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Drinken zzp'ers echt de hele
lotte ort in een cqf6? Lionne

Sonders doet een gooi noor het
ondernemerscho en ontdekt:
do's eigenliik keihord werken.
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ln 2017 brocht de Komer von Koop-
hondel noor buiten dot er dot joor een

recordoontol ondernemers wos in Nederlond.

ln 2O1B steeg dot oontol nog eens met vijf
procent. Als ik lnstogrom open, zie ik de ene

no de ondere gesponsorde post von cooches,
'foodieboxen'(een stopel eiwitrepen in een

doosje en het heet opeens een foodiebox),

oonbieders von onlinecursussen en tekst-
schrijvers die hun'business noor ongekende

hoogten willen tillen'. Von negen tot vijf op een

kontoor werken voor een boos en toestemming
vrogen of je met vokontie mog is uit, je droom

leven is in. En die droom lijkt vook te komen in

de vorm von een eigen bedrijf.

Nodot ik voor de zoveelste keer een insto-
post hod gelezen von een holistisch cooch die

hoor hort wos gevolgd door hoor morketing-
functie oon de wilgen te hongen en hoor

dogen nu te slijten met het motiveren von

vostge!open twintigers, docht ik: misschien
moet ik wot meer een merk von mezelf moken

Dot kon k wel gebruiken, wont ik hod net een

boek u tgebrocht over dertig worden en de

verwocht ngen von de mootschoppij die

doorc horen. Zools het vinden von een

kocprL, s er niet meer vier ovonden per week
ponne^<ceken eten. Al vind ik het stondoord
n iU : a=3aei von een pok ponnenkoekenmix

ncc s:==rs :er fontostische life hock.

TEKST,/ LIANNE SANDERS



lk wos begeesterd door ol die mensen die zo

moeiteloos voor zichzelf leken te beginnen en
in een poor moonden een bloeiend bedrijf
opbouwden. Dot wilde ik ook. lk schreef ol
joren ortikelen over bewustzijn, spirituoliteit,
zelfliefde en psychologie voor voste opdrocht-
gevers, dus ik docht: mensen moeten vonof nu

bij Lionne Sonders zijn voor hoor fenomenoie
schrijftolent en onophoude ijke stroom von
kennis op het gebied von bewustzijn. Door
geloofde ik zelf don wel niet zo in, moor een
beetje opgeklopt zelfvertrouwen leek me in de
opstortfose wel hondig. Technisch gezien wos
ik ol ondernemer, wont ols freelonce journolist
sto je ingeschreven bij de KvK, dus de stop
nocr een bloeiend eigen bedrijf leek me
mokkelijk gezet.

Zelfhulp
Wot voor bedrijf ik don precies wilde runnen?
Tjo, door vroeg je me wot. lk wilde ook wel
coochen, docht ik, ik kon blogs schrijven,
mensen inspireren, gropjes moken. Doorom
begon ik met lnsto-story's moken: ik deelde
groppige foto's von m'n moeder die in een
boekwinkei op hoor hurken zot bij de tofei
woor mijn boek log,
terwijl ze breed grijzend
met twee opgestoken
duimen in de comero
keek, met de coption:
'M'n enige fon'. En ik
schreef serieuzere

stukjes over hoe ik
omging met m'n hoog-
gevoeligheid en hoe ik
door te mediteren leerde

om mezeif en m'n

emoties meer te
occepteren. lk docht:
ik loot olle kcnten von
mezelf zien, wont'echt
zijn' werkt. Doorin kunnen
onderen zich herkennen

en voordot ik het weet,
heb ik twintigduizend volgers.

Een
beetie

opgehlopt
zefi-

vertrouwen
leek me

in de
opstartfase
wel handig

ooit een coochingsessie bij me zouden
ofnemen, ois ik uberhcupt besloot een
oplelding tot cooch te goon doen. Geen plon,
geen visie, geen motivotie.
Precies die elementen zijn hondig ols je een
goede ondernemer wil zijn, zegt businesscooch
Chorlotte von 't Wout, die dus binnen twee joor
meer don twintigduizend volgers vergoorde op
lnstcgrom. Chorlotte is ondernemer, influencer
en spreker en begon hoor (jo, dit kunnen we nu
wel zeggen) imperium met het verhuren von
vergoderlocoties. Door kwom de C.Acodemy
bij, woormee ze cursussen op lnstogrcm
ocnbiedt over bijvoorbeeld productiviteit en
introversie, en inmiddels is ze een veelgevroogd
spreker over onderwerpen ols ondernemen,
finoncien en womon empowerment. Voigens
Chorlotte kon iedereen ondernemen en is het
geen kwestie von'geluk'of de juiste genen'dot
de een wei een succesvol ondernemer wordt en
de onder niet.Zij ziet ondernemen ols een
voordigheid die je kunt leren, woor je steeds
beter in kunt worden en woorvoor je de juiste
mindset moet ontwikkeien.
De juiste mindset. Ais ik een woord rnoet
noemen dot ik het ofgelopen joor het meest

voorbij heb zien komen op
internet, noost 'Trump' en
'burn-out', don s het wel
'mindset'. Moor wot is dot
nou precies? Een rondje
Google vertelt me dot
onze mindset gevormd
wordt door de overtui-
gingen die we hebben over
onszelf en over het leven.

Een Nederlonds woord dot
de icding dekt is moeiiijk
te vinden en de Von Do e

odopteert nu ook de
Engelse voriont, moor
'denkrichting' komt het
meest in de buurt.
Overtuigingen kunnen
zijn: 'ik ben een verlegen
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Moor om nou te zeggen dot ik een gedegen
pion hod of een visie, of eigenlijk, ols we nu

toch eerlijk zijn, motivotie? Nee, dot niet. lk
wos, zools een freeloncecoilego fijntjes
opmerkte, met hogel oon het schieten. lk bood
niks concreets oon - ik wos eigenlijk gewoon
mezelf oon het forceren op lnstogrom, in de
hoop dot mensen m'n boek zouden kopen en

iemond','ik ben niet goed in presenteren'of 'je

bent pos gesloogd ols 1e ondernemer bent'.
Deze overtuigingen zijn niet d6 woorheid,
moor je brein gelooft door wel in. Ze worden
gedurende je leven gevormd door wot je
meemookt, hoe je wordt opgevoed en met wie
je omgoot. Als ze je tegenhouden in het
bereiken von je doelen, worden ze ook wel
'beperkende overtuigingen' of 'blokkodes' )



genoemd. En ols je veel von deze beperkende

overtuigingen hebt, leef je meestol niet het

leven dot echt bij je post. Je loot je don

sneller leiden door die geinternoliseerde
onwoorheden, zools'je bent succesvol

ols je je studie ofmookt, een goede

boon vindt en een huis koopt', en niet
door wot j6riw normen en woorden zijn.

Het onder ogen zien,

bevrogen en veronderen
von die beperkende
overtuigingen is het
hoofdingredi6nt von
persoonl ijke ontwikkeling
en essentieel wonneer je

een eigen bedrijf hebt,
volgens Chorlotte. "lk zie

ondernemen ols 66n

groot persoonlijk
ontwikkel ingsspel," legt
ze uit. "Mijn eigen
bedrijven zijn eerder een

tool om mezelf te
ontwikkelen don een doel

op zich. Om een goede

'Miin
bedriiven
zijn eeqder

een tool om
mezelf te

ontwikke-
len. dan een
doel op zich'

oon rust en stcbiliteit. Het idee om m'n voste
free onceklussen in te ruilen voor nog iets

vosters, nomelijk een boon, stond me niet
tegen, terwijl het idee von een eigen (coo-

chings)bedrijf me heel veel onrust gof.

lk liet mijn holfbokken story-strotegie dus

voor wot-ie wos en focuste me op mijn voste
opdrochtgevers en het zoeken von een boon.

lk bieef wel nieuwsgierig
noor het geheim von

succesvolle onderne-
mers, dus vroeg ik
Chorlotte hoe zij die
juiste mindset don
ontwikkelde. "Door door
heel veel in te investeren,"

ontwoordde ze. "lk go

noor seminors von Tony

Robbins, een goeroe op
het gebied von persoon-
lijke ontwikkeling, en ik

kijk noor de stoppen die

ondernemers die ik
bewonder hebben gezet.

Als iemond iets heeft
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ondernemer te worden, moet je persoonlijke

ontwikkeling dus leuk vinden en eerlijk noor
jezelf durven kijken. Als je product of dienst
niet loopt zools je verwocht, moet je noor

binnen durven keren om te ontdekken: wot
kon ik onders doen, beter? Wonneer je het
probleem bij ondere mensen of de omston-
digheden legt, kom je niet verder. Pos ols je

de motivotie en het geduld hebt om te
ontdekken wot ervoor zorgt dot jij niet je

volle potentieel benut, kun je groeien.r'

Goeroes volgen
Hod ik don niet de juiste mindset, toen ik
bedocht een eigen bedrijf te storten? "Dot

kon," zegt Chorlotte , "moor het kon ook goed

zijn dot je in een fose von je leven zit woorin

ondernemen niet de juiste stop voor je is."

Door sloeg ik op oon. lk hod net een oontol
roerige joren ochter de rug met een overleden

voder, twee geschreven boeken en zes

verhuizingen, en wos eigenlijk hortstikke toe

bereikt wot ik ook wil, of iets oonbiedt wot
ik ook interessont vind, go ik uitzoeken wot
diegene heeft gedoon om door te komen en

probeer ik dot precies no te doen. Zo kriig ik
steeds meer kennis over de strctegieen en

trucs die werken om m'n onderneming te
loten groeien."

Ook ol zou iedereen volgens Chorlotte
kunnen ondernemen, het goot zeker niet
oltijd von een leien dokje. "Sommige mensen

hebben een geromontiseerd beeld von

ondernemen. lekker koffietjes drinken met
inspirerende mensen en een mooie lnsto

bijhouden, moor het echte ondernemen

speelt zich of in je hoofd. lnvesteren in je

mindset is niet oltijd mokkelijk. Je komt jeze f
ongenodig tegen en dot moet ie wel willen. Lk

lig heus weleens op vrijdogovond door een

blokkode heen te odemen, terwijl m'n

vrienden in de kroeg stoon. Moor onderne-
men en succesvolle bedrijven bouwen is

precies wot ik nu wil doen." @
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He er zin in?
Denk;ij: dat werken aan m'n mindset, in een persoonlijk ontwikkelingsavontuur en een

bloeiendbedrijf startenof naareenhogerplantillen, ispreci6swatikwil? Dankunje je
aanmelden bi,l online ondernemersclub #taketheleap, waar je de kennis van Charlotte van't Wout

en het gezelschap van meer dan duizend like-minded ondernemers totie beschikking hebt.
charlottevantwout. com, @celinecharlotte
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@ 6u"..trec*an.ott.
Met open mond volgen wij ondernemer
Chorlotte von't Wout, die het ene no

het ondere briljonte idee de wereld in
slingert. Heeft ze vertrouwen in een
plon, don trekt ze hoor creditcords
leeg, gooit hoor leven om en zet
olles op olles om het te reoliseren.
Momenteel geeft ze onder de noom
C.Acodemy lnstogrom -cursussen in
ondernemerschop. We belden met New
York, woor ze verse idee6n opdoet, en

vroegen hoor noor drie tips voor het
opstorten von je eigen bedrijf:

@ "zoek voorbeelden von onderne-
mers die jij inspirerend vindt. Lees je
goed in, luister een podcost woorin ze

hun verhool vertellen, onderzoek hoe ze

zijn begonnen en grijp die informotie
oon om je eigen onderneming een

kickstort te geven."

@ "aeru is de levensliin von je

business, dus zet the money op de
eerste plek. Tuurlijk is het leuk en

belongrijk ols je gepossioneerd bent
over je onderneming, moor met possie

olleen red je het niet. Om te voorkomen
dot je twee joor long moor een beetje
oon het oonklooien bent, is het goed

om concrete doelen te stellen. Bijvoor-
beeld: foeus je op de eerste duizend
euro en zorg ervoor dot je dot bedrog
binnen twee moonden hebt verdiend.
Lekker bezig!"

@ "vroog niet te veel odvies oon je
vrienden en fomilie. Zij komen met
zorgen, kritiek en odvies woor je niks
oon hebt, wont ze hebben er geen

verstond von. Bovendien vinden de

mensen die het dichtst bij je stoon het
vook moeilijk om je uit je comfortzone
te zien stoppen. Terwijl ondernemen
juist drooit om het nemen von risico's.
Beter verzqmel je voor odvies mede-
ondernemers om je heen. En loot je
portner of je moeder moor kletsen."

F

t)

!
o
{
It
t

INSPIRATIE
ON THE GO
De New Female Leaders Podcast laat
vrouwelijke leiders aan het woord
over impact maken terwijl je bij jezelf
hlijft. Afleveringi26 is onze favoriet.
Daarin vertelt Rahma el Mouden over
haar miljoenenonderneming, die zij
oprichtte in een tijd waarin het
ondenkbaar was dat een vrouw aan

de top zou staan.
ln de Celine C harlotte Podcast geeft

Chadotte van't Wout een kijkje
achter de schermen van succesvol
ondernemen. Van beginnersfouten
tot doodenge beslissingen nemen
(zoals je huis opzeggen en emi[!re-
ren): het komt allemaal voorbij.

TE BELUISTEREN VIA SOUNDCLOUD, SPOTIFY,
ITUNES EN ELKE ANDERE PODCAST-APP
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