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Ik ben geen businesscoach, ik ben ook geen marketingexpert en ik plan geen van 

beiden te worden. Er zijn genoeg deskundigen op deze terreinen. 

 

Maar ik kan je wel heel veel vertellen over het proces van persoonlijke ontwikkeling en 

bewustzijnsgroei dat naast je ondernemerschap plaatsvindt. Wat in mijn ogen aan de 

basis ligt van de nieuwe manier van ondernemen. 

 

Ik kan je ook (terug) bij de essentie brengen, bij de redenen waarom je echt voor 

ondernemerschap hebt gekozen, los van het hele circus. Ik kan je helpen om de ruis 

buiten te sluiten en in je eigen zijnsbubbel te duiken. Daar waar je exact weet wie je 

bent en wat je te doen staat. 

 

Van bij het begin heb ik mn ondernemerschap intuïtief aangepakt, puur vanuit mn 

eigen zijn. Nochtans waren mijn uiterlijke omstandigheden totaal niet evident, om het 

nog zacht uit te drukken, en had ik mij daar gemakkelijk achter kunnen verschuilen. 

Maar dat deed ik niet, in plaats daarvan richtte ik mij op mijn innerlijke 

omstandigheden, de enige omstandigheden die er echt toe doen. Tevens de enige 

omstandigheden waar je controle over hebt. 

 

Van bij het begin waren er genoeg klanten, stuk voor stuk fijne en warme mensen, ook 

al speelde het merendeel van mijn activiteiten zich in het buitenland af. Van bij het 

begin waren er ook genoeg inkomsten. 

 

Ik kan niet gooien met bedragen als 100.000€ omzet en wanneer ik dit in de toekomst 

wel kan zal ik dat nog steeds niet doen. Ik vind omzetcijfers namelijk leeg, ze zeggen 

totaal niets over de volheid van je leven. Geld hebben betekent immers niet hetzelfde 

als rijk zijn. 

 

Met mn hand op mn hart kan ik zeggen dat ik een rijk leven leid. Met een levensstijl 

die trouw is aan mijn eigen ritme en waarden en op authentieke keuzes is gestoeld. Ik 

leef niet vanuit meer, sneller, beter - dingen die moeten komen uit de buitenwereld - 

maar vanuit innerlijke vervulling. Ik leer dingen aan mezelf te geven. 

 

Ook niet vanuit 40u of meer werken, maar meedeinend met de fasen van het creatief 

proces, dat, zoals alles in de natuur, cyclisch verloopt. Wanneer de inspiratie of 

innerlijke impuls er is dan handel ik ernaar. Soms met vol vertrouwen, soms mijn eigen 

angsten en twijfels doorploeterend. Dat hoort nu eenmaal bij groei. Bij groeien uit je 

comfortzone en in je nieuwe normaal. 

 

Het is dit hele proces dat ondernemen voor mij de moeite waard maakt! 


