MASTERCLASS:
MEER VRIJHEID

We maakten deze video om ondernemers meer inzicht te geven in de macht die
ze in handen hebben om hun droombedrijf en droomleven te creëren.
Carolien:
Superleuk dat deze video kijkt! Ik ben Carolien,
Nienke:
En ik ben Nienke. In deze video geven we je meer inzicht in hoe jij jouw
droombedrijf en droomleven creëert. We laten je zien dat jij de macht in handen
hebt!
Carolien:
Toen ik begon als zzp’er kwam ik net uit een burn-out gerold. Ik had dan
misschien eindelijk voor mezelf gekozen, maar ik was doodsbang. Want ik wist
even niet meer zo goed wie ik was zonder alles waar ik zo hard voor hard
gewerkt. Titel op mijn visitekaartje, de mooie auto, de fancy job, de
verantwoordelijkheden en het vertrouwen vanuit de organisatie.
Ik identificeerde mezelf met, en haalde zelfvertrouwen uit de ‘status’ die ik had
opgebouwd in mijn werk. Ik kreeg last van het imposter syndrom, en had het
gevoel ieder moment door de mand te kunnen vallen. Was ik echt wel goed in
marketing? Kon ik de belofte die ik mijn klanten gaf wel waarmaken? Ben ik niet
veel te duur? Wat nou als ik geen klanten krijg? En al die gedachten dat maakte
het er niet makkelijker op.
Nienke:
Ik kom uit een ondernemersgezin en wist dat ik altijd al wel dat ik ooit iets voor
mezelf wilde gaan doen. Alleen ik werd geleid door de waan van de dag. Begon
met een master, deed een dubbele master en zag alle recruitment van grote
corporates en dacht ja dit moet ik doen anders kom je er niet.
Ik dacht ik ga die ladder beklimmen en er keihard voor werken, zodat ik later
lekker vrij kan leven en kan genieten van m’n vrijheid. Top plan! Totdat het me
duidelijk werd dat je niet altijd een later hebt, of dat een pensioen je niet altijd
gegund is.
Mijn vader werd ziek met Alzheimer en dat begon vanaf dat hij met pensioen ging.
Hierdoor werd mij hard duidelijk dat de focus “op later genieten” niet altijd er is.
Dat je nu moet genieten en nu ook juist de dingen moet doen die je gelukkig
maken. Ik was op zoek naar alle vrijheid nu al te hebben, maar hoe dan?

Carolien:
Je mag er even voor gaan zitten, deze video duurt een klein halfuur. Maar we
leggen je precies uit hoe jij meer vrijheid kan ervaren, en hoe jij dat toe kan passen
in je bedrijf.
“Eerst komt namelijk altijd de gedachte, dan de handeling en dan het resultaat”
We geven je 6 inzichten die je straks direct kan toepassen, die ervoor zorgen dat
jij je niet meer laat tegenhouden. Dat jij weer de macht pakt en dat jij de vrijheid
vindt die je zoekt.
Nienke:
Gek eigenlijk, dat je weet dat je iets wilt, maar het toch niet doet. We zien het bij
veel van onze coachees. Ik stel de lancering nog even uit, want de verpakking/ de
training/ het 1-1 traject is nog niet goed, is meestal een metafoor voor ‘stel nou
dat niemand het koopt’.
Zelf maakte ik het volgende mee. Voor ons was vanaf het begin al duidelijk dat we
met Groeihelden vrijheid in ons bedrijf en ons leven op nummer 1 hadden staan.
We begonnen met onze online training en voor de lancering wilde we alles goed
hebben. Professionele opnamen, website compleet alles. We hadden alles goed
staan en uiteindelijk hebben we er maar 1 verkocht. We waren té bang voor de
reacties, wat nou als het niet goed was, wat als we zouden falen. We waren
onszelf er bewust van, maar toch deden we het.
Carolien:
Waarom zijn sommige ondernemers zoveel succesvoller dan anderen? Dat is een
vraag die ik mezelf veel gesteld heb. De voornaamste reden om voor mezelf te
beginnen was om meer vrijheid te hebben. Meer vrijheid betekent voor mij
werken wanneer ik er zin in heb, doen wat ik leuk vind, alleen maar met leuke
klanten werken, tijd voor mijn gezin, familie en vrienden hebben. In loondienst
had ik altijd het gevoel dat ik in een kooi zat en regels moest volgen waar ik niet
achter stond. Ik ging het dus wel degelijk zelf doen. Niet meer 60-80 uur in de
week werken, beter voor mezelf zorgen, in de ochtenden gaan sporten, meer
boeken lezen, meer vrije dagen opnemen, locatie onafhankelijk werken.
Niets was minder waar, ik was nog geen 2 maanden voor mezelf bezig en ik zat
bomvol. Ik had te veel klanten en veel te weinig tijd. Aan de ene kant was ik super
trots, want kijk mij eens vlammen met al mijn klanten en geld verdienen. Maar ik
voelde me net zo opgesloten als toen ik in loondienst zat, maar dit keer had ik
achter het stuur gezeten. Dus wat deed ik fout?

Nienke:
Ik hoop dat je begint in te zien dat het stemmetje in je hoofd je meer kost dan
oplevert. Dat duiveltje wat continu op je schouders zit en jou stuurt, ipv dat je
luistert en handelt naar wat je echt wilt bereiken. We geven je nu 6 tips die je
dagelijks kan toepassen:
TIP 1: Aan de slag met je gedachten
Carolien:
Even terug naar dat stemmetje in je hoofd. Deze wordt gedreven door angst. En
we hebben allemaal angsten. Bang om niet goed genoeg te zijn, bang om te falen,
bang dat er niet van je gehouden wordt, angst om er niet bij te horen. Dat soort
dingen. Angst is één van de meest normale emoties die ieder mens heeft. En als
mens zijn wij zo geprogrammeerd dat we liever geen pijn voelen.
Onze hersenen zijn miljoenen jaren oud, en gemaakt om te overleven. Niet per se
om je blij en gelukkig te voelen. En daarom is je brein constant op zoek naar alle
manieren waarop iets fout kan gaan. Hoe vaak heb jij je wel niet zorgen gemaakt,
misschien voor een dag, een week of zelfs maanden voor iets wat uiteindelijk
nooit gebeurde?
Als ondernemers kiezen we een onveilig pad, en kan je brein dus helemaal los.
Tip 1 die we je willen meegeven is om je te verdiepen in dat stemmetje in je hoofd.
Zorg ervoor dat je ermee aan de slag gaat. Hoe beter je bewust bent van hoe dit
stemmetje je tegenhoudt, hoe sneller je hierin kan gaan trainen.
Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende manieren om je te laten inspireren,
naast boeken zijn er veel interessante podcasts over allemaal verschillende
onderwerpen. Je wilt in ieder geval iets met strategieën, tools, inzichten van
andere succesvolle ondernemers die je inspireren en je verder helpen.
Voel jij je down, gefrustreerd, overwhelmed, gestresst, angstig of een andere
negatieve emotie? “Laat je inspireren door verhalen van anderen’’ 10 -30
minuutjes per dag is meer dan genoeg!

TIP 2: Zorg goed voor je lichaam
Nienke:
Tip 2, als je echt succesvol wilt worden is het belangrijk dat je elke dag goed voor
je lichaam zorgt en goed naar je lichaam luistert. Top atleten sporten zich de
vernieling in, maar weten dat rust nemen en herstellen net zo belangrijk is.
Herken je dat, je hebt een drukke dag gehad, niet veel buiten geweest en je hoofd
zit ramvol. Denk jij dan 's avonds laat ik eens een lekkere gezonde maaltijd op
tafel zetten? Of is het toch niet heel verleidelijk om een pizza te bestellen? Of je
bent echt moe, denk je dan ik ga even een rondje (hard)lopen buiten om weer
meer energie te krijgen? Of plof je liever op de bank met Netflix.
En eerlijk is eerlijk, dit doen we allemaal en is oke. Het gaat fout als je jouw
lichaam stelselmatig verkeerd behandelt.
Je kan je mind en je lichaam niet los van elkaar zien. Met tip 1 zorg je ervoor dat je
jouw mind steeds sterker krijgt, maar als jij je lichaam niet de juiste brandstof
geeft houdt dit je alsnog tegen. We weten allemaal dat de gezonde maaltijd, of het
rondje lopen ons beter doet dan de afhaalpizza en de netflix film. Lastige is alleen
om je hiertoe te zetten.
En begrijp me niet verkeerd, we verwachten niet van je dat je elke dag 2 uur een
giga work-out doet, maar elke dag 10 minuten bewegen doet al wonderen.
Je weet misschien dat ik een half jaar van de tijd in Oostenrijk woon, ik ben daar
nu ook. En als ik hier ben is het een eitje om naar buiten te gaan. Ik word
ernaartoe getrokken. Een wandeling door de sneeuw, of een middag skiën gaat
automatisch. In Nederland moet ik me er soms wat meer toe zetten, maar elke
dag doe ik yoga. Helemaal niet lang, maar het geeft me precies de rust die ik
nodig heb.
Daarnaast train ik in de zomerperiode die spiergroepen die in de winter goed van
pas komen. Maar als ik op die balans lijn sta, dan voelt het meer als spelen dan als
trainen 😉 Er zijn genoeg momenten dat ik er even geen zin in heb, maar dan zeg
ik altijd tegen mezelf je weet waar je het voor doet. Want ja, ik weet dat als ik
beter voor mijn lichaam zorg deze energie automatisch terugkomt in mijn werk.

TIP 3: Ga op zoek naar een rolmodel
Carolien:
Dan is het nu tijd om voor jezelf een rolmodel te nemen. Ga op zoek naar
meerdere. Het verstrekt je namelijk om rolmodellen om je heen te verzamelen die
je eraan helpen herinneren dat wat jij wilt wel degelijk mogelijk is.
Val hier niet in de valkuil ‘waarom lukt het die persoon wel en mij niet’ dat helpt je
niet verder. Realiseer je altijd dat de persoon die jij als rolmodel kiest een heel
eind op je voorloopt. Je kan jezelf niet vergelijken met die persoon op dat
moment. Je weet niet welke bergen deze persoon allemaal heeft moeten
beklimmen om te staan waar hij/zij nu staat. Je kan het alleen als inspiratie
gebruiken om te zien waar je naar toe wilt gaan!
Dus ga op zoek naar meerdere rolmodellen. Rolmodellen die dichter bij je staan
en rolmodellen waar jij over 10 jaar zou willen staan. En ga je vervolgens eens in
die mensen verdiepen. Wat hebben zij gedaan? Waar zijn ze gestart? Wat hebben
ze overwonnen? Hoe hebben ze dingen aangepakt?
Zijn de rolmodellen dichterbij (bijvoorbeeld iemand die je volgt op Instagram)
stuur die persoon dan een berichtje en vraag of je eens wat vragen mag stellen,
met ze in gesprek te gaan. Probeer zoveel mogelijk te achterhalen wat die
persoon allemaal gedaan heeft en kijk dan of jij de short-cut kunt nemen 😉
TIP 4: Verzamel de juiste mensen om je heen
Nienke:
Zodra je een ander pad in slaat dan dat de meeste mensen doen vindt vrijwel
iedereen daar wat van. Maar als jij mensen om je heen verzamelt die je kunnen
helpen, inspireren en ondersteunen wordt het een stuk makkelijker.
Denk aan familie en vrienden, maar ook mensen uit je netwerk. Mensen die al
verder zijn dan dat jij bent of hier al in werken. Vergeet je netwerk hierin niet!
Om snel meer omzet te creëren en daarmee financiële vrijheid is je netwerk
ongelofelijk van belang. Onderschat de kracht van je eigen netwerk dus niet! Wat
zit erbinnen handbereik? Waar wil je naar toe en hoe kan je dit binnen je huidige
netwerk etaleren? Wie kan je daarbij helpen?

TIP 5: Actie, actie actie
Carolien
Deze tip is van de master himself: Tony Robbins. Een van onze grote voorbeelden.
Je bent je mind en lichaam aan het ondersteunen en verstreken, je hebt een
rolmodel of meerdere rolmodellen waardoor je een plan kan maken, vervolgens
weet je welke mensen je om je heen hebt verzameld waarmee je dit plan kan
realiseren.
Het ‘enige’ wat je dan nog hoeft te doen is het gewoon doen. Doen doen doen, en
als iets fout gaat, of niet uitpakt hoe je had bedacht? Aanpassen en weer doen
doen doen. We zien dat veel ondernemers op dit stuk vastlopen, grotendeels
vanwege dat stemmetje in hun hoofd. Vandaar dat tip 1 dus ook zo ontzettend
belangrijk is.
Ik kan je het meest cliché voorbeeld geven; als je een kind wilt leren lopen, dan
hou je ook niet op na een paar keer vallen. Het kind gaat net zo lang door totdat
het wel kan lopen.
TIP 6: Delen = vermenigvuldigen
Nienke:
Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen. Geef altijd meer dan dat je
ervoor terug wilt krijgen. Alleen dat is de enige manier om je geen zorgen te
maken, en komt succes vanzelf. Iedereen vindt het leuker om cadeautjes te geven
dan om te krijgen. Je wordt blij van de blijdschap van een ander, en dat je dit hebt
kunnen geven. Dit is in je bedrijf niet anders.
Dit betekent niet dat je alles gratis moet doen, maar zorg er altijd voor dat bij het
gene wat je doet, je altijd meer waarde toevoegt. Zorg ervoor dat je jouw klanten
met een wauw gevoel achterlaat. Ook al is iets gratis. Kijk waar je jouw klanten
kan verrassen.
Een voorbeeld uit de hotellerie: Veel 3 en 4 sterren hotels hebben liever niet een
ster extra. Waarom? Omdat ze je dan verstelt kunnen doen staan. Als je een 5
sterren hotel boekt heb je hoge verwachtingen, betaal je ervoor en kan dit voor
een grotere tegenvaller zorgen. Terwijl als je een 4 sterren hotel hebt geboekt,
kan het hotel makkelijker je verwachtingen overtreffen.
En ik bedoel hier niet mee dat je jouw diensten en producten niet op waarde
moet schatten, of ze moet downplayen zodat je de verwachtingen kan
overtreffen. Maar bij alles wat je doet, denk hierbij hoe kan ik mijn potentiële
klant hier geven wat hij/zij zoekt, en net nog dat beetje extra doen?

Carolien:
Dit waren ze, onze 6 tips. Als je deze doorvoert zal je merken dat je de macht
weer terugkrijgt over je eigen leven, en je dromen. En dat je die dromen nog kan
waarmaken ook!
Nienke:
Deze 6 tips zijn vooral gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Ben je nou
nieuwsgierig naar hoe je direct stappen kan zetten met je bedrijf? Volg dan onze
online seminar: tijdens het seminar delen wij je onze 6 basisprincipes om je bedrijf
te laten groeien en meer geld te verdienen zonder meer uren te moeten werken.
Elke twee weken geven we deze seminar, en de investering? Nu maar 47 euro ipv
97 euro. Maar wacht niet te lang met inschrijven, we hebben maar 20 plekken
zodat er genoeg ruimte is voor vragen.
Bekijk onze website voor het seminar of hou je e-mail box in de gaten.
Carolien: Hartstikke bedankt voor het kijken! We hopen dat het je inspireert om
met je bedrijf aan de slag te gaan. And in case you forgot. You are rocking this
entrepreneurial thing!

HULP
NODIG?
We helpen je graag in het verwezenlijken
van jouw droom.
Wil jij meer vrijheid ervaren en goed
geld verdienen zonder jezelf over de kop
te werken? Dat kan!
Nienke en Carolien hebben bewezen dat
dit geen onmogelijke taak is maar echt
voor iedereen is weggelegd.
Stap één is geloven dat jij het waard
bent!
Op onze website vind je meer informatie
of neem rechtstreeks contact met ons
op.
Liefs,
Nienke en Carolien
info@groeihelden.com

www.groeihelden.com

