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TOP
TIPS

voor STARTENDE 
ONDERNEMERS
1 The Only Thing to Fear, is Fear itself!
a. “Er is niks mis met een beetje gezonde spanning, maar 

wanneer je angst je verlamt en je geen stappen meer 
durft te zetten… heb je pas echt een probleem!”

b. Fouten maken mag! Daar leer je dan weer van voor de 
volgende keer… Als het goed fout is gegaan, sta weer 
op, plak een pleister op je schrammetje en ga door!

2 Durf Commercieel te zijn.
a. Voor veel starters is dit een Challenge, maar 

commercieel zijn kan heel authentiek zijn en vanuit het 
hart. En hoeft helemaal niet opdringerig te zijn!

b. Wanneer je verkoopt vanuit oprechte overtuiging en je 
tijd neemt om actief te luisteren naar de klant, is de 
drempel ineens een stuk lager.

3 Start vanuit Jouw Kracht en niet uit 
wanhoop!

a. Begin niet met ondernemen als wanhoopsdaad. Soms 
starten mensen een bedrijf als een soort laatste 
redmiddel. Dit is helaas vaak gedoemd te mislukken.

b. Je moet ondernemen vanuit jouw innerlijke drive! 
Vanuit jouw kracht als ondernemer. Je bereid je 
optimaal voor, je hebt vertrouwen in je kunnen en je 
plannen en weet waar je voor staat. Dat is DE krachtige 
positie om mee te beginnen.

4 Uitbesteden is Slim!
a. Wanneer je probeert om alles zelf te doen, loop je al 

heel gauw vast. Zet niet alleen andere mensen aan het 
werk, maar ga ook op zoek naar handige systemen. 
Jouw uren zijn veel meer waard dan de kosten van 
bijvoorbeeld goede verkoopsoftware.

b. Als een ingehuurde deskundige in een uurtje in orde 
maakt wat jou 3 weken en grijze haren gaat kosten, is 
dat geen slechte deal.

5 Blijf gericht op je Doel. Focus!
a. Het is heel erg belangrijk om je Business-Doelen 

helder, duidelijk en concreet (SMART) vast te stellen en 
hier gericht naar toe te werken.

b. Maar het is nog belangrijker om je Doelen continu voor 
ogen te blijven houden en prioriteiten te stellen… 
Don’t Settle for Less!

6 Exit Conform Zone. 
a. Veel mensen blijven hangen bij hetgeen ze al 

kennen, raken daarin verkrampt en maken dus niet 
optimaal gebruik van beschikbare tools en nieuwe 
ontwikkelingen. Zonde!

b. Met een beetje Durf kun je veel meer uit je Business 
halen dan je ooit mogelijk achtte. Think out of your 
Box!

7 Focus! Jawel, alweer…
a. Vaak is het moeilijk om keuzes te maken omdat er 

zoveel leuke ideetjes, niches en expertises zijn om 
mee aan de slag te gaan. Maar om tegelijkertijd ‘een 
telefoonhoesjes webwinkel’ en een ‘broodjeszaak’ 
succesvol te maken is nagenoeg onmogelijk.

b. De Gouden Regel: Als je ergens maar 60% in steekt, 
krijg je er maximaal 60% resultaat uit terug! Steek je 
echter in 1 idee, 150%, dan zal dat je minstens 100% 
aan resultaat opleveren.

8 Ondernemer = Optimist
a. Blijf optimistisch! Als een ondernemer zijn hoofd laat 

hangen dan wordt het nooit wat.
b. Ook al werk je in het begin keihard, dan nog kan je 

soms tegen dingen aanlopen die niet gaan zoals je 
wilt. Een echte Authentieke Ondernemer blijft Altijd 
de Optimist en blijft Altijd de Mogelijkheden zien.

9 Get It Done!
a. Dit is misschien één van de belangrijkste tips die je 

kunt krijgen als je net begint: Ga het Gewoon Doen!
b. Je kunt eeuwen blijven hangen in het voorbereiden, 

na te denken of alles wel klopt, adviezen inwinnen en 
het lezen van blogposts. Maar uiteindelijk komt het 
resultaat pas zodra je de mouwen oprolt en ook 
daadwerkelijk begint! Je wilt tenslotte niet dat je het 
realiseren van je dromen almaar uitstelt, toch?

10 Schrijf dat Ondernemingsplan zelf!
a. De angsten slaan toe… Je voelt je onzeker, en dus ga 

je op zoek naar ‘een deskundige’ die jouw plan moet 
schrijven. Big Mistake! Fout, fout, fout.

b. Schrijf je Ondernemingsplan zelf. Google naar enkele 
ideetjes of klop eens bij DOOR advisory aan. Je 
verrijkt jezelf met een beetje structuur en de 
benodigde stappen, en je gaat aan de slag.

c. In jouw plan staat Jouw Verhaal! Jouw Passie! Jouw 
Visie op het nieuwe Bedrijf. En daar gaat het om. Dat 
maakt jouw plan geloofwaardig, en dat is jouw Beste 
Houvast om een succesvolle start te maken.
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1 The Only Thing to Fear, is Fear itself!
a. “Er is niks mis met een beetje gezonde spanning, maar 

wanneer je angst je verlamt en je geen stappen meer 
durft te zetten… heb je pas echt een probleem!”

b. Fouten maken mag! Daar leer je dan weer van voor de 
volgende keer… Als het goed fout is gegaan, sta weer 
op, plak een pleister op je schrammetje en ga door!

2 Durf Commercieel te zijn.
a. Voor veel starters is dit een Challenge, maar 

commercieel zijn kan heel authentiek zijn en vanuit het 
hart. En hoeft helemaal niet opdringerig te zijn!

b. Wanneer je verkoopt vanuit oprechte overtuiging en je 
tijd neemt om actief te luisteren naar de klant, is de 
drempel ineens een stuk lager.

3 Start vanuit Jouw Kracht en niet uit 
wanhoop!

a. Begin niet met ondernemen als wanhoopsdaad. Soms 
starten mensen een bedrijf als een soort laatste 
redmiddel. Dit is helaas vaak gedoemd te mislukken.

b. Je moet ondernemen vanuit jouw innerlijke drive! 
Vanuit jouw kracht als ondernemer. Je bereid je 
optimaal voor, je hebt vertrouwen in je kunnen en je 
plannen en weet waar je voor staat. Dat is DE krachtige 
positie om mee te beginnen.

4 Uitbesteden is Slim!
a. Wanneer je probeert om alles zelf te doen, loop je al 

heel gauw vast. Zet niet alleen andere mensen aan het 
werk, maar ga ook op zoek naar handige systemen. 
Jouw uren zijn veel meer waard dan de kosten van 
bijvoorbeeld goede verkoopsoftware.

b. Als een ingehuurde deskundige in een uurtje in orde 
maakt wat jou 3 weken en grijze haren gaat kosten, is 
dat geen slechte deal.

5 Blijf gericht op je Doel. Focus!
a. Het is heel erg belangrijk om je Business-Doelen 

helder, duidelijk en concreet (SMART) vast te stellen en 
hier gericht naar toe te werken.

b. Maar het is nog belangrijker om je Doelen continu voor 
ogen te blijven houden en prioriteiten te stellen… 
Don’t Settle for Less!

6 Exit Conform Zone. 
a. Veel mensen blijven hangen bij hetgeen ze al 

kennen, raken daarin verkrampt en maken dus niet 
optimaal gebruik van beschikbare tools en nieuwe 
ontwikkelingen. Zonde!

b. Met een beetje Durf kun je veel meer uit je Business 
halen dan je ooit mogelijk achtte. Think out of your 
Box!

7 Focus! Jawel, alweer…
a. Vaak is het moeilijk om keuzes te maken omdat er 

zoveel leuke ideetjes, niches en expertises zijn om 
mee aan de slag te gaan. Maar om tegelijkertijd ‘een 
telefoonhoesjes webwinkel’ en een ‘broodjeszaak’ 
succesvol te maken is nagenoeg onmogelijk.

b. De Gouden Regel: Als je ergens maar 60% in steekt, 
krijg je er maximaal 60% resultaat uit terug! Steek je 
echter in 1 idee, 150%, dan zal dat je minstens 100% 
aan resultaat opleveren.

8 Ondernemer = Optimist
a. Blijf optimistisch! Als een ondernemer zijn hoofd laat 

hangen dan wordt het nooit wat.
b. Ook al werk je in het begin keihard, dan nog kan je 

soms tegen dingen aanlopen die niet gaan zoals je 
wilt. Een echte Authentieke Ondernemer blijft Altijd 
de Optimist en blijft Altijd de Mogelijkheden zien.

9 Get It Done!
a. Dit is misschien één van de belangrijkste tips die je 

kunt krijgen als je net begint: Ga het Gewoon Doen!
b. Je kunt eeuwen blijven hangen in het voorbereiden, 

na te denken of alles wel klopt, adviezen inwinnen en 
het lezen van blogposts. Maar uiteindelijk komt het 
resultaat pas zodra je de mouwen oprolt en ook 
daadwerkelijk begint! Je wilt tenslotte niet dat je het 
realiseren van je dromen almaar uitstelt, toch?

10 Schrijf dat Ondernemingsplan zelf!
a. De angsten slaan toe… Je voelt je onzeker, en dus ga 

je op zoek naar ‘een deskundige’ die jouw plan moet 
schrijven. Big Mistake! Fout, fout, fout.

b. Schrijf je Ondernemingsplan zelf. Google naar enkele 
ideetjes of klop eens bij DOOR advisory aan. Je 
verrijkt jezelf met een beetje structuur en de 
benodigde stappen, en je gaat aan de slag.

c. In jouw plan staat Jouw Verhaal! Jouw Passie! Jouw 
Visie op het nieuwe Bedrijf. En daar gaat het om. Dat 
maakt jouw plan geloofwaardig, en dat is jouw Beste 
Houvast om een succesvolle start te maken.
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