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STAP 5  
HAAL HET MEESTE UIT JE BEDRIJF OP GELDGEBIED 

In deze les leer ik je enkele eenvoudige strategieën hoe je slim je bedrijf kunt leiden, waaronder duidelijke informatie over wat jouw 
droomleven kan zijn. Je hoeft geen bedrijfsgenie te zijn om dit te realiseren. Deze stap helpt je naar een financieel overvloedige 
toekomst. 

De meest eenvoudige en eerste strategie om je bedrijf slim te gaan leiden is, zoek de beste coach op dit gebied die je, door middel van 
een programma of workshops die je volgt tools aanreikt om snelle en zichtbare resultaten te boeken. Daardoor wordt voor jou 
zichtbaar gemanifesteerd in zowel je business als in je privéleven wat er in alle opzichten financieel positief verandert. 
 
Alle succesvolle mensen zoals Tony Robbins, Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg, Folorunsho Alakija maar ook in Nederland Linda de 
Mol, Doutzen Kroes of Cilly Bartels, maken gedurende hun loopbaan ook gebruik van coaches op een bepaald gebied waarin zij graag 
beter willen worden.  
 
Het is een enorme verrijking om juist op dat gebied waarvan jij voelt dat er nog een of meerdere inhaalslagen te maken zijn, iemand 
die deskundig is op dat specifieke gebied waarbij je hulp wil ontvangen, je hierbij begeleid zodat jij steeds weer verder groeit en je 
ontwikkelt in zowel het ondernemerschap en als mens.  
 
2019 waren mijn cijfers 25% meer omzet terwijl ik in stilstand stond vanwege gezondheids- en familieomstandigheden. 
 
Hé? Wát? Wat zeg je nou? Je omzet verhoogd in stilstand? Dat is toch onmogelijk? Toen ik begin 2020 bezig was met mijn eindcijfers 
voor mijn beide bedrijven. Het is zo fijn om overzicht te hebben in je financiële resultaten, zodat je weet wat je precies hebt omgezet, 
wat je winsten en investeringen zijn maar ook waar je voor de komende jaren naartoe wil om financieel vrij te zijn. 
 
Elke zondag ga ik zitten (ooit dé gouden tip van een van mijn coaches) om mijn omzet van die week op te schrijven en te verwerken 
in mijn boekhoudsysteem zodat mijn boekhouder dit allemaal snel kan verwerken voor zowel de jaarafrekening inkomstenbelasting 
als afdracht van de btw per kwartaal.  
 
Dit zorgt ervoor dat ik ook elke week opnieuw nogmaals stilsta in dankbaarheid met wat ik die week heb gedaan, ik heb dan direct 
inzichtelijk gemaakt hoeveel netwerk borrels, events of andere activiteiten ik heb bezocht etc.  
 
In de waan van de dag gaan we hier allemaal toch vaak snel overheen, maar juist het belang van het voelen en uitspreken van je 
dankbaarheid over wat er weer allemaal aan mooie dingen heeft plaatsgevonden geeft mij ook weer nieuwe kracht en liefde om de 
week die komt met blijdschap tegemoet te treden. 
 
Het Universum resoneert met wat je zegt, voelt en denkt en daarom is het zo belangrijk om ook je dankbaarheid uit te spreken naar 
wat er allemaal aan jou als ondernemer aan jou wordt aangereikt en wat je mag ontvangen. Hoe vaak staan we daarbij stil?  
 
Je denkt misschien: ‘ja ik werk er hard voor, en dan is het niet meer dan normaal dat de opdrachtgever mij betaalt’, en dat klopt 
natuurlijk. Maar is het niet fantastisch dat je opdrachtgevers hebt? En dat zij jou graag belonen voor jouw inspanningen? Ook als het 
om relatief kleine bedragen gaat, is dankbaarheid en in liefde ontvangen een boodschap naar het universum dat je alles waardeert 
wat je ontvangt.  
 
Hoe voel jij je als je moet uitgeven, betalen? Als je facturen ontvangt of de btw of je inkomstenbelasting moet betalen, betaal je die 
naast de geldelijke vergoeding dan ook met liefde? Of betaal je met tegenzin, vloek je tegen de blauwe envelop en vind je het lastig 
om te betalen? Houd je het geld liever vast? 
 
Als je moeite hebt met uitgeven, realiseer je dan dat je dan ook moeilijk zal kunnen ontvangen. Een gesloten hand kan namelijk niet 
ontvangen. De zegening van het mogen betalen impliceert ook de zegening van te mogen ontvangen, het geldwiel moet draaien in 
uitgaven/ontvangsten.  
 
Zoals in een eerder blog beschreven was 2019 een heftig jaar op het gebied van gezondheid en het verlies van familie. Vanaf eind 
2018 kreeg ik dan ook de dringende opdracht om geheel in stilstand te gaan met mijn bedrijven met de woorden: ‘het meeste geld 
wordt verdiend aan een stil beekje’.  
 
Nou, dat was voor mij een van de grootste uitdagingen ooit. Als survivor was ik gewend om in de overlevingsmodus te staan, 
eigenlijk altijd, door te zetten op wilskracht en nu moest ik voor mijn gevoel dus ‘opgeven’. Hoe zou dat dan gaan, betalingen en 
onkosten zowel voor de business als privé zouden niet in stilstand gaan, hoe zou ik het redden met mijn gezin, van alles spookte er 
door mijn hoofd.  
 
Maar mijn lichaam gaf het duidelijk aan: STOPPEN … NU. Ik moest de auto regelmatig aan de kant zetten, mijn lichaam gaf het op. 
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Ik ben in stilstand gebleven tot eind April 2019, en toen weer langzaam gaan opbouwen. De werkzaamheden waren ook rustig in die 
tijd, en toch kwam er wonderbaarlijk genoeg steeds op onverwachte manieren geld binnen, net voldoende om alles te kunnen blijven 
betalen wat noodzakelijk was. 
 
Sterker nog, ik besloot om in April 2019 mijn tweede bedrijf,  Hadassah Vorm Money Maker c.v. te starten. Dit, omdat ik steeds 
benaderd werd door vrouwelijke ondernemers met een fantastisch bedrijfsconcept maar die financieel geen doorbraak konden 
realiseren met de vraag, hoe ik dat toch had gedaan. 
 
Dus oké…..nu even over mijn cijfers van 2019. Ik heb alle cijfers berekend (was eerst nog even ‘vergeten’ dat ik van december 2018 
tot april 2019 in stilstand was geweest) en wat ik zag was: 25% meer omzet in 2019!!! 
 
Strategie 1. Inzicht 
De eerste stap naar inzicht is: houd elke week exact bij wat je uitgeeft – maar ook wat je mag ontvangen. Schrijf dit op in een mooi 
schrift. Daarbij is het belangrijk dat je dit niet alleen noteert financieel gezien, maar ook wat je ontvangt op het gebied van motivatie, 
hulp van anderen zowel in je gezin als op bedrijfskundig gebied. Door dankbaarheid te voelen en hardop uit te spreken laat je het 
Universum zien, dat jij ALLES wat je ontvangt ook ten zeerste waardeert. Dit zal resulteren in meer van hetzelfde. 
 
Strategie 2. Consistentie 
Sta er – altijd – voor jouw (potentiële) klanten of opdrachtgevers. Niets is zo vervelend als het onbereikbaar zijn op het moment dat 
jouw klant of opdrachtgever jou nodig heeft. Dus niet alleen als je iets aan te bieden hebt, reclame wil maken of iets wil verkopen. 
Juist de consistentie – je bent er – en je bent er altijd – maakt dat je een vertrouwensband met je klanten opbouwt. En dat leidt tot 
een verbintenis op emotionele hoogte. Het is niet slechts een koop-verkoop transactie maar jouw klanten vertrouwen op je, en dat 
maakt dat ze steeds bij jou terugkomen. 
 
Strategie 3. Betrouwbaarheid 
Ben je betrouwbaar? Lever je de kwaliteit die je belooft? Of kijk je hoe je door zo goedkoop mogelijk in te kopen zoveel mogelijk kunt 
verdienen? ‘Alle waar is naar zijn geld’, is het gezegde. Dit betekent dat de kwaliteit van bijvoorbeeld Zeeman niet kan concurreren 
met de kwaliteit van De Bijenkorf. Daar hangt dan ook een ander prijskaartje aan. Als je klant betaalt voor De Bijenkorf maar je levert 
Zeeman zal deze snel bij je afhaken.  
 
Strategie 4. Communicatie 
In het verlengde van betrouwbaarheid ligt open en eerlijke communicatie. Heb jij een afspraak gemaakt om te leveren of langs te 
komen of te bellen/mailen en lukt het niet? Communiceer dit duidelijk en leg uit waarom iets niet kan/lukt. In 99% van de gevallen 
wordt hier begrip voor opgebracht. Laat je niets – of veel te laat – iets van je horen, kost dit je 100% verlies van je klanten. Vaak zie je 
dit niet eens, maar gaan ze gewoon naar een ander die dit wel garandeert. 
 
Strategie 5. Zichtbaarheid 
Een factor waar ik zelf altijd direct op afknap is – gebrek aan zichtbaarheid. Dit kan een aantal zaken betreffen. Ik som ze hieronder 
even op. 
 

 Geen website – onbeveiligde website 
 Geen naam – persoon die achter het bedrijf zit 
 Geen telefoonnummer – of direct doorgeschakeld naar voicemail 
 Niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
 Geen e-mail adres 

 
Als ik kijk op FB, IG of LinkedIn en ik zie i.p.v. een foto het bedrijfslogo – kan ik niet zien wie er achter de schermen aan de touwtjes 
trekt. Ik doe zaken met een mens – geen logo – en daarom wekt duidelijke zichtbaarheid direct vertrouwen als ik dit kan constateren. 
Laat je dus zien – als je dat niet wil, ben je niet geschikt als ondernemer. Mijn vraag aan jou is dan ook:    
 
 

                                                                                        Ben jij daar klaar voor? 

 
 

 

Hadassah  
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