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OVER MIJ

Ik ben Mieke en mijn missie is de nieuwe manier van 
ondernemen, ondernemen vanuit zijn, neerzetten. 
Ik geloof namelijk dat de nieuwe generatie 
(zijns)ondernemers, mensen die vanuit persoonlijke 
ontwikkeling en vaak na het doormaken van een persoonlijke 
crisis bewust voor ondernemerschap kiezen, aan de basis ligt 
van een nieuwe maatschappij. Een maatschappij met een 
spirituele economie.

Laat je inspireren om je scheppingskracht te benutten, te 
ondernemen vanuit zijn en bij te dragen aan een spirituele 
economie, door je in te schrijven op mijn nieuwsbrief.

Ik wens je veel succes met het invullen maar vooral met het 
implementeren van de inzichten uit dit waardenplan. Ik ben er 
oprecht van overtuigd dat jij deel uitmaakt van een nieuwe 
generatie ondernemers die de wereld ten goede zal 
veranderen en dat jouw beste strategie hierin trouw blijven 
aan jezelf is.

https://miekelannoey.us18.list-manage.com/subscribe?id=d4ba4c440c&u=a0a2e8e7e86c924556ea4dac3


VOORWOORD

Hoe je het ook draait of keert, ondernemen doe je in de eerste 
plaats voor jezelf. En als je jezelf als een ondernemer met een 
missie aanschouwt dan doe je het omdat je een allesoverheersend 
verlangen voelt om jezelf en je missie in de wereld te zetten. Iets 
wat bijna onmogelijk is als je voor een baas blijft werken.

Maar je doet het ook omwille van andere verlangens, behoeften 
die je graag wilt vervullen. Zoals meer tijd spenderen met je 
kinderen bijvoorbeeld, of de vrijheid hebben om veel te kunnen 
reizen, of de ruimte hebben in je agenda om met persoonlijke 
ontwikkeling bezig te zijn. Dit zijn je persoonlijke waarden en deze 
zijn voor iedereen verschillend.

Vooraleer je het weet staat je agenda echter zo vol dat je op 
automatische piloot je onderneming (en jezelf) draaiende houdt. 
De dingen die je voor ogen hield bij de start van je 
ondernemerschap zijn onder de noemer ‘ooit’ beland en je lijkt 
vast te zitten in een nieuwe ratrace.
Of
Je doet alles zoals het volgens de businessguru’s en 
marketingexperts hoort en toch stroomt je onderneming niet. 
Waardoor je onder constante (financiële) druk staat en de fun er 
voor jou eigenlijk helemaal af is.

In beide situaties werd iets heel belangrijk vergeten, namelijk 
trouw blijven aan jezelf en je eigen waarden. 
Om exact deze reden schreef ik dit e-book, dat eigenlijk meer een 
werkboek is, ik hoop van harte dat het jou mag helpen!
Succes!



INHOUD & OPBOUW VAN DIT WERKBOEK

In deel I ga je jouw missie (opnieuw) scherp stellen en stel je je 
missie-manifest op. Daarna breng je jouw persoonlijke 
ondernemerswaarden in kaart.

In deel II ga je bekijken welke gevoelens er achter deze waarden 
schuilgaan en leer je voor jezelf het onderscheid te maken tussen 
wanneer je onderneemt vanuit vertrouwen en wanneer je 
onderneemt vanuit angst.

In deel III stel je je eigen definitie van overvloed op en ontdek je 
wat jij specifiek nodig hebt om je rijk en succesvol te voelen.

In deel IV is het tijd om verbanden te leggen en ga je effectief jouw 
waardenplan opstellen.

Als laatste ga je in deel V je (huidig of toekomstig) 
ondernemersaanbod aftoetsen aan je waardenplan en waar nodig 
bijsturen. Je gaat je ondernemerschap concreet afstemmen op wie 
je bent en op wat je nodig hebt om te kunnen floreren.

Het enige dat je daarna nog rest is je vernieuwd aanbod naar 
buiten brengen en de inzichten uit dit e-book daadwerkelijk 
toepassen in de praktijk.

Let’s begin!



DEEL I: WAARDEN BEPALEN EN MISSIE VERHELDEREN

Je missie of levensdoel, datgene waarvan je tot in je tenen voelt 
dat het je te doen staat hier op aarde, is geen statisch gegeven. 
Je missie groeit mee met je persoonlijk groeiproces en is 
daarom constant aan verandering onderhevig. 

Een typisch kenmerk voor ondernemers met een missie is dat ze 
hun eigen ontwikkeling hoog in het vaandel dragen en steeds 
verder evolueren. Het is daarom erg belangrijk om regelmatig 
ook je missie opnieuw te evalueren. Te kijken of deze nog steeds 
past bij de persoon die je intussen bent. Want nog een typisch 
kenmerk voor ondernemers met een missie is dat ze zich 
hoofdzakelijk focussen op de weg die ze nog te gaan hebben 
i.p.v. te kijken naar de weg die ze reeds hebben afgelegd.

Zelf heb ik jarenlang ‘werken in de verslavingszorg’ als mijn 
missie aanschouwd, tot een burn-out een totaal andere 
wending aan mijn leven en bijgevolg ook aan mijn missie gaf. 
Maar zelfs zes maanden geleden was de omschrijving van mijn 
missie anders dan deze nu is. Ik heb intussen immers weer heel 
wat nieuwe dingen over mezelf ontdekt en bijgeleerd.

Probeer minstens 1 keer per jaar (maar beter nog elk half jaar) 
je missie opnieuw scherp te stellen. Volgende oefening kan je 
daarbij helpen.



1. Het (opnieuw) scherpstellen van je missie

• Stap 1: Gebruik de volledige voorkant van een A4 blad om je 
missie uit te schrijven (indien je groot schrijft gebruik dan 
voor- en achterkant). Tip: Schrijf je missie uit met de hand!

• Stap 2: Maak een samenvatting van stap 1 van maximum 12 
zinnen.

• Stap 3: Stel je missie-manifest op (= een beknopte, 
puntsgewijze weergave je missie).  Schrijf de essentie van je 
missie neer in 1 tot 3 zinnen.

Mijn missie is:

*

*

*



2. De ‘why’ achter je ondernemerschap achterhalen

Geen zorgen, het gaat hier niet (voor de zoveelste keer) over je 
‘elevator pitch’. Maar wel over je persoonlijke waarom. Waarom 
koos jij ervoor om ondernemer te worden? Wat zijn jouw 
specifieke redenen? Helemaal losstaand van verkooppraatjes en 
zelfs losstaand van wat je voor je klanten wilt betekenen (want 
van betekenis zijn voor anderen en/of de wereld, dat willen 
ondernemers met een missie allemaal). 

Het draait nu enkel om jou en jouw behoeften, hoe egoïstisch 
of nietszeggend die ook mogen lijken. Van: ik wil elke dag 
kunnen uitslapen, tot: ik wil meer tijd met mijn kinderen 
spenderen. Van: ik wil nooit meer voor een baas moeten 
werken, tot: ik wil van overal ter wereld kunnen werken. Van: ik 
wil veel geld verdienen, tot: ik wil iets doen dat zinvol is. Van: ik 
wil nooit meer in de file staan, tot: ik wil meer tijd hebben om 
met persoonlijke groei bezig te zijn. Van: ik wil nooit meer terug 
naar de ratrace, tot: ik wil iets kunnen achterlaten/mijn stempel 
kunnen drukken. Van: ik wil van mijn hobby mijn beroep maken, 
tot: ik wil mijn talenten benutten. Van: ik wil voor mijn ouders 
kunnen zorgen, tot: ik wil op mijn 50e met pensioen kunnen. 
Van: ik wil kunnen luisteren naar mijn lichaam, tot: ik wil zelf 
kunnen kiezen met wie ik samenwerk. Van: ik wil mezelf 
uitdagen, tot: ik wil iets nieuw creëren. Etc. Natuurlijk mag je er 
ook bij zetten: ik wil van betekenis kunnen zijn ;). 

Opgelet, het gaat in deel I om je waarden bepalen en niet om je 
gevoelens (dat is voor deel II), is je antwoord bv. 'ik wil me vrij 
voelen' achterhaal dan wat het juist is dat je vrijheid geeft.



Wat zijn de 3 voornaamste redenen waarom je ondernemer 
geworden bent of wilt worden? Omschrijf uitgebreid jouw 
persoonlijke redenen die tot de keuze van ondernemerschap 
hebben geleid.

*

*

*



Filter uit bovenstaande omschrijvingen de vijf belangrijkste 
onderliggende waarden, kortom de dingen die voor jou 
persoonlijk het meest van betekenis zijn. De behoeften die 
ondernemerschap voor jou dient te vervullen. 

Kom beknopt tot de kern!

Bijvoorbeeld:
Tijd voor mijn gezin, op mijn eigen tempo kunnen leven, een 
bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld, mijn hart 
kunnen volgen, plaatsonafhankelijk kunnen werken, veel kunnen 
reizen, aan zelfzorg doen, mezelf kunnen blijven ontwikkelen…

*

*

*

*

*

We komen later in dit e-book nog op deze waarden terug!



DEEL II: GEVOELENS BEPALEN - ANGST VS VERTROUWEN 
& CHECKLIST OPSTELLEN

1. Gevoelens bepalen

Als je kijkt naar de persoonlijke waarden en behoeften waar 
jouw ondernemerschap op gestoeld is (zie deel I), welke 
gevoelens zitten daar dan achter? Hoe doet de vervulling van 
deze waarden of behoeften jou voelen?

Bijvoorbeeld: door plaatsonafhankelijk te kunnen werken voel 
ik mij vrij, door te kunnen uitslapen voel ik mij energiek, door 
van betekenis te kunnen zijn voel ik mij vervuld, door veel geld 
te verdienen voel ik mij veilig of ontspannen, door meer tijd 
met mijn kinderen te kunnen spenderen voel ik mij betrokken
of aanwezig, door op mijn eigen tempo te kunnen leven voel ik 
mij innerlijk rustig, door niet meer voor een baas te moeten 
werken voel ik mij geïnspireerd, door een bijdrage aan een 
betere wereld te kunnen leveren voel ik mij nuttig…

Oefening om te achterhalen hoe je je wilt voelen:

Wie zou je zijn mocht je 100% je missie leven?
Hoe zou je leven er dan uitzien? 
Hoe zou je je dan voelen?
Omschrijf gedetailleerd.

Als ik 100% mijn missie leef dan…



Achterhaal de 5 kerngevoelens:

Dankzij ondernemerschap ervaar ik 

*

*

*

*

*

in mijn leven.

Bijvoorbeeld: dankzij ondernemerschap ervaar ik vrijheid, 
voldoening, innerlijke vrede & rust, vreugde en ontspanning in 
mijn leven.

Of: verbondenheid, avontuur, creativiteit, plezier, expansie, 
gezondheid, integriteit, eigenwaarde, moeiteloosheid, groei, 
zelfvertrouwen, veiligheid, zekerheid, spiritualiteit, (zelf)liefde…



2. Angst versus vertrouwen

Voor ondernemers met een missie is het erg belangrijk het 
verschil te kennen tussen ondernemen vanuit angst, controle 
en forceren versus ondernemen vanuit vertrouwen, flow en 
overgave. Want de dingen die vanuit angst in de wereld 
worden gezet zullen simpelweg niet stromen.

Soms is het heel duidelijk dat je onderneemt vanuit angst 
(bijvoorbeeld je aanbod overhaast in de wereld zetten omdat 
een ondernemer die iets gelijkaardig doet als jij dat ook net 
heeft gedaan en je schrik hebt dat er anders te weinig klanten 
voor jou overblijven), maar meestal is het dat echter niet. 
Meestal kruipt de angst er zo subtiel in, dat je het niet eens 
in de gaten hebt.

Hoewel iedereen natuurlijk anders is, geef ik jullie graag mee 
waar voor mij de verschillen liggen. De dingen die niet 
stromen bij mij zijn:
• De dingen die ik vanuit mijn eigen wil (soms ego) in de 

wereld wil zetten versus de dingen die door mij heen 
geboren willen worden.

• De dingen die vertrekken vanuit logica i.p.v. vanuit intuïtie. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik schrijf graag en vlot dus ik bied mijn 
diensten aan als copywriter’ (logica) versus ‘ik schrijf 
blogartikelen, e-books en een online cursus’ waarmee ik 
anderen kan inspireren’ (intuïtie).

• De dingen waarbij ik enkel met het resultaat ervan bezig 
ben. Bijvoorbeeld: ‘dit gaat mij een vast maandelijks 
inkomen opleveren’.

https://www.miekelannoey.com/online-cursus


Oefening om te achterhalen waarom dingen niet stromen:

Maak een overzicht van alle dingen die je als ondernemer in 
de wereld wou zetten of hebt gezet 
• die niet stroomden 
• waarin je je afgeremd voelde 
• waarvan je voelde dat het niet klopte

Achterhaal bij elk van deze dingen de reden. Onderzoek hoe 
dit kwam en/of waaraan het lag. 
Kijk vervolgens of je patronen kunt onderscheiden. Zo ja, 
breng deze voor jezelf in kaart.

Dit zijn de signalen of patronen die erop wijzen dat ik 
onderneem vanuit angst:
*
*
*
*
*

Je grootste angst achterhalen:

Wat is je grootste angst binnen ondernemerschap?

Wat is het ergste dat kan gebeuren wanneer deze angst 
werkelijkheid wordt? 
Wat zou je dan (tijdelijk) moeten doen?

Wat is het beste dat kan gebeuren als je angst niet uitkomt?



3. Je persoonlijke checklist opstellen

Om voor mezelf het onderscheid te kunnen maken tussen 
wanneer ik onderneem vanuit angst versus wanneer ik 
onderneem vanuit vertrouwen, heb ik een checklist met 
vragen opgesteld. Vooraleer jij hieronder jouw persoonlijke 
checklist gaat opstellen, neem ik je mee door die van mij.

De grootste moeilijkheid voor mij is het verschil (h)erkennen 
tussen beslissingen die voortvloeien vanuit logica versus 
intuïtieve beslissingen. Dit komt omdat de logische 
beslissingen mij in eerste instantie meestal heel enthousiast 
doen voelen. Ik ontdekte echter dat logische beslissingen 
gepaard gaan met een soort van ‘mentaal enthousiasme’, 
alias wild enthousiasme in mijn hoofd. Terwijl intuïtieve 
beslissingen me meer een gevoel van rustige tevredenheid 
geven in mijn buik. De eerste vraag op mijn checklist luidt 
dus: ben ik hierover mentaal enthousiast of buik enthousiast?

Hier volgen de andere vragen:
Als ik voor deze dienst/dat product een aanvraag of 
inschrijving binnen krijg, word ik hier dan echt blij van, voelt 
dit licht aan? Wil ik hier oprecht mijn tijd en energie aan 
besteden of ‘steelt’ dit tijd die ik aan mijn (werkelijke) missie 
zou kunnen besteden? Word ik hier echt gelukkig van of voelt 
het aan als een opoffering van mijn tijd?

Als ik al het geld van de wereld had en elke dag mijn missie 
zou leven in complete vrijheid en overvloed, zou ik dan nog 
steeds dezelfde keuze maken/dit aanbod in de wereld 
zetten?



Is dit mijn idee of is dit het idee van iemand anders 
(bijvoorbeeld iemand die met mij wilt samenwerken 
hierrond)? Heb ik nog steeds het roer van mijn schip in 
handen of heb ik het afgegeven aan iemand die (al dan niet 
gevraagd) mee op mijn boot is gesprongen?

Wat is mijn intentie om dit in de wereld te zetten? Wat is 
mijn werkelijke motivatie/drijfveer? Voel ik mij geïnspireerd 
om dit te doen?

Is dit echt wat ik voel dat mij te doen staat? Of denk ik dit 
alleen maar? Is dit iets wat mijn ego graag wilt verwezenlijkt 
zien of is dit iets dat door mij heen wilt geboren worden?

Indien het om een samenwerking gaat: Blijf ik in dit 
project/deze samenwerking trouw aan mezelf, mijn 
eigenheid en mijn missie? Is  dit de juiste samenwerking voor 
mij? Voelt dit goed aan? Wat zijn de intenties van de persoon 
waarmee ik samenwerk/die met mij wenst samen te werken?

Benut ik door dit te doen echt ten volle mijn talenten?

Ben ik enkel met het resultaat  hiervan bezig of geniet ik van 
het doen omwille van het doen zelf? Haal ik voldoening en 
energie uit het (creatie)proces op zich?

Ben ik aan het creëren of forceren? Alias ben ik aan het 
meeliften op de flow of probeer ik tegen de stroom in te 
zwemmen?

Voilà,  nu is het aan jou!



Stel je eigen vragenchecklist op:

Jij kent jezelf beter dan wie dan ook. Leer voor jezelf het 
onderscheid te maken tussen wanneer je onderneemt vanuit 
vertrouwen en wanneer je onderneemt vanuit angst.

Stel hieronder en op de volgende pagina je eigen checklist op met 
zelfbedachte vragen.

Gebruik deze checklist in de toekomst om je ideeën en 
beslissingen aan af te toetsen. 

*

*

*

*

*



*

*

*

*

*

*

*

*



DEEL III: OVERVLOED, RIJKDOM EN SUCCES DEFINIËREN
EN VIBRATIE VERHOGENDE OEFENING 

1. Overvloed en rijkdom definiëren

Geld blijkt een van de grootste knelpunten te zijn voor 
ondernemers met een missie. Maar hoe je het ook draait of 
keert, je hebt geld nodig op deze wereld. Liefst voldoende 
geld zodat je kunt leven i.p.v. overleven. Financiële zelfzorg is 
in mijn ogen een vorm van zelfliefde en een absolute must. 
Want in financiële angst en verkramping leven maakt het 
onmogelijk dienstbaar te kunnen zijn (en vooral blijven) aan 
anderen. Door genoeg geld te verdienen kan je van veel meer 
betekenis zijn, zowel voor jezelf als anderen. Je bewijst de 
wereld een dienst door financieel goed voor jezelf te zorgen.

Dat gezegd zijnde, een verlangen naar (meer) geld, draait 
nooit om geld op zich. Waar het dan wel om draait, dat 
achterhaal je in dit deel.

Brainstorm: Schrijf 10 woorden of zinnen op die je associeert 
met overvloed en/of rijkdom 

*

*

*

*



*

*

*

*

*

*

Duid vervolgens met een markeerstift in bovenstaande lijst die 
woorden aan waarmee je diep resoneert, waarbij je voelt 
‘daar draait overvloed in essentie om voor mij’.

Achterhaal daarna naar welk gevoel of welke gevoelens je op 
zoek bent. Welk verlangen schuilt er achter je verlangen naar 
(meer) geld?

Achter mijn verlangen naar (meer) geld schuilt:

Kijk nu of deze gevoelens overeenkomen met de 5 
kerngevoelens die je in deel II hebt opgelijst. Indien er in deze 
oefening andere gevoelens naar boven kwamen, pas dan 
eventueel de 5 kerngevoelens in deel II aan.



Aanvullende vragen per gevoel:

Heb je dat gevoel ooit eerder ervaren? Zo ja, wanneer? 

Ervaar je dat gevoel nu in je leven? Op welke domeinen wel? 
Op welke domeinen niet of minder? 

Welke dingen die je doet zijn in tegenstrijd met dit gevoel? 

Hoe kan je er voor zorgen dat je dit gevoel nu al meer kunt 
ervaren in je leven? 

Welke concrete stappen ga je daar de komende 4 weken toe 
zetten?

Conclusie:
Ware overvloed of ware rijkdom draait nooit om geld op zich 
maar wel om wat je met dit geld kunt doen of juist laten (dan 
kom je, als het goed is, bij jouw persoonlijke waarden uit die 
opgelijst werden in deel I) m.a.w. het draait om de kwaliteit 
van leven die het hebben van geld mogelijk maakt. En hoe 
deze levenskwaliteit jou doet VOELEN (deel II).

Lijst de dingen op die je dankzij geld kunt doen of laten:

Wat ik nodig heb om me rijk te voelen is:



Stel aan de hand van bovenstaande inzichten je eigen definitie 
van overvloed en/of rijkdom op (kies voor het woord dat je 
meest gebruikt).

Mijn definitie  van overvloed is:

2. Succes definiëren

Doe nu bovenstaande oefeningen opnieuw maar dan rond 
het begrip ‘succes’.

Mijn definitie van succes is:

Succesvol zijn betekent voor mij:

Voor aanvullende oefeningen rond geldmindset, download 
het gratis werkboek bij het boek ‘Money a love story’ van 
Kate Northrup (Engelstalig).

http://www.taramohr.com/wp-content/uploads/2013/10/Final-Workbook-Money.pdf


3. Vibratie verhogende oefening

Tot nu toe hebben we in de oefeningen voornamelijk stilgestaan 
bij wat we graag zouden willen. We hebben onze intenties en 
doelen uitgezet en onze meest wenselijke situatie kenbaar 
gemaakt. 

Daarnaast is het belangrijk te kijken naar wat er wel is en daar 
dankbaarheid voor te voelen en te uiten. Een gevoel van 
dankbaarheid kent namelijk een heel hoge vibratie en werkt als 
een magneet die steeds meer dingen aantrekt om dankbaar 
voor te zijn. Het is dus de beste manier om overvloed en succes 
(volgens jouw eigen definities!) aan te trekken. We sluiten 
daarom dit deel af met een dankbaarheidsoefening.

Dankbaarheidsoefening:

Benoem alle dingen en mensen waar je op dit moment in je 
leven en in je onderneming dankbaar voor bent. Schrijf 
hieronder voor wie en wat je dankbaarheid voelt en waarom.



DEEL IV: CONNECTING THE DOTS: HET EFFECTIEVE 
WAARDENPLAN OPSTELLEN

Dan is het nu tijd om verbanden te leggen en effectief jouw 
waardenplan op te stellen.

In de eerste kolom schrijf je je kerngevoel (uit deel 2 en 3), in 
de tweede kolom noteer je drie tot vijf waarden/behoeften 
(uit deel 1) die bij dit kerngevoel horen en in de derde kolom 
zet je een vijftal vragen of checkpoints (uit deel 2) waaraan je 
kunt aftoetsen of je aanbod (nog steeds) overeenstemt met 
je desbetreffende waarden & kerngevoel.

Deze invuloefening kan je daarbij helpen:

Dankzij ondernemerschap ervaar ik …. (dit kerngevoel) in 
mijn leven omdat ik …. (vervulde waarden & behoeften).
In mijn dienstverlening of aanbod is het dan ook belangrijk 
om rekening te houden met:
















Dit doe je voor elk van je kerngevoelens (dus in totaal 5 keer).



Kerngevoel 1 Waarden/behoeften (Vragen)checklist

*

*

*

*

*













Kerngevoel 2 Waarden/behoeften (Vragen)checklist

*

*

*

*

*















Kerngevoel 3 Waarden/behoeften (Vragen)checklist

*

*

*

*

*













Kerngevoel 4 Waarden/behoeften (Vragen)checklist

*

*

*

*

*















Kerngevoel 5 Waarden/behoeften (Vragen)checklist

*

*

*

*

*













Proficiat! Je hebt nu je eigen waardenplan!



DEEL V: JE AANBOD (HER)BEKIJKEN

Nu je je waardenplan als leidraad hebt, is de volgende stap het 
aanbod aan diensten, activiteiten en producten dat je als 
ondernemer hanteert hier aan af te toetsen.

Je waardenplan representeert voor jou de essentie in het leven. 
Vervolgens is het de bedoeling te kijken of je ook in 
overeenstemming met deze essentie onderneemt.

Jezelf een paar vragen stellen:

Indien je reeds ondernemer bent, in hoeverre leef je de waarden 
die opgelijst staan in je waardenplan momenteel? In hoeverre ben 
je op dit moment trouw aan deze waarden binnen je 
ondernemerschap? 

Strookt de motivatie/intentie waarom je ooit ondernemer 
geworden bent (nog steeds) met je huidige realiteit?

Indien ja: proficiat, je bent trouw aan jezelf binnen je 
ondernemerschap!

Indien nee: tijd om jezelf en je onderneming bij te sturen en 
(nieuwe) afspraken te maken met jezelf.

Als één van je belangrijkste waarden is meer tijd spenderen met je 
gezin en je merkt dat je juist minder tijd spendeert met je 
gezinsleden dan toen je nog in loondienst werkte, dan verloochen je 
je eigen waarden. Iets wat zich vroeg of laat altijd zal wreken, tenzij 
je er iets aan verandert, waar je nu de kans toe krijgt!



Als je merkt dat je van je waarden bent afgeweken is het tijd om 
het roer bij te sturen, hoe en op welke gebieden je dat gaat doen, 
dat maken we nu concreet.

Breng in kaart:

1. Overloop alle diensten/producten/activiteiten binnen je 
huidig ondernemersaanbod (*).

2. Onderzoek bij elk van deze dingen of datgene wel of niet 
binnen je waardenplan past (). 

3. Schrijf er telkens bij waarom wel of waarom niet ().
4. Noteer vervolgens hoeveel en welke van je 5 kerngevoelens 

dankzij dat onderdeel van je aanbod worden vervuld. ()

Maak bewust en voldoende tijd voor deze opdracht!
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Conclusies trekken:

Als je stap 2 hebt kunnen afvinken en bij stap 4 minstens 3 van je 
5 kerngevoelens hebt kunnen noteren, dan is dat onderdeel van 
je aanbod passend binnen je waardenplan, alias je onderneemt 
daar trouw aan jezelf.

Is dit niet het geval, dan heb je 2 opties:
- Je schrapt datgene uit je aanbod (en vervangt het eventueel 

door een activiteit die wel aan bovenstaande voorwaarden 
voldoet)

- Je gaat op zoek naar manieren om het wel passend te maken

Indien je voor de laatste optie kiest, stel jezelf dan volgende 
vragen:
Wat is er nodig om dit onderdeel van mijn aanbod binnen mijn 
waardenplan te laten passen? (neem er eventueel je 
vragenchecklist bij)

Wat is er nodig om dit onderdeel van mijn aanbod minstens 3 
van mijn 5 kerngevoelens te laten vervullen?

Hoe ga ik deze inzichten concreet implementeren in de praktijk? 

Maak vervolgens voor jezelf een stappenplan!



Schrijf hieronder je vernieuwd en/of aangepast aanbod uit:

Zo, het enige dat je nu nog rest is dit naar buiten brengen en 
effectief toepassen in de praktijk! 
Je zult jezelf er dankbaar om zijn!



NAWOORD

En zo zijn we aan het einde van dit e-book gekomen. Althans 
voor deze editie.
Het is namelijk erg belangrijk om dit proces minstens 1 keer per 
jaar te herhalen (beter nog elk half jaar).

Je kerngevoelens en waarden kunnen namelijk behoorlijk snel 
veranderen. Bijvoorbeeld omdat je zelf bent geëvolueerd of 
omdat er situaties of omstandigheden in je leven zijn veranderd.

Zo was vrijheid lange tijd voor mij een prioriteit, waardoor het 
merendeel van het jaar in het buitenland kunnen vertoeven één 
van mijn belangrijkste waarden was. Tot mijn relatie op de 
klippen liep en ik plots helemaal alleen in het buitenland zat. 
Vanaf dat moment kreeg ‘me verbonden voelen met 
gelijkgestemden’ voor mij meer waarde dan ‘vrijheid’. Wat om 
andere (ondernemers)keuzes vroeg.

Trouw blijven aan jezelf en je eigenheid draait immers niet om de  
persoon die je gisteren was, maar om de persoon die je vandaag 
bent en morgen wilt zijn. Leer je (ondernemers)keuzes af te 
stemmen op wie je nu bent en wat er NU in je leven leeft. 

Ik wens oprecht dat vanuit jouw unieke eigenheid een bloeiende 
onderneming mag stromen! Iets waar mijn aanbod jou zeker bij 
kan helpen!

Lieve groetjes
Mieke

https://www.miekelannoey.com/aanbod

