	last	van.	Bekruipt	je	soms	het	gevoel	
dat	je	niet	ten	volle	benut	wat	het	leven	je	zou	kunnen	bieden?	Welke	onverwachte	kanten	zou	
je	bij	jezelf	ontdekken	als	je	in	een	ander	leven	zou	kunnen	en	durven	stappen?		
	
	
Mag	jij	grote	dromen	hebben	van	jezelf?	
	
Sommige	mensen	hebben	inderdaad	een	beetje	belachelijke	 ideeën,	 lijkt	het.	Zo	was	er	ooit	 in	
Frankrijk	een	klein	mannetje	dat	zich	in	het	hoofd	had	gehaald	dat	hij	keizer	van	Frankrijk	wilde	
worden.	Natuurlijk	nam	niemand	hem	in	eerste	instantie	erg	serieus…	
	
Er	zijn	wel	meer	mensen	met	van	die	grote	ideeën,	zoals	Richard	Branson,	John	de	Mol	of	Joop	
van	 den	 Ende.	 Joop	 van	 den	 Ende	 was	 opgeleid	 was	 tot	 timmerman	 maar	 werd	 een	 alom	
bekende	mediatycoon.	Maar	ook	gewone	mensen	doen	soms	dappere	dingen.	Mensen	die	op	
hoge	 leeftijd	 trouwen	 of	 nog	 een	 studie	 starten,	 een	 camping	 in	 Frankrijk	 beginnen,	 of	 een	
zorgboerderij.	 Dat	 zijn	 nogal	 grote	 plannen.	Dan	 gooi	 je	 echt	 het	 roer	 om.	 Succes	 is	 echt	 een	
keuze.	 Je	 zult	moeten	 kiezen	 om	 ervoor	 te	 gaan	 terwijl	 je	 nog	 geen	 zekerheid	 hebt	 over	 het	
eindresultaat.	En	dat	is	soms	wat	angstig.	Maar	hoe	groot	is	de	voldoening	als	het	je	lukt!	
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WENDBAARHEID	
	
Hoe	gaan	succesvolle	mensen	om	met	tegenslag?	
	
Uiteraard	krijgt	iedereen	in	het	leven	zijn	portie	tegenslag	te	verwerken	en	ook	in	je	bedrijf	gaat	
het	 je	 wellicht	 niet	 altijd	 voor	 de	 wind.	 Er	 zijn	 altijd	 wel	 weer	 van	 die	 periodes	 dat	 het	 niet	
helemaal	loopt	zoals	je	wilt.		
	
• Wist	je	dat	voor	iedere	verkochte	auto	er	negentien	bezoekers	in	een	showroom	zijn	

geweest	die	de	deur	uit	wandelen	zonder	tot	koop	over	te	gaan?		
• Walt	Disney	heeft	honderden	banken	bezocht	voordat	iemand	hem	zijn	eerste	honderd	

dollar	leende	waarmee	hij	in	Amerika	zijn	succesvolle	pretpark	opzette.		
• De	auteur	van	de	succesvolle	Harry	Potter	boeken,	J.	K.	Rowling,	heeft	van	ontelbare	

uitgeverijen	haar	manuscript	met	en	afwijzing	retour	gekregen,	totdat	ze	onstuitbaar	
doorbrak	en	miljonair	werd.	

• Wist	je	dat	Abraham	Lincoln	twee	keer	in	zaken	mislukte,	een	zenuwinzinking	kreeg	en	acht	
keer	werd	verslagen	in	de	politiek?	Maar	uiteindelijk	werd	hij	president	van	de	Verenigde	
Staten.		

• Winston	Churchill	zakte	op	de	lagere	school	voor	grammatica.	Hij	zakte	twee	keer	voor	het	
toelatingsexamen	voor	het	leger.	Toch	werd	hij	de	beroemde	Britse	premier.		

	
En	zo	zijn	er	talloze	voorbeelden	van	mensen	die	in	eerste	instantie	geen	toppertjes	leken	te	zijn	
maar	 toch	 geschiedenis	 hebben	 geschreven.	 Ook	 jij	 bent	 niet	 te	 klein	 om	 je	 dromen	 te	
realiseren.	Gooi	dat	Calimero-gevoel	toch	lekker	overboord!	
	
	
	
Veerkracht	bij	tegenslag	
	
Yolanda	Buchel	en	Sandra	van	der	Maarel	schreven	een	interessant	boek	over	veerkracht	in	een	
veranderende	 wereld.	 Het	 boek	 is	 gericht	 op	 de	 generatie	 veertigers	 en	 vijftigers	 die	
geconfronteerd	 worden	 met	 een	 arbeidsmarkt	 waar	 ze	 je	 als	 45-jarige	 als	 (te)	 oud	 wordt	
bestempeld	 terwijl	 we	 tegelijkertijd	 een	 perspectief	 krijgen	 voorgeschoteld	 van	 langer	
doorwerken	 en	 onzekere	 pensioengelden.	 In	 de	 kern	 gaat	 het	 boek	 over	 het	 ontwikkelen	 van	
veerkracht	in	een	wereld	waarin	we	moeten	leren	leven	met	veel	onzekerheden.	
	
Vaste	banen	zijn	geen	zekerheid	meer	en	ook	het	ondernemerschap	lijkt	voor	veel	mensen	een	
weerbarstig	 alternatief.	 Onze	 maatschappij	 is	 nog	 steeds	 grotendeels	 gebaseerd	 op	 succes.	
Succes	is	een	belangrijke	morele	maatstaf	voor	je	identiteit.		
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Maar	hoe	ga	je	er	mee	om	als	je	in	een	situatie	beland	waarin	je	je	allesbehalve	succesvol	voelt?	
Je	krijgt	 te	maken	met	plotseling	ontslag	of	demotie,	als	ondernemer	 raak	 je	 in	de	problemen	
omdat	klanten	wegvallen	of	er	zijn	andere	persoonlijke	omstandigheden	die	een	gat	slaan	in	je	
toekomstverwachtingen.	
	

	
	
Drie	pijlers	rondom	veerkracht	
	
Uit	onderzoek	blijkt	dat	er	drie	pijlers	zijn,	waardoor	mensen	veerkrachtig	om	kunnen	gaan	met	
veranderingen.	
	
1)	 Onder	ogen	zien	van	de	realiteit.	
2)	 Een	onwrikbaar	geloof	dat	het	leven	zinvol	is.	
3)	 Het	vermogen	tot	improviseren.	
	
	
Realiteit	onder	ogen	zien	
	
Om	 te	 beginnen	 zul	 je	 de	 realiteit	 onder	 ogen	 moeten	 zien	 zoals	 die	 is.	 Je	 had	 de	 situatie	
ongetwijfeld	graag	anders	gezien	maar	het	heeft	geen	zin	om	dan	maar	je	hoofd	in	het	zand	te	
steken.	De	situatie	erkennen	is	een	eerste	stap	naar	verandering.		
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En	 daar	 kun	 je	 beter	 maar	 op	 tijd	 mee	 beginnen.	 Zo	 hoor	 ik	 verhalen	 van	 zelfstandige	
professionals	die	al	meerdere	jaren	nog	slechts	twintig	procent	van	hun	omzet	halen.	
	
Het	spaarpotje	is	inmiddels	tot	op	de	bodem	geslonken.	Hoe	lang	blijf	je	dan	de	situatie	aanzien?	
Hoe	lang	ga	je	door	met	het	herhalen	van	acties	die	niet	succesvol	zijn	gebleken?		
	
Dat	vraagt	om	de	bereidheid	om	te	veranderen,	om	een	nieuwe	aanpak.	Einstein	zei	al:		
“Je	kunt	een	probleem	niet	oplossen	met	de	denkwijze	die	het	heeft	veroorzaakt.”	
	
	
Een	onwrikbaar	geloof	dat	het	leven	zinvol	is	
	
Een	tweede	pijler	van	veerkracht	is	geloven	dat	alles	wat	in	je	leven	gebeurt	op	de	een	of	andere	
manier	 betekenis	 heeft.	 Veerkrachtige	 mensen	 zijn	 steeds	 op	 zoek	 naar	 de	 zin	 van	 zaken	 en	
weten	die	de	integreren	in	hun	zelfbeeld	en	waardering.		
	
En	dat	is	niet	altijd	makkelijk.	Toen	ik		jaren	geleden	ging	scheiden,	mijn	mooie	huis	vaarwel	kon	
zeggen	en	opnieuw	moest	 starten,	voelde	dat	op	dat	moment	uiteraard	niet	als	een	bijzonder	
vreugdevolle	 situatie.	Achteraf	ben	 ik	er	als	mens	enorm	door	gegroeid	en	weet	 ik	nu	dat	het	
met	mijn	 veerkracht	wel	 goed	 zit.	 Als	 je	 jong	 bent	 getrouwd,	 raak	 je	min	 of	meer	met	 elkaar	
vergroeid.	 Je	 wordt	 vervolgens	 gedwongen	 jezelf	 min	 of	 meer	 opnieuw	 uit	 te	 vinden	 in	 een	
nieuwe	context.	Wanneer	 je	op	een	t-splitsing	 in	 je	 leven	staat,	kun	 je	doorgaan	zoals	 je	altijd	
hebt	gedaan,	maar	dan	loop	je	vaak	vast.	Je	hebt	ook	de	keuze	om	het	nieuwe	levenssituatie	te	
omarmen	(of	in	ieder	geval	te	accepteren).	Dan	wordt	het	de	start	van	een	nieuwe	periode	die	je	
veel	zou	kunnen	brengen.	
	
	
Het	vermogen	tot	improviseren	
	
Kunnen	 improviseren	 is	 de	 derde	 pijler	 van	 veerkracht.	 Het	 betekent	 dat	 je	 durft	 te	
experimenteren	en	uitproberen	zonder	jezelf	steeds	af	te	rekenen	op	het	resultaat.	Je	realiseert	
je	dat	de	kracht	zit	in	het	proces	zelf	in	plaats	van	in	de	uitkomst.		Omgezet	naar	carrière	termen:	
blijf	niet	naar	dezelfde	banen	kijken	als	ze	er	niet	meer	zijn.	Wees	bereid	om	je	zoektocht	of	je	
aanpak	aan	te	passen.	Blijf	niet	hangen	in	wat	er	niet	is	maar	ga	aan	de	slag	met	wat	er	wel	is.	
Kijk	naar	de	mogelijkheden	in	plaats	van	je	vast	te	zetten	in	onmogelijkheden.	
	
Succesvolle	mensen	zijn	gericht	op	groei.	Dit	betekent	dat	je	jezelf	toestaat	om	nieuwe	dingen	te	
leren,	te	experimenteren	en	soms	een	risico	durft	te	lopen	omdat	je	nieuwe	dingen	doet.		
Maar	als	je	nooit	wat	probeert,	gebeurt	er	ook	niks…	
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Verzamel	mensen	om	je	heen	die	je	verder	kunnen	helpen	
	
Onzekerheden	 zijn	 een	 blijvend	 onderdeel	 van	 het	 leven	 in	 de	 huidige	 tijd.	 Het	 helpt	 dan	 om	
mensen	in	je	omgeving	te	verzamelen	die	je	helpen	om	de	juiste	stappen	te	nemen.	Mensen	die	
je	ondersteunen	en	adviseren	en	zonder	oordeel	met	je	mee	willen	lopen	en	soms	net	dat	extra	
zetje	kunnen	geven.	Dat	geeft	je	vertrouwen	om	door	te	gaan.		
	
Je	hebt	mensen	om	je	heen	nodig	waar	je	je	verhaal	bij	kwijt	kunt.	Die	je	kunnen	bemoedigen	als	
het	even	tegenzit	en	die	het	met	je	willen	vieren	als	het	goed	gaat.	Die	je	kunnen	adviseren	en	
een	spiegel	voor	kunnen	houden	op	de	juiste	momenten.	Die	je	net	even	dat	zetje	kunnen	geven	
om	nieuwe	dingen	te	durven	doen	die	buiten	je	comfortzone	liggen.		
	
Toen	ik	een	klant	van	mij	enthousiast	toeriep:	“Meid,	 je	hebt	echt	goud	in	handen!”,	schrok	ze	
zich	wild.	Want	dat	wist	ze	natuurlijk	al	 lang.	Dat	gaf	ze	zelf	ook	volmondig	toe.	Maar	het	 idee	
om	 daar	 nu	 daadwerkelijk	 mee	 naar	 buiten	 te	 treden,	 dat	 zorgde	 wel	 even	 voor	 een	 paar	
slapeloze	nachten.	Ze	had	wel	even	wat	ondersteuning	nodig	om	die	stap	echt	te	gaan	maken.	
Maar	dat	wist	ze	ook.	Dus	zorgde	ze	voor	een	coach	voor	zichzelf.	Heel	verstandig.	
	
	
Zoek	hulp	als	je	vastgelopen	bent	
	
Gek	toch	dat	heel	veel	mensen	vinden	dat	ze	altijd	alles	alleen	moeten	kunnen.	Deze	gedachte	
kan	een	belangrijke	belemmering	zijn	voor	je	groei	als	ondernemer.	Wees	eerlijk	tegen	jezelf	als	
je	merkt	 dat	 je	 niet	 verder	 komt,	 en	 zoek	 een	 goede	 hulp	 zodat	 je	 uit	 je	 impasse	 komt.	 Een	
nieuwe	klant	mailde	mij:	
	
“Ik	zeg	dit	wel	met	enigszins	het	schaamrood	op	de	kaken,	want	eigenlijk	vind	ik	dat	ik	ik	dit	
zelf	 moet	 kunnen.	 Maar	 ik	 heb	 het	 idee	 dat	 ik	 er	 inmiddels	 zoveel	 zelf	 over	 gelezen	 en	
nagedacht	heb	dat	ik	door	de	bomen	het	bos	niet	meer	zie.	En	met	vrienden	erover	praten	is	
fijn,	maar	ik	zou	graag	willen	werken	met	iemand	die	er	verstand	van	heeft.”	
	
	
Dromen,	Durven,	Denken,	Doen	en	Doorzetten		
	
Leen	 Zevenbergen	 heeft	 in	 zijn	 boek	 de	 vijf	 “D’s”	 van	 ondernemerschap	 benoemd:	 Dromen,	
Durven,	Denken,	Doen	en	Doorzetten.	Ik	vind	dat	hij	heel	mooi	samenvat	hoe	die	verschillende	
stappen	in	elkaar	overvloeien:	
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“	Droom	er	 stevig	op	 los.	Maar	 trek	direct	daarna	de	stoute	schoenen	aan	 	en	Durf.	Neem	 je	
Droom	 onder	 de	 arm	 en	 ga	 de	 boer	 op.	 Verzamel	 reacties.	 Wees	 niet	 bang	 dat	 je	 Droom	
verguist	of	verworpen	wordt.	Bovendien	ontstaat	er	dan	weer	iets	nieuws.	En	Denken,	dat	doe	
je	 terwijl	 je,	 al	 Durvend,	 bezig	 bent.	 Je	 bent	 dus	 al	 aan	 het	 Doen.	 Al	 Doende	 leer	 je	 te	
ondernemen.	Want	als	je	eenmaal	zover	bent	dat	je	de	eerste	stappen	hebt	gezet,	dan	gaat	de	
bal	wel	rollen.	En	dan	moet	je	soms	gewoon	Doen.”	
	

	
	
Doorbraakmarketing	met	de	juiste	mindset	
	
De	master	marketeer	Jay	Abrahams	is	gespecialiseerd	in	doorbraakmarketing.		
Hij	hielp	vele	grote	bedrijven	en	maar	ook	bekende	mensen	als	Stephen	Covey.		
	
• ‘Doorbraakdenken’	schept	omstandigheden	voor	succes	in	plaats	van	erop	te	wachten.		
• De	basis	van	doorbraakmarketing	ligt	in	je	eigen	mindset.		
• Mensen	die	beter	presteren,	kijken	anders	tegen	dingen	aan.	
• De	meeste	doorbraken	zijn	het	gevolg	van	de	kunst	om	anders	naar	zaken	te	kijken;	

onbevooroordeeld,	onderzoekend,	fris.	Dan	kan	zomaar	opeens	het	kwartje	vallen…	
	
Inspirerende		tips	van	Jay	voor	die	frisse	mindset	(die	ik	volledig	kan	onderschrijven):	
	
• Kijk	altijd	naar	het	potentieel	in	iedere	situatie;	denk	in	kansen.	

• Maak	jezelf	uniek	in	de	ogen	van	je	klanten.	

• Denk	in	termen	van	leverage	(hefboomwerking).	

• Netwerken	en	nog	eens	netwerken	(online	en	offline)	;	het	aantal	kansen	stijgt	meetkundig	

met	het	aantal	contacten.	

• Lees	(vak)	tijdschriften,	boeken,	internetartikelen	en	andere	bronnen.	

• Vorm	een	‘denktank’	met	een	aantal	inspirerende	mensen	uit	je	omgeving.	

• Bestudeer	succes	in	al	zijn	vormen	en	kijk	wat	jij	ervan	kunt	leren.	

• Praat	met	interessante	mensen.	

• Ga	strategische	allianties	aan.	

• (Her)ontdek	je	passie.	

• Durf	anders	te	zijn.	

• Blijf	leren.	

• Geef	meer	gratis,	bijvoorbeeld	informatie	(knoop	op	die	manier	relaties	aan)	

	 	



	

		 	29 
© www.depersonalbrandingcoach.nl 

SUCCESVOLLE	PERSONAL	BRANDING	
draait	om	drie	elementen:	
	
	
Mindset	
Of	 je	 je	 ook	 daadwerkelijk	 zult	 ontwikkelen	 tot	 een	 personal	 brand	 hangt	 sterker	 af	 van	 je	
mindset	dan	van	je	vaardigheden.		Maak	jezelf	niet	onnodig	klein,	leer	hoe	je	het	beste	uit	jezelf	
haalt,	 en	 hoe	 je	 belemmeringen	 en	 tegenslagen	 overwint,	 zodat	 je	 een	 succes	 maakt	 van	 je	
bedrijf.		
	
Was	je	ooit	opgegroeid	met	het	idee”	Doe	je	best	en	werk	hard,	dan	komt	de	beloning	vanzelf’?	
Of	hang	je	het	spreekwoord	“Goede	wijn	behoeft	geen	krans”	aan?	
	
Weet	dan	dat	de	wereld	 is	 veranderd	en	dat	het	 steeds	noodzakelijker	 is	 om	 te	 kunnen	 laten	
zien	 wat	 jou	 onderscheidt	 van	 anderen	 en	 welke	 toegevoegde	 waarde	 je	 kunt	 leveren	 voor	
opdrachtgevers.	Mensen	die	weigeren	aan	personal	branding	te	doen,	eindigen	vaak	in	een	baan	
onder	hun	opleidingsniveau	of	krijgen	minder	interessante	opdrachten.	
	
	
Jouw	authentieke	Merk	
Zet	 jezelf	 op	 de	 kaart	 met	 een	 treffende	 presentatie	 die	 jouw	 klanten	 inspireert	 en	 meteen	
duidelijk	maakt	wat	je	te	bieden	hebt.		
	
Je	creëert	je	personal	brand	door	moed	en	authenticiteit	te	tonen.	Het	doel	is	niet	de	ander	te	
behagen	met	conformistisch	gedrag,	maar	om	hem	emotioneel	te	raken	door	bewust	gebruik	te	
maken	 van	 je	 onderscheidende	 kenmerken,	 je	 eigenzinnigheid,	 je	 talenten,	 je	 bijzondere	
prestaties,	je	plezier	en	je	levenservaring.	En	daar	gaat	het	dus	mis	met	al	die	grijze	muizen.	Het	
heeft	geen	zin	om	jezelf	te	profileren	in	sociaal	wenselijke	vaagtaal.		
• Wie	ben	je	nu	echt?	Waar	zit	je	passie?		
• Waar	gaan	jouw	ogen	van	glimmen?		
• Waar	worden	jouw	klanten	echt	blij	van?		
• Wat	is	jouw	verhaal?		
• En	hoe	breng	je	dit	verhaal	over	het	voetlicht	op	een	overtuigende	wijze?	
	
	
Marketing	
Zet	je	dromen	om	in	concrete	plannen	en	leer	slimme	nieuwe	zaken	op	het	vlak	van	marketing	
en	social	media	zodat	je	zichtbaar	wordt	en	de	juiste	klanten	en/of	opdrachten	aantrekt.	Als	je	je	
verdiept	 in	marketing	via	 internet,	kun	je	een	systeem	opzetten	waarmee	je	een	voortdurende	
stroom	van	klanten	en	opdrachten	genereert.		
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Wat	heb	je	daarvoor	nodig?	
	

	
• Een	website	met	een	inhoudelijk	goed	verhaal	vormt	de	basis	van	jouw	bedrijf.	
• Goede	vindbaarheid	op	internet.		
• Een	mailinglijst	met	potentiële	opdrachtgevers.	
• Kennis	van	goede	copywriting	(en	dat	is	echt	geen	rocket	science	hoor,	maar	valt	door	

iedereen	te	leren)	
	

	
	
	
Het	begint	allemaal	bij	jezelf		
	
Niemand	anders	worden.	
Maar	meer	jezelf	zijn	zoals	je	bent	op	je	beste	momenten.	
Want,	het	gat	in	de	markt,	dat	ben	jij	zelf.	
Met	al	jouw	dromen,	talenten	en	ervaring!	
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WELKE	DROMEN	HEB	JIJ	VOOR	JEZELF	
	
Leef	jij	je	dromen?	
	
Misschien	ben	je	nu	al	een	tijdje	zoekende	omdat	het	niet	zo	goed	loopt	als	je	had	gehoopt.		
Het	is	dan	een	schamele	troost	te	weten	dat	je	niet	de	enige	bent.	Ik	krijg	regelmatig	mensen	die	
om	deze	reden	een	personal	branding	traject	bij	mij	starten.	Omdat	ze	zichzelf	als	ondernemer	
nu	 eens	 echt	 goed	 op	 de	 kaart	 willen	 zetten	 na	 lang	 tobben.	 Ze	 hebben	 al	 veel	 dingen	
uitgeprobeerd	maar	 het	 heeft	 nog	 niet	 tot	 de	 juiste	 resultaten	 geleid.	 Ze	 zijn	 ontevreden	 en	
hebben	het	gevoel	dat	het	nog	veel	beter	zou	kunnen.	
	
	
Been	there	
	
Uit	eigen	ervaring	kan	 ik	hierover	over	meepraten	hoor.	 Ik	heb	zelf	 lang	geaarzeld	om	echt	de	
stap	 te	 nemen	 om	 full	 time	 te	 gaan	 ondernemen.	 Terwijl	 ik	 op	 zich	 in	 loondienst	 altijd	 al	
verantwoordelijk	was	voor	de	acquisitie	en	invulling	van	mijn	eigen	projecten.	Feitelijk	draaide	ik	
mijn	eigen	winkeltje,	maar	er	werd	wel	 iedere	maand	netjes	een	 leuk	salaris	op	mijn	 rekening	
gestort.	En	dat	voelde	toch	wel	comfortabel.		
	
	
Allerlei	vormen	van	ondernemerschap	uitgeprobeerd	
	
	In	2007	heb	ik	mijn	baan	opgezegd	nadat	ik	in	contact	was	gekomen	met	een	franchiseclub	die	
grote	 plannen	 had	 op	 het	 vlak	 van	 coaching,	 training	 en	 organisatieadvies.	 Het	 hele	 verhaal	
kostte	mij	vervolgens	veel	geld	en	tijd	en	er	kwam	bijzonder	weinig	voor	terug.	
	
Mijn	 ‘fout’	was	dat	 ik	 instapte	 in	een	concept	dat	door	anderen	was	bedacht	en	waarin	 ik	niet	
optimaal	 tot	mijn	recht	kwam.	 Ik	had	onvoldoende	nagedacht	over	mijn	eigen	verhaal	en	mijn	
eigen	‘ding’.	Ik	had	geen	eigen	bedrijfsconcept	en	moest	mij	daarom	aanpassen	aan	andermans	
keurslijf.		
	
Vervolgens	 heb	 ik	 als	 interim-manager	 gewerkt	 en	 dat	 verdiende	 echt	 heel	 leuk.	 Maar	 het	
leverde	 mij	 te	 weinig	 voldoening	 op,	 omdat	 ik	 behoefte	 had	 om	 meer	 zelf	 mijn	 stempel	 te	
drukken	op	de	diensten	die	ik	aanbood.	
	
En	uiteindelijk	ben	ik	mijn	bedrijf	in	eerste	instantie	gestart	vanuit	wat	ze	tegenwoordig	zo	mooi	
‘hybride	ondernemerschap’	noemen.	Wat	er	op	neerkomt	dat	 je	nog	een	part	 time	baan	hebt	
naast	 je	eigen	bedrijf.	En	uiteindelijk	was	er	geen	houden	meer	aan:	mijn	bedrijf	was	dermate	
gegroeid,	dat	ik	de	overstap	naar	fulltime	ondernemerschap	heb	gemaakt.	En	nu	help	ik	mensen	
met	het	ontwikkelen	van	hun	eigen	brand	en	het	opbouwen	van	een	succesvol	bedrijf.		
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Personal	branding	is	geen	hype,	personal	branding	is	here	tot	stay	
	
Juist	omdat	ik	in	eerste	instantie	mijn	baan	had	opgezegd	zonder	eerst	over	mijn	brand	na	te	
denken,	werd	ik	mij	ervan	bewust	hoe	belangrijk	personal	branding	is	om	succesvol	te	zijn	als	
ondernemer.		
	
Overigens	geldt	dit	tegenwoordig	ook	steeds	meer	als	je	een	baan	in	loondienst	hebt.	
De	wereld	is	veranderd		en	langdurige	vaste	dienstverbanden	zijn	geen	realiteit	meer	voor	veel	
organisaties.	Verandering	en	reorganisaties	zijn	aan	de	orde	van	de	dag.	Medewerkers	dienen	
daarom	ook	flexibel	te	zijn	en	moeten	meer	ondernemend	worden.		
	
Mensen	moeten	zelf	meer	hun	eigen	loopbaan	in	eigen	hand	gaan	leren	nemen	en	dat	is	voor	
veel	mensen	een	uitdaging.	Vaste	banen	zijn	steeds	meer	iets	uit	het	verleden.		
	
Daarom	wordt	personal	branding	en	ondernemerschap	voor	iedereen	steeds	belangrijker,	
of	je	nu	een	eigen	bedrijf	heb,	freelancer	bent	of	in	loondienst	bent.	
	

	
	
	
Wat	is	jouw	wake-up	call?	
	
De	eerste	reden	dat	veel	mensen	nooit	echt	succesvol	worden,	is	dat	ze	nooit	écht	starten.	
Les	Brown	zei	hierover	heel	terecht:	“	Je	hoeft	niet	geweldig	te	zijn	om	ergens	aan	te	beginnen.	
Maar	je	moet	wel	ergens	aan	beginnen	om	geweldig	te	zijn.”	
	
En	 blijf	 focussen	 op	wat	 je	 wilt	 bereiken	 en	 laat	 je	 niet	meteen	 uit	 het	 veld	 slaan.	 Als	 je	 dat	
moeilijk	vindt,	en	dat	geldt	voor	veel	mensen,	laat	je	dan	coachen	zodat	je	een	klankbord	hebt	
en	goede	feedback	krijgt	op	de	moeilijke	momenten.		
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Misschien	ben	je	nu	al	een	tijdje	zoekende	omdat	het	niet	zo	goed	loopt	als	je	had	gehoopt.		
Het	is	dan	een	schamele	troost	te	weten	dat	je	niet	de	enige	bent.	Ik	krijg	regelmatig	mensen	die	
om	deze	reden	een	personal	branding	traject	bij	mij	starten.	Omdat	ze	zichzelf	als	ondernemer	
nu	 eens	 echt	 goed	 op	 de	 kaart	 willen	 zetten	 na	 lang	 tobben.	 Ze	 hebben	 al	 veel	 dingen	
uitgeprobeerd	maar	het	heeft	nog	niet	tot	de	juiste	resultaten	geleid.	Of	ze	zijn	heel	ambitieus	
en	ontevreden	omdat	ze	het	gevoel	hebben	dat	het	nog	veel	beter	zou	kunnen.	
	
	
Been	there	
	
Uit	eigen	ervaring	kan	ik	erover	over	meepraten	dat	het	lastig	is	om	je	koers	goed	neer	te	zetten.	
Ik	heb	zelf	lang	geaarzeld	om	echt	de	stap	te	nemen	om	full	time	te	gaan	ondernemen.	Terwijl	ik	
op	zich	in	loondienst	altijd	al	verantwoordelijk	was	voor	de	acquisitie	en	invulling	van	mijn	eigen	
projecten.	Feitelijk	draaide	 ik	mijn	eigen	winkeltje,	maar	er	werd	wel	 iedere	maand	netjes	een	
leuk	salaris	op	mijn	rekening	gestort.	En	dat	voelde	toch	wel	comfortabel.		
	
	
Allerlei	vormen	van	ondernemerschap	persoonlijk	uitgeprobeerd	
	
	In	2007	heb	ik	mijn	baan	opgezegd	nadat	ik	in	contact	was	gekomen	met	een	franchiseclub	die	
grote	 plannen	 had	 op	 het	 vlak	 van	 coaching,	 training	 en	 organisatieadvies.	 Het	 hele	 verhaal	
kostte	mij	vervolgens	veel	geld	en	tijd	en	er	kwam	bijzonder	weinig	voor	terug.	
	
Mijn	 ‘fout’	was	dat	 ik	 instapte	 in	een	concept	dat	door	anderen	was	bedacht	en	waarin	 ik	niet	
optimaal	 tot	mijn	recht	kwam.	 Ik	had	onvoldoende	nagedacht	over	mijn	eigen	verhaal	en	mijn	
eigen	‘ding’.	Ik	had	geen	eigen	bedrijfsconcept	en	moest	mij	daarom	aanpassen	aan	andermans	
keurslijf.	Een	keurslijf	dat	slecht	bleek	te	passen.	
	
Vervolgens	 heb	 ik	 als	 interim-manager	 gewerkt	 en	 dat	 verdiende	 echt	 heel	 leuk.	 Maar	 het	
leverde	 mij	 te	 weinig	 voldoening	 op,	 omdat	 ik	 behoefte	 had	 om	 meer	 zelf	 mijn	 stempel	 te	
drukken	op	de	diensten	die	ik	aanbood.	
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En	uiteindelijk	ben	ik	mijn	bedrijf	in	eerste	instantie	gestart	vanuit	wat	ze	tegenwoordig	zo	mooi	
‘hybride	ondernemerschap’	noemen.	Wat	er	op	neerkomt	dat	 je	nog	een	part	 time	baan	hebt	
naast	 je	eigen	bedrijf.	En	uiteindelijk	was	er	geen	houden	meer	aan:	mijn	bedrijf	was	dermate	
gegroeid,	dat	ik	de	overstap	naar	fulltime	ondernemerschap	heb	gemaakt.	En	nu	help	ik	mensen	
met	het	ontwikkelen	van	hun	eigen	brand	en	het	opbouwen	van	een	succesvol	bedrijf.		
	
Personal	branding	is	geen	hype,	personal	branding	is	here	tot	stay	
	
Juist	omdat	ik	in	eerste	instantie	mijn	baan	had	opgezegd	zonder	eerst	over	mijn	brand	na	te	
denken,	werd	ik	mij	ervan	bewust	hoe	belangrijk	personal	branding	is	om	succesvol	te	zijn	als	
ondernemer.		
	
Overigens	geldt	dit	tegenwoordig	ook	steeds	meer	als	je	een	baan	in	loondienst	hebt.	
De	wereld	is	veranderd		en	langdurige	vaste	dienstverbanden	zijn	geen	realiteit	meer	voor	veel	
organisaties.	Verandering	en	reorganisaties	zijn	aan	de	orde	van	de	dag.	Medewerkers	dienen	
daarom	ook	flexibel	te	zijn	en	moeten	meer	ondernemend	worden.		
	
Mensen	moeten	zelf	meer	hun	eigen	loopbaan	in	eigen	hand	gaan	leren	nemen	en	dat	is	voor	
veel	mensen	een	uitdaging.	Vaste	banen	zijn	steeds	meer	iets	uit	het	verleden.		
	
Daarom	wordt	personal	branding	en	ondernemerschap	voor	iedereen	steeds	belangrijker,	
of	je	nu	een	eigen	bedrijf	heb,	freelancer	bent	of	in	loondienst	bent.	
	

	
	
Wil	je	hulp	bij	het	ontwikkelen	en	succesvol	op	de	markt	zetten	van	jouw	personal	brand?	
Stuur	dan	even	een	mailtje	naar	saskia@depersonalbrandingcoach.nl	
en	ik	neem	contact	met	je	op.	
	
www.depersonalbrandingcoach.nl	
	


