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INLEIDING

Heel veel ondernemers die ik ken en die ik de afgelopen jaren heb mogen 

helpen, zijn de meest fantastische trainers, consultants, coaches, noem 

maar op! Ze zijn stuk voor stuk keigoed in hun vakgebied, de business 

loopt goed én toch liepen ze allemaal tegen alle shitzooi rondom hun 

echte magic aan. Onder jouw echte magic versta ik: jouw vak, dus dat wat 

jij het liefste doet. En waarmee jij zoveel mensen kan en mag helpen.

Er is altijd veel te doen RONDOM jouw corebusiness: Je hebt een heel 

bedrijf te runnen, je moet beslissingen nemen, je hebt honderd nieuwe 

ideeën, je hebt ‘gewoon’ ook nog je lopende klanten en trainingen…

Kortom: bij veel ondernemers gaan er zeeën aan tijd en aandacht naar 

kleine dingen die moeten gebeuren. Gaat er veel energie naar alles 

buiten ‘gewoon lekker je vak uitoefenen’. Daardoor zie ik veel frustratie, 

moeheid en soms ook omzetverlies bij ondernemers ontstaan. Omdat 

je als ondernemer zomaar per ongeluk te lang met de verkeerde dingen 

bezig kunt zijn.

Wat ontzettend behulpzaam is, is het hebben van een goed fundament 

onder je bedrijf. Een ondernemersfundament wat rust op vijf pijlers, 

zodat jouw onderneming staat als een huis. En jij je kunt focussen op 

waar jij goed in bent. En je intussen weet dat al die andere dingen goed 

op zijn plek staan, goed geregeld zijn.

In dit e-book ga ik in op wat een ondernemersfundament eigenlijk is. 

Wat het betekent als er geen fundament onder jouw bedrijf of een half 

fundament. Ik laat je ook zien hoe al die pijlers met elkaar in verband 

staan. 

Dit e-book is een voorloper op mijn boek dat ik dit najaar (2022) ga 

schrijven. Je kunt vanzelf op de hoogte blijven van de vorderingen 

én als eerste horen wanneer het uitkomt. Als je dat wat lijkt, kun je je 

aanmelden via mirasaia.nl/tip-updates-over-het-boek.

https://mirasaia.nl/tip-updates-over-het-boek
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1. WAAROM ALLES BUITEN JOUW 
VAKGEBIED LASTIG KAN ZIJN

Je bent deskundig op jouw gebied
De meeste ondernemers zijn deskundig als het gaat over hun eigen 

vak. Ze schitteren als trainer, coach, adviseur, critical friend, therapeut, 

Virtuele Assistent, consultant – hoe je jezelf ook noemt. Je bent vaak 

gestart als ondernemer omdat je het gevoel had dat jij het verschil kon 

maken in het leven van andere mensen. 

Je verkoopt je diensten ‘uurtje-factuurtje’ en/of je biedt je diensten 

online aan. Je staat misschien op het punt om al je kennis nou eens 

eindelijk in een boek te gieten. Er zijn klanten die heel graag met je 

werken. Je hebt een gezonde omzet. Je hebt misschien de angst om 

zichtbaarder te worden, omdat je dan nóg meer mensen ‘moet’ helpen. 

En je ziet niet goed hoe dat moet gaan in de praktijk, bang dat je het nog 

drukker krijgt.

En er is zoveel buiten jouw deskundigheid, 
buiten jouw vak…
Misschien klaagt je gezin dat je toch wel heel vaak aan het werk bent. Je 

vraagt je soms af of je ook niet ‘aan de VA’ moet, omdat er zoveel werk 

blijft liggen en blijft komen. 

Je gaat regelmatig op ‘les’ om weer nog beter te worden in jouw 

prachtige vak. Maar al die randzaken om ‘gewoon coachen’ heen kosten je 

soms zoveel tijd dat de moed je in de schoenen zakt.

Loondienst was ook niet je van het, maar nu maak je regelmatig langere 

werkdagen dan je zou willen. Je voelt je soms een beetje een sukkel dat 

je bedrijf er aan de achterkant als een zooitje uitziet. Geen idee wanneer 

je dat nou eens aan gaat pakken…
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Je wordt moe van het kiezen en besluiten nemen, van een nieuwe 

provider kiezen tot een ander logo tot wat dan ook. Als je het aan je 

partner vraagt, krijg je vaak zo’n ‘veilig advies’ (denk aan je kosten!) en 

vervolgens doe je nog steeds niets.

Je wil graag meer klanten helpen met jouw fijne coaching/training/advies 

maar je hebt elke dag het gevoel dat de dag te kort was. Hoe kan je dan in 

vredesnaam nóg meer mensen helpen zonder overspannen te worden?

Je werkt met een paar mensen samen (accountant, een VA) met wie de 

samenwerking net niet soepel genoeg loopt naar je smaak, maar ja, wat 

dan, waar vind je voor Gods sake een ander?!

Je ziet marketing vaak als noodzakelijk kwaad, je weet dat het moet, maar 

de juiste vorm heb je niet gevonden. En je hebt helemaal geen zin in die 

vreselijke marketing die je om je heen ziet, jak!

Je maakt telkens een planning, die dan toch weer niet haalbaar is. Want 

je hebt het gevoel dat alles prioriteit heeft. Je snakt echt naar een 

realistische planning van je werkweek.

Kortom: allemaal zaken die nodig zijn IN je bedrijf maar BUITEN jouw 

corebusiness vallen.
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2. WAAROM LUKT HET JE ZELF 
NIET ALLES RONDOM JE 
COREBUSINESS OP DE JUISTE 
MANIER TE FIKSEN?

Jij bent coach, trainer, consultant, therapeut of hoe je jezelf ook noemt. 

Grote kans dat jij als geen ander ziet hoe het met een ander gaat. Wat 

er beter, mooier, makkelijker, efficiënter kan. Dat komt omdat je er van 

buitenaf naar kijkt én omdat je er geen emotionele binding mee hebt. 

Ik bedoel niet dat je niets voor je klant en zijn/haar problemen voelt, 

maar het gaat op geen enkele manier over jou. Het betreft hier niet jouw 

probleem, niet jouw vraag, niet jouw verleden, heden, noch toekomst.

Als je overspoeld wordt in je eigen bedrijf, als je zit te ploeteren met het 

schrijven van nieuwe content, als je je afvraagt welke soort shoppingcart 

je moet nemen, als je worstelt met het loslaten van je werk, op tijd 
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stoppen enzovoorts, is het keimoeilijk even nuchter, niet-emotioneel-

gehecht en met afstand naar jezelf en je bedrijf te kijken.

Grote kans dat jij je enorm ontwikkelt op je vakgebied. Je volgt 

waarschijnlijk regelmatig bijscholingen, supervisie, intervisie. Allemaal 

prima methodes waarbij je jezelf scherp houdt, zodat je je klanten en 

cliënten nog beter helpt. Je gaat naar een ander toe die van een afstandje 

naar je kijkt, jou dingen leert en laat inzien. Zoals jij dat ook doet met 

jouw klanten.

Alles buiten jouw vakgebied, alles rondom jouw corebusiness vraagt 

andere skills, andere vaardigheden en kennis. Grote kans dat je daarover 

niets geleerd hebt op school. Grote kans ook dat je die tools ook niet 

tijdens je (vak)opleiding tot je hebt genomen. En daarnaast lees je er 

maar weinig over op social media: het lijkt alsof altijd alles bij andere 

ondernemers van een leien dakje gaat...

Eyeopener (hoop ik 🙂): Ondernemen is een vak, een heel groot en breed 

vak. Waarbij elke ondernemer zijn of haar eigen ingrediënten nodig 

heeft. Er is geen recept wat je op elke business kan plakken. Wat maakt 

dat alles rondom jouw corebusiness met een simpel stappenplannetje 

ineens supersoepel gaat lopen, helaas!

Een stevig ondernemersfundament heeft vijf pijlers die wel voor elke 

ondernemer nodig en handig zijn. Maar zodra jij zelf gaat kijken naar je 

pijlers, kom je weer in het lastige gebied dat je niet van een afstand naar 

jezelf en je bedrijf kunt kijken. Je bent niet die neutrale buitenstaander, 

je bent de eigenaar van je business zelf.

En is er grote kans dat je teleurgesteld raakt over jezelf omdat je wéér 

je to do lijst niet afgerond hebt voor het weekend. Voel je je overspoeld 

door alle opties die er zijn als je uitkijkt naar een andere shoppingcart. 

Word je geïrriteerd als je webbouwer weer niet doet wat je gevraagd 

hebt. Ben je verbaasd dat je weer zo moe bent na een gegeven 

coachsessie. 
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Allemaal emoties die heel normaal en heel logisch zijn. Maar die het dus 

lastig maken om je eigen ondernemersfundament op de juiste wijze neer 

te zetten. Ook omdat veel ondernemers per ongeluk veel meer doen dan 

nodig is. Omdat ze bijvoorbeeld hebben gehoord dat je altijd bereikbaar 

moet zijn. Dat je ook op Instagram moet zitten en ga zo maar door. 

Als je met een buitenstaander naar jouw ondernemersfundament gaat 

kijken, worden dat soort dingen makkelijker en sneller inzichtelijk. Krijg 

je helder wat er wel en niet (meer) nodig is in je bedrijf. Leer je inzien wat 

er wel en wat niet past bij jou, jouw bedrijf en jouw (potentiële) klanten. 

Dat zie je niet als je er zelf middenin zit, daar heb je een ander voor 

nodig. 

Niet alleen iemand die zegt wat er weg, beter of anders kan. Ook iemand 

die jou helpt en ondersteunt bij het HOE. Want het hoe vraagt veel tijd, 

aandacht en energie en dan is het heel fijn dat jij weet HOE het moet. Dat 

jij snapt hoe en wat je moet doen om elke pijler zo te krijgen als nodig is.
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3. HOE HET NU IS NAAR WAT JE 
ZOU WILLEN

Niet alleen in jouw bedrijf, in veel bedrijven voelen 
mensen zich overdonderd door alles wat er altijd te doen is
Kijk even naar het plaatje hieronder. Die roze bol dat ben jij, met jouw 

bedrijf. Je vormt het roze ‘hart’ van je bedrijf. En overal in die roze bol 

ligt jouw magic, jouw vak, jouw ware corebusiness. Die zwarte bollen 

erom heen zijn al je (vage) plannen, die acties, maar ook al die besluiten 

die je nog moet nemen en niet genomen hebt. Hopelijk maakt het 

inzichtelijk(er) hoe het zit. En als troost: dit is bij heel veel ondernemers 

precies zo!
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Hoe krijg je het anders in je bedrijf
Hoe kom je nou van dat zware gevoel met al die zwarte bollen, al die 

acties af? Dat lukt met een lekker ondernemersfundament onder je 

bedrijf. Een fundament met vijf pijlers zorgt ervoor dat alles draait. Dat 

zie je op het plaatje eronder.

Om het nog inzichtelijker te maken, ook een korte animatie ervan (klik).

https://mirasaia.nl/wp-content/uploads/2022/09/MiraSaia_Ondernemersfundament_animatie.gif
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Je gaat niet vanzelf naar dit heerlijke draaiende fundament. Je moet er 

tijd, aandacht en energie aan geven. En blijven geven. Als alles op orde is 

in jouw fundament helpt het je enorm de focus te houden op jouw vak, 

jouw corebusiness en op jouzelf, hoe lekker klinkt dat?

Help, het is allemaal nog niet goed geregeld bij mij!
Het is echt logisch dat je soms het gevoel hebt dat je een sukkel bent, dat 

je alleen maar goed lijkt te zijn in je vak en dat al die ondernemersdingen 

eromheen zo stroperig gaan. Want niemand heeft je die dingen geleerd! 

Met een beetje geluk kom je uit een ondernemersfamilie maar grote kans 

van niet. En jouw vriendenkring en familie hebben waarschijnlijk óók 

geen kaas gegeten van ‘bedrijfje spelen’. Laat staan verstand van alle 

hedendaagse ontwikkelingen.

Grote kans ook dat jij wél bijblijft bij alles rondom jouw vakgebied, dat 

je elke nieuwe coach- of therapievorm alweer onder de knie hebt – maar 

ondernemen an sich leer je nergens!

Je moet het doen met de grote keuze aan boeken die er zijn. Je moet 

kiezen uit heel diverse ondernemerscoaches die jouw gouden bergen 

beloven. Die je vertellen dat hun recept óók jouw recept is voor een 

ontspannen en succesvolle business. 

Als je pech hebt, heb je weleens zo’n recept geprobeerd en kwam je van 

een koude kermis thuis. Grote kans dat je het wiel nog steeds en elke 

keer weer - aan het uitvinden bent. Het ‘alles buiten jouw corebusiness’ 

wiel. Daar bestaat – helaas – geen kant en klaar recept voor.

Elke ondernemer is anders
Jouw bedrijf is uniek, want jij bent uniek. Jouw bedrijf ziet er écht anders 

uit dan dat van die andere therapeut of willekeurige vakgenoot. Jij hebt 

misschien al wel lekker een online projectmanagementtool op orde. En 

die ander heeft misschien zijn online trainingsomgeving goed gevuld. En 
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zo kan ik doorgaan met alle verschillen en ook overeenkomsten die er 

zijn.

De kern van mijn betoog hier is dat er géén stappenplan ergens klaarligt. 

Er is geen recept op te vragen wat je ‘ff uitvoert’ en daarna is alles 

rondom jouw corebusiness geregeld en op orde. I am so sorry, don’t shoot 

the messenger. 😉

Wat wel behulpzaam is – voor elke ondernemer - een stevig 
ondernemersfundament 
Sinds 2006 ben ik ondernemer. Ik startte als HSP-coach en was een 

van de eerste Virtuele Assistenten in Nederland. En daarna een van de 

eerste Online Business Managers. Ik heb dus al jarenlang ervaring met 

het coachen én supporten van ondernemers. En van heel dichtbij heb ik 

gezien dat elke achterkant er anders uitziet. Dat elke ondernemer met 

andere dingen stoeit. 

En tegelijkertijd zag ik alle overeenkomsten, begon ik de pijlers te 

ontdekken die maakten dat mijn klanten meer ontspannen konden 

ondernemen. Dat ze zich gingen focussen op hun corebusiness. Als die 

vijf pijlers op orde waren, werd het allemaal makkelijker en lichter. 

Wat ik ontdekte is dat het keihandig is om bepaalde zaken op orde te 

hebben. Daaruit rolde mijn model het Ondernemersfundament. Een 

fundament wat uit vijf onmisbare pijlers bestaat. Deze pijlers vormen 

samen jouw basis als het ware, waarop jij jouw magic doet. Dus met 

dit onder je kont zeg maar, kun jij veel lekkerder coachen, consulten, 

ondernemers supporten, therapeuten, whatever!
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4. DE 5 PIJLERS VAN EEN 
ONDERNEMERSFUNDAMENT 
IN HET KORT 

Structuur
Structuur houdt in dat alles in je bedrijf volgens een 

bepaald patroon gaat. Dat dingen op dezelfde plek zijn 

opgeslagen. Of dat je bijvoorbeeld op bepaalde dagen 

áán je bedrijf werkt in plaats in je bedrijf.

Sales en Marketing
Sales en Marketing gaat over wat je verkoopt. En ook 

hoe je dat verkoopt. Veel ondernemers verkopen op een 

manier die niet bij hen past, zodat ze dat lastig vinden. 

Marketing gaat over jouw online en offline zichtbaarheid, 

jouw manier om de juiste klanten naar je toe te trekken.

Selfcare
Dit is zelfzorg, het op tijd je rust pakken, goed voor de 

innerlijke mens zorgen, leuke dingen doen, sporten. 

Alles wat hoort bij het goed voor jezelf zorgen, dus ook 

een stukje mindset. Je hebt immers maar één lijf en jij 

als ondernemer bent meestal de enige die het bedrijf 
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‘draagt’. Als jij omvalt, betekent dat vaak je hele bedrijf wankelt of ook 

omvalt.

Support
Support betekent alle ondersteuning binnen jouw 

bedrijf maar buiten jouw vak. Dus een goede 

webbouwer, de juiste accountant, een betrouwbare 

Virtuele Assistent enzovoorts. En ook dus iemand die 

het praktische werk uit handen neemt, iemand die net 

zo minutieus en klantvriendelijk is als jij. Of iemand die 

zegt: “Ga vandaag die content maken, die wil ik eind van 

de dag gewoon hebben.”

Systemen
Systemen maken je bedrijf eenvoudiger en daarmee 

bespaar je jezelf tijd en energie. Het is handig om de 

juiste systemen op de juiste plek te hebben. Dit gaat niet 

alleen over de juiste online tools op de juiste plek. Ook 

over processen, systemen die uitgeschreven zijn. Voor 

jezelf (zodat je niet telkens opnieuw het wiel uitvindt of je 

afvraagt hoe je dat de vorige keer deed), maar ook voor je 

supporters.

Waarom is het zo belangrijk dat je een goed 
ondernemersfundament hebt?
Als je fundament op orde is, wordt jouw volle ondernemershoofd een 

stuk rustiger. En een rustiger hoofd maakt weer dat jij je eigenlijke vak 

– of je nou coach, trainer, consultant of therapeut bent – nog beter kan 

doen. Er ontstaat daardoor weer ruimte voor nieuwe plannen. Voor het 

ontwikkelen van een training. Of het schrijven van een boek. Of wat dan 

ook waar jij zin in hebt.
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Herken je dat je een vol ondernemershoofd hebt?
Lees of beluister dan mijn e-book ‘Dat volle ondernemershoofd – Hoe 

het komt dat er altijd zoveel te doen is‘. Je hoeft geen e-mailadres achter 

te laten om toegang tot het e-book te krijgen.

https://mirasaia.nl/gratis/
https://mirasaia.nl/gratis/
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Eveline ploft met een soort 

noodkreet in mijn inbox. Ze 

mailt me dat ze middenin een 

groeispurt zit met haar bedrijf. 

Maar dat heeft ze in niet direct in 

de gaten. Ze komt hiermee wel 

in een vervelende vicieuze cirkel 

terecht: meer tijd nodig hebben > 

langer doorwerken > vermoeider 

worden > minder tijd voor gezin > 

minder leuke dingen doen > nog 

harder gaan werken etc. Ze geeft 

tijdens ons gesprek eerlijk aan dat 

ze ‘dikke vette weerstand’ voelt 

omdat ze denkt dat ze alles zelf 

moet gaan doen. Ik kan haar goed 

uitleggen dat ik juist ben van het 

samendoen, het praktische, haar 

meenemen in het hoe. Ik laat haar 

niet na elke sessie achter met 

een vat vol inspiratie en grote 

vraagtekens boven het hoofd.

“Ik besefte na het eerste gesprek 

met Mira dat ik dingen zelf deed, 

KLANTVERHAAL EVELINE ROUX
 www.adhdbijvrouwen.nl

http://www.adhdbijvrouwen.nl
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die ik ook kon uitbesteden of die 

praktischer konden. Ik had er alleen 

geen zicht op hoe ik dat het best 

kon doen. Ik had een betrouwbare 

sparringpartner nodig. Iemand 

die vooral op praktisch niveau 

meedenkt. Ik had iemand nodig 

waarvan ik weet dat ze nuchter 

en realistisch is. Vooral niet 

iemand die mij één of andere vage 

magische formule beloofd met 

als resultaat een omzet met zes 

nullen.”

Eveline geeft aan dat haar 

allerbelangrijkste doel is: tijd 

en aandacht voor gezin en 

familie. Voor haar bedrijf heeft 

ze er twee: Tijd vrijmaken voor 

bedrijfsontwikkeling en een online 

programma ontwikkelen.

We gaan samen online 

met de checklist voor haar 

Ondernemersfundament aan 

de slag. Om haar gezinsdoel 

te bereiken, is het handig en 

belangrijk dat ze minder tijd kwijt 

is aan bijvoorbeeld live trainingen 

en coachsessies. Daar helpt het 

ontwikkelen (en verkopen) van 

haar online programma heel erg 

bij. Daar heeft ze op korte termijn 

tijd voor nodig, dus we starten 

met het kijken naar de structuur 

van haar werkweek. En maken 

die passender/logischer, zodat ze 

aan de slag kan met het online 

programma. 

“Het leuke was als ik iets deed 

dat niet handig was (lees: iets dat 

mij onnodig veel tijd kostte), dat 

ik jou dat in mijn hoofd bij wijze 

van spreken hoorde zeggen. Op 

een vriendelijke manier, dat wel. 

Want je bent altijd aardig en zegt 

de dingen weloverwogen en met 

respect. Ik kwam er achter dat als 

ik dan weerstand voelde, dat ik op 

de juiste weg was. Je hielp mij naar 

de weerstand toe te bewegen en 

dat om te zetten in iets positiefs, in 

plaats van er van weg te gaan.”

Eveline heeft alle juiste systemen 

op de juiste plek. We zien 

daardoor ook dat haar online 

programma al super ver af was, 

omdat ze eerder iets soortgelijks 

had ontwikkeld. Dat is ze alleen 

vergeten. Dus nu kan ze de puntjes 

op de i gaan zetten én intussen 

in haar zeer grote besloten 
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Facebookgroep gaan vertellen dat 

haar programma eraan komt en zo 

al wat verkopen doen.

Na een aantal online sessies 

samen met tussendoor heel 

gerichte opdrachten, is er bij 

Eveline een nieuw programma mét 

klanten gekomen. Ook is er nu de 

benodigde rust en overzicht in 

haar bedrijf. 

“Het samenwerken 

tijdens het Bouwen aan je 

Ondernemersfundament 

programma heb ik ervaren als 

een feestje! Heerlijk om dingen 

de hele dag te mogen inspreken / 

doormailen en er dan later over te 

sparren. Ik heb ook zo vreselijk vaak 

met Mira gelachen.

Het samenwerken heeft me 

nieuwe inzichten gegeven, zoals 

bijvoorbeeld dat ik berichten van 

drie jaar geleden makkelijk nog 

een keer opnieuw kan plaatsen op 

sociale media.

Wat ik tegen andere ondernemers 

wil zeggen is dit: Ga nu meteen 

naar Mira! Je denkt dat het je 

energie kost, maar het levert je 

uiteindelijk energie op. Dank je wel 

Mira, dat je me door en langs de 

weerstand meenam.”
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5. DE EERSTE PIJLER: STRUCTUUR

Waarom is structuur in je leven handig
Structuur biedt overzicht, perspectief en rust. Het geeft je houvast, je 

weet wat er wanneer nodig is. Het doet me altijd denken aan hoe men 

vroeger dacht over het opvoeden van kinderen: bied ze Reinheid, Rust en 

Regelmaat. Volgens mij is het nog steeds superhandig om in elk geval de 

laatste twee R’en mee te nemen in je leven: Rust en Regelmaat.

Omdat je hiermee in je hoofd een constante creëert, een flow, een 

bepaalde rust die elke ondernemer nodig heeft. Want jouw hoofd zit vol 

met plannen, vage ideetjes, dingen waarover je moet beslissen, zaken die 

je gewoon moet doen enzovoorts. Als dan jouw werkdag een toverbal is 

aan verschillende afspraken en locaties waar je moet zijn, geeft dat heel 

veel onrust.

Als jouw werkweek per ongeluk te volgeramd zit met coachsessies en 

trainingen die je moet geven, is er een grote kans dat je altijd doodop 

bent op je vrije dag.

Wanneer jouw inbox een onoverzichtelijk geheel vormt als je ‘m opent – 

want te veel mappen, teveel mails waarmee je nog wat moet – geeft dat 

ook weer onrust in je kop. En die zat al vol.
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Last but not least biedt structuur in de mappen op je laptop jou en je 

Virtuele Assistent of je teamoverzicht. Dat maakt dat jij of je teamlid 

bijvoorbeeld meteen weet waar een nieuw document op te slaan. Of 

waar er überhaupt iets is.

Over structuur valt enorm veel te vertellen en te adviseren. Ik beperk me 

hier tot wat hoofdzaken die jou hopelijk al een beetje op weg helpen. 

Blijf je ervan bewust dat het lastig kan zijn om zelf structuur in al deze 

zaken aan te brengen. Omdat jij midden in je eigen ding zit. Dat is 

helemaal niet erg, dat je het zelf niet ziet, dat je het zelf niet goed kan. 

Het is nogmaals juist zo logisch, omdat je er middenin zit. Ik wil je op het 

hart drukken niet te lang zelf hiermee te klooien: vraag hulp aan je VA, 

aan een andere gestructureerde ondernemer-collega of vraag het mij.

Structuur in je werkweek
Het is handig om te werken met tijdsblokken. Als je net als ik ’s ochtends 

op je best bent als het gaat om nieuwe plannen ontwikkelen, blok je 

3x per week de ochtend lekker vrij voor jezelf. Bij mij heet die blokken 

Creatieblokken.

Ik werk bij voorkeur alleen in de middag met klanten, omdat ik dat 

persoonlijk heel fijn vind. En omdat ik dus heel graag mijn creativiteit 

voor bijvoorbeeld nieuw aanbod wil gebruiken. 

Mijn Calendly (online tool waarmee mensen met een link zichzelf kunnen 

inplannen in mijn agenda) laat dan ook bijvoorbeeld alleen in de middag 

tijdsblokken zien voor potentiële klanten.

Op deze manier weet ik ook zeker dat ik genoeg tijd per week om 

aan mijn bedrijf te werken. Om na te denken over mijn marketing, 

websiteteksten te herschrijven enzovoorts.

Ben je een trainer die lekker volgeboekt zit? Regel dan bijvoorbeeld dat 

je ‘nog maar’ drie dagen per week trainingen aan het geven bent. Zodat 
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één dag vrij kunt zijn (indien gewenst) en er één dag overblijft om aan je 

bedrijf te werken.

ALERT: je kunt nu denken: “Lekker makkelijk praten Mira, maar 

ik ben zo druk met trainingen geven dat dit écht niet lukt.” In 

dat geval wil ik je aanraden goed op te letten bij de mail over de 

S van Support. De pijlers van jouw ondernemersfundament zijn namelijk 

onderling met elkaar verbonden.

Werk jij je nu de pleuris (welk vak je ook uitoefent) dan kan het 

bijvoorbeeld een idee zijn om support te regelen in de vorm van een 

externe/extra trainer. Die een deel van jouw trainingen gaat geven. 

Uiteraard tegen een interessante fee. Wat weer haakt aan de S van Sales 

& Marketing.

Structuur in je inbox
Deel je inbox zo in en werk volgens het Getting Things Done systeem. Dat 

houdt in het kort in dat – gemengd met mijn eigen ervaring – je het zo 

doet:

Je kijkt op vaste momenten in je inbox, bijv. elke ochtend van 9 tot 10 

en elke middag van 16.30 tot 17 uur. Dat voorkomt dat je versnipperd 

werkt: elke mail kan zomaar tonnen aan afleiding geven en dat wil je 

niet.

Kijk stuk voor stuk naar elke mail: lees ze niet allemaal in één keer, 

maar antwoord meteen als dat kan. Dat voorkomt dat je een mail 

meerdere keren in handen hebt.

Weet je even niet wat je ermee moet, zet je ‘m in het mapje Doen 

later.

Stuur je mail uit waarbij je op antwoord wacht? Zet ‘m dan meteen 

bij het opmaken van de mail in de map ‘wachten op’. Als jouw 

mailprogramma dat niet toestaat, versleep je ‘m uit verzonden items 

!

1.

2.

3.

4.
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naar de wachten op map. Dit voorkomt dat je 

blijft nadenken of je bijvoorbeeld wel of niet 

die offerte getekend terug hebt.

Hiernaast een voorbeeld van hoe je mappen 

eruit zouden kunnen zien (dit is een 

screenshot van mijn eigen inbox).

Extra bij structuur in je inbox: 
Gebruik je inbox NIET als actielijst
Voorbeeld: je krijgt een aantal offertes binnen van locaties. Download die 

offertes en sla ze op in Dropbox en/of in Asana. Of je andere takenlijst. 

Daar maak je de taak aan (als die niet al bestaat): offertes bekijken en 

vervolgens de subtaken:

 9 beslissen welke het wordt

 9 twee offertes ‘afserveren en dus mailen’

 9 één offerte definitief maken

Het voordeel van dit doen in Asana is dat je ziet hoeveel subtaken er zijn 

(en dat het dus altijd meer werk is dan je denkt). 

Daarbij komt – zou je deze taak bijvoorbeeld aan je VA willen overdragen 

– zij ziet wat de status is van de offertes. En ze hoeft niet te graven in de 

inbox.

Structuur in je mappen
Als je altijd meteen terugvindt wat je nodig hebt of met nieuwe 

documenten meteen weet waar je het moet laten, kun je dit overslaan. 

Grote kans echter dat dat niet zo is. De meeste ondernemers die ik ken, 

inclusief ikzelf, groeien op een gegeven moment een beetje dicht – 

mapmatig gezien. Er was ooit een halve structuur en dan ga je dingen 

5.
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bijvoorbeeld op je bureaublad zetten. Of aan jezelf mailen of wat dan 

ook.

Op het moment dat er een VA je bedrijf binnenkomt, is het handig dat 

er een structuur is. Doe dat bijvoorbeeld met haar samen, zodat het een 

mappenstructuur wordt die voor jullie beiden werkt en helder is.

Wat enorm helpt als je zelf gaat structureren: take your time. Zeker als 

je heel veel sheitzooi hebt bewaard zonder orde, kan het best een hele 

klus zijn. Zeker omdat je oude dingen gaat zien die fijne of minder fijne 

herinnering oproept.

En ook weet je soms echt niet wat je ermee moet. Of je het wil bewaren 

of toch weg kan gooien. Bij twijfel is mijn tip: maak in elke map de 

submap Archief aan. Je maakt dan supersnel korte metten met al die 

dingen waarvan je niet weet wat je ermee moet. Die gooi je simpelweg in 

de map Archief. Opgeruimd staat netjes.

Het gevaar bij het lezen van deze informatie is dat je het gevoel hebt dat 

ik kort door de bocht ga. Dat gevoel kan ik niet voorkomen, omdat ik echt 

letterlijk een boek kan schrijven over jouw ondernemersfundament, elke 

losse pijler en hoe ze onderling verband houden.

Schroom alsjeblieft niet uit te reiken met je vragen en opmerkingen, ik 

help je graag!
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Chantal Spruit geeft tijdens ons 

kennismakingsgesprek aan dat 

haar doelen voor de komende tijd 

zijn om zo min mogelijk uren aan 

marketing kwijt te zijn. En ze wil 

haar opdrachten meer kunnen 

richten op haar corebusiness. Dat 

in combinatie met specifieker zijn 

welke opdrachten ze wel en niet 

aanneemt. 

We beginnen samen met 

het checken van haar hele 

ondernemersfundament. Het 

klopt dat het slim is om ons eerst 

te focussen op de pijler Sales & 

Marketing: “Mira geeft me voor onze 

eerste online sessie een uitgebreide 

opdracht rondom marketing en 

mijn bedrijfsdoelen. Nadat we mijn 

output hebben bekeken, ga ik aan 

de slag met mijn websiteteksten. 

Ook daarvoor kreeg ik heel gerichte 

opdrachten en een leidraad. Zodat 

ik het pagina voor pagina, stap voor 

stap kon aanpakken.”

Chantal is zoals veel ondernemers 

KLANTVERHAAL CHANTAL SPRUIT 
 www.chantalspruit.nl

https://www.chantalspruit.nl
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geneigd en gewend om alles alleen 

te doen. Zo heeft ze haar eigen 

website gebouwd. Nu loopt ze 

echter tegen de factor tijd aan. En 

ook het idee dat het allemaal in 

één keer af moet zijn en perfect 

moet zijn 😉. Ze is gewoon aan het 

werk voor en met haar klanten. 

En schrijft intussen nieuwe 

websiteteksten. Daarnaast wil ze 

meteen het uiterlijk van haar site 

onder handen nemen. Dat is teveel.

“Mira en ik bespreken de optie om 

een Virtuele Assistent voor dit doel 

aan te haken. We nemen door wat 

precies mijn wensen zijn en binnen 

een week is de gratis match met 

een van de meiden uit haar team 

een feit. Het scheelt me heel veel 

tijd dat er nu iemand is die met mij 

meedenkt qua uiterlijk, makkelijk 

en snel aanpassingen doet én de 

teksten online zet.”

Omdat Chantal ook graag meer 

passende opdrachten wil hebben, 

nemen we haar LinkedIn profiel 

samen goed onder handen. We 

bespreken ook samen het effect 

van meer zichtbaar zijn op dat 

platform. Chantal heeft ervaren 

dat ze niet heel veel energie krijgt 

van het schrijven van blogs. Wat ze 

wel heel leuk vindt, is om dingen 

te delen wat ze heeft meegemaakt 

op bijeenkomsten met potentiële 

klanten en vakgenoten. Die 

berichten worden ook altijd heel 

goed ontvangen. Chantal geeft aan 

dat het soms tijd technisch lastig is 

om naar dat soort bijeenkomsten 

te gaan. Daarom raad ik aan ze van 

tevoren in te plannen. Dan is het 

veel makkelijker om te gaan en dat 

bijvoorbeeld tijdig aan je klanten 

door te geven.

“Online zijn alle events te vinden 

waar ik graag wil zijn. Die heb ik 

mijn agenda gezet. We hebben ook 

samen doorgesproken hoe ik nog 

meer uit de contacten kan halen die 

ik daar op doe. Door bijvoorbeeld 

de contactgegevens op te vragen. 

En zo iemand de dag erna zelf via 

mail of LinkedIn te benaderen. Om 

te voorkomen dat ik dat vergeet, heb 

ik meteen de ochtend na dit soort 

events vrij gepland in mijn agenda. 

Dan kan ik dit ook daadwerkelijk 

doen. En op die manier contact 

onderhouden met potentiële 

klanten. Én ik kan er over posten op 

LI. Win-win dus.”
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6. DE TWEEDE PIJLER: SALES & 
MARKETING

Sales & Marketing: waarom is deze pijler belangrijk?
De uitdaging van veel ondernemers ligt op het gebied van ‘zichzelf 

verkopen’ en zichtbaar zijn. Zeker als je coach, consultant, therapeut, 

trainer of adviseur bent. Ik schreef het net ook al: het voelt namelijk vaak 

als het verkopen van jezelf. En daar hou je niet van. Je wilt wel heel graag 

mensen helpen bij hun probleem maar om nou als zo’n autoverkoper een 

beetje je eigen methode of training de hemel inprijzen?! Jakkes!

Ook als het gaat om marketing zie ik veel eh irritatie en gedoe. Mildly 

putted. Ik had zelfs een klant die noemde het een noodzakelijk kwaad. 

Heel herkenbaar, want hier gaat het ook om jezelf feitelijk te verkopen. 

Althans, zo voelt dat voor jou. Dat jij jezelf in de etalage moet zetten. 

Terwijl jij jouw cliënt, trainee, klant wilt helpen!

Het interessante is dat jouw potentiële klanten niet weten dat jij bestaat 

zonder dat jij jezelf laat zien. Ze zullen geen ja zeggen tegen een 

traject met jou, als jij niet op z’n minst een gesprek voert waarin je kunt 

vertellen over wat jij kunt doen aan hun probleem.

Alleen een website hebben is niet genoeg. Met mond-tot-mondreclame 

kun je zeker heel ver komen én tegelijkertijd is er een grote kans dat die 

stroom op een gegeven moment opdroogt.
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Het is dus uitermate handig om tóch aan sales en marketing te gaan doen. 

Niet door anderen na te doen, want wat je out there ziet, is meestal níet 

jouw soort van marketing, niet jouw manier van verkopen. 

Je kunt echt op een manier die waardevol, echt en oprecht voelt 

verkopen én aan marketing doen. Ga alsjeblieft niet in zee met een 

business-, marketing- of ondernemerscoach aan wie je twijfelt.

Ook als de manier van waarop jij benaderd wordt in hun marketing 

niet jouw cup of tea is, blijf er dan alsjeblieft bij weg. Er zijn veel meer 

smaken van verkopen en van zichtbaar zijn op de markt, alleen zie je 

die waarschijnlijk nog niet. Hou voor goede voorbeelden zeker ook mijn 

social media in de gaten (LinkedIn en Instagram). En ook kan ik je van 

harte Selma Foeken aanraden.

Sales & Marketing: waarom samen?
Zonder dat jij aan marketing doet (zichtbaar zijn, door op social media 

interessante dingen te delen en/of een nieuwsbrief te sturen, te spreken 

etc.) kun jij simpelweg niets verkopen. Of je verkoopt te weinig. Die 

uitzonderlijke uitzonderingen daargelaten die níet op social media zitten 

en die een karige website hebben. En toch een volle praktijk hebben via 

mond-tot-mondreclame. Ze bestaan, dat is waar, alleen spreid ik graag 

mijn eigen kansen. En raad ik je aan datzelfde te doen. 

Het een bestaat niet zonder het ander. En ik weet hoe lastig het kan zijn 

om de juiste vorm van marketing in te zetten, om jouw stem te vinden, 

waarbij jij je senang voelt. En jouw potentiële klanten zich gehoord en 

gezien voelen.

Ik weet hoe vreemd het is om de eerste keer een verkoopgesprek 

te voeren. Nouja, eigenlijk gewoon een kennismakingsgesprek met 

iemand die jouw hulp nodig lijkt te hebben. Dan ‘moet’ je ineens ook 

bijvoorbeeld vertellen wat het kost om met jou te werken. Dan kan 

https://www.linkedin.com/in/mirasaia/
https://www.instagram.com/mira_saia/
http://www.selmafoeken.nl
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je hoofd zomaar op hol slaan van de door jou bedachte prijs. Ga je 

bijvoorbeeld korting geven. Of een gratis sessie als bonus… 

Kortom: uitdagingen genoeg bij deze pijler. Die onontbeerlijk is in je 

bedrijf. En verbonden is met alle andere pijlers.

Stel dat je bijvoorbeeld een online training wilt verkopen, is het handig 

dat daar een handige structuur inzit. En ook dat de juiste – bij jou en jouw 

bedrijf passende – systemen op zijn plaats staan. C.q. dat je ze hebt. (En 

dat ze goed werken.)

Begin je in te zien hoe fijn het is als jouw ondernemersfundament op zijn 

plek staat?
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Voorjaar 2021, Malanca vraagt me 

of ik kan helpen bij het starten van 

haar bedrijf. Ze zit in de beginfase: 

haar ontslag bij haar werkgever én 

inschrijving bij de KvK volgen een 

paar weken later. Ze heeft zich – 

in haar eigen woorden – eindelijk 

neergelegd bij het feit dat ze 

gewoonweg niet past in vaste 

organisatiestructuren. Wel wil ze 

zich graag blijven  bezighouden 

met gedoe in allerlei vormen van 

samenwerking.

“Ik moet nog gaan starten en mijn 

hoofd zit vol met ideeën, woorden, 

zinnen, teksten. En dat zit dan 

vooral in mijn hoofd. Ook wel 

ergens in mijn laptop, maar het 

is een enorme brei aan woorden. 

Hoe kan ik de producten die ik 

aanbied scherp krijgen? Hoe kan 

ik ze beschrijven, mijn aanbod 

ontwikkelen en daar de juiste naam 

voor bedenken?”

KLANTVERHAAL MALANCA SCHUT 
 www.metmalanca.nl

http://www.metmalanca.nl
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Met Malanca kijk ik naar haar 

Ondernemersfundament aan de 

hand van de online checklist. 

Ook al bestaat haar bedrijf alleen 

nog maar in haar hoofd, het is 

belangrijk te weten welke pijlers 

er al staan en welke onze tijd en 

aandacht nodig hebben.

We gaan ons focussen op het 

structureren van alle briljante 

ideeën die Malanca heeft. We 

komen samen op een fijne 

locatie in Den Bosch en krijgen 

zo letterlijk zicht op alles in haar 

hoofd omdat we werken met grote 

vellen papier waar we alle plannen 

op noteren. Die we vervolgens per 

soort gaan uitsorteren, om daarna 

de prioriteiten daarin helder te 

maken.

De tweede pijler die aandacht 

nodig heeft is het hebben van 

een goede accountant. Een goede 

accountant (maar ook webbouwer, 

fotograaf etc) valt onder de pijler 

support. Via mijn netwerk heeft 

ze die gevonden. Dit is heel 

belangrijk omdat Malanca vanaf 

het begin meteen veel gemak 

ervaart bij opsturen van bonnen 

en facturen. Omdat een accountant 

alle voordelen kent als starter 

en je zo gewoon geen omkijken 

meer hebt naar het doen van je 

aangiftes.

“Mira is tijdens mijn startproces 

precies wat ik nodig heb: een 

snelle denker, snelle doener, kort 

en krachtig én intelligent. Ze biedt 

als ‘outsider’ wat ik hierin voor 

mezelf mis: kwaliteit tot ordenen 

en organiseren van de creatieve 

explosie die mijn hoofd vaak is. 

Het samen bouwen aan mijn 

Ondernemersfundament biedt orde 

in de creatieve chaos. Helderheid 

in wat ik doe en aanbied. Dat geeft 

veel rust.”

De laatste pijler waar Malanca en 

ik naar kijken is die van selfcare. 

Goede zelfzorg bestaat niet 

alleen uit leuke dingen doen 

na ‘werktijd’ maar ook uit goed 

voelen wat je wel en niet nodig 

hebt in je bedrijfs- en persoonlijke 

ontwikkeling. Malanca is een 

vrouw die zichzelf voortdurend 

ontwikkelt. Ze voelt een enorme 

urge om dit als startende 

ondernemer ook te blijven doen.
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We komen erachter dat ze bij de 

laatste trainingen die haar geld, 

energie en tijd hebben gekost, er 

feitelijk alleen maar ging kijken 

hoe een ander het doet. Op zich 

is daar niets mis mee (beter goed 

gejat dan slecht verzonnen 😉) 

alleen gaat Malanca voorbij aan 

de kern van de kwestie: ze weet 

al superveel, ze is al jaren kundig 

op haar vakgebied. Meer kennis is 

niet perse nodig. Wel handig dat 

ze een aantal ondernemer-skills 

tot zich nam door met mij aan 

haar ondernemersfundament te 

werken. Maar nóg meer kennis om 

haar aanbod te kunnen verkopen, 

nee, dat is niet nodig.

“Aan het eind van het programma 

heb ik helderheid in wat ik doe 

en aanbied. Ik vind het ook een 

handige manier van werken, zoals 

Mira alles zo praktisch aanbiedt 

en aanvliegt: ik pik eruit wat ik 

fijn vind en nodig heb. Het helpt 

me enorm bij het Zelf gaan doen. 

Vooral dat: Doen. En grappig dat 

het vooral gaat om iemand anders 

die dat met jou doet. Dat samen 

maakt het krachtig.”



30Waarom je als ondernemer niet zonder een stevig ondernemersfundament kunt | © Mira Saia 2022

7. DE DERDE PIJLER: SELFCARE

Waarom Selfcare?
Als je me het mes op de keel zet, zou ik zeggen dat dit de eerste pijler 

moet zijn. Omdat je – als jij niet goed voor jezelf zorgt – een belabberde 

ondernemer bent. Als jij altijd te hard, te lang, te vaak werkt bijvoorbeeld, 

steven je af op een dikke burn-out. Als jij altijd je klanten laat voorgaan, 

waardoor je zelden of nooit aan je bedrijf werkt, zien jouw nieuwe 

plannen nooit het levenslicht. Waardoor je chagrijnig gaat worden. Want 

de meeste ondernemers zijn ook ondernemer vanwege het feit dat je 

jezelf wilt blijven ontwikkelen. Dat je telkens mooie nieuwe dingen 

bedenkt waarmee jij jouw klanten weer nog beter kunt helpen.

Als consultant, trainer, coach, therapeut sta jij vaak klaar en aan voor 

anderen. Als je dat te lang doet, zonder jezelf in acht te nemen om het 

even heel mooi te zeggen, ga je eraan onderdoor. 

De metafoor van het zuurstofmasker in het vliegtuig is mij jaren geleden 

verteld en die is altijd blijven hangen. Je krijgt de instructie éérst die bij 

jezelf op te zetten. Dan pas die van je kind, hulpbehoevend ander iemand 

die naast je zit. Als jij immers die zuurstof niet krijgt, val je om. En kan je 

helemaal niemand meer helpen.
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Vormen van Selfcare
Goed voor jezelf zorgen kun je in allerlei smaken en formaten vinden. 

Het is heel persoonlijk wat jou helpt om te ontspannen. Om even jezelf 

los te koppelen van je bedrijf, van je dagelijkse beslommeringen. Zo 

heb ik het nodig om de honden uit te laten. Los van het feit dat zij daar 

ook blij van worden, helpt het mij enorm om de dag te starten met een 

lange wandeling. En sluit ik mijn werkdag rond 17 uur af met een lange 

wandeling waarbij ik echt mijn hoofd leeg maak. 

Ik vind het uitermate 

prettig om ook tussen de 

middag een wandeling 

te maken én om op mijn 

gemak te kunnen lunchen. 

Lang had ik anderhalf 

uur pauze, tegenwoordig 

neem ik twee uur pauze. 

Waardoor ik voor alles alle 

tijd heb. En natuurlijk ga ik 

weleens ‘eerder’ aan het 

werk, maar het blok pauze 

staat er en alleen al van het 

idee word ik rustig.

Ga na wat voor jou werkt, wat jou tijdens de werkdag ontspant. En kijk 

ook wat je fijn vindt los van het dagelijkse. Zo knap ik altijd enorm op van 

wat ik mijn minivakantie noem: een weekendje naar mijn beste vriendin 

in Ouddorp. Goede gesprekken, lekker eten én uitwaaien op het strand. 

Alleen zij en ik, geen man, geen stiefkids, geen honden. Heerlijk!
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Het verband met de andere S’en
Als je de structuur van je werkdag en werkweek aanpast aan bijvoorbeeld 

zo’n lange pauze, heb je automatisch een stukje selfcare te pakken. De 

juiste systemen kunnen daar ook heel erg bij helpen. Kijk naar wat jou 

energie kost. Ik vind het bijvoorbeeld niet altijd heel vreugdevol om lang 

heen en weer te mailen of te bellen om met mijn klanten hun sessies in 

te plannen

Daarom gebruik ik het systeem Calendly daarvoor, wat ik al eerder zei. Ik 

heb ook een Virtuele Assistent (support, daar gaat het volgende deel over) 

die ervoor zorgt dat ik niet altijd zelf overal aan hoef te denken. En dat ik 

niet altijd alles in en om mijn bedrijf zelf hoef te doen.

Wat sinds het begin van mijn ondernemerstijd in 2006 een item is wat 

hoog scoort op selfcare is een goede accountant. Want ik haat alles wat 

met cijfers en belastingen te maken heeft. Daar lek ik echt energie op, 

daar word ik niet blij van, nog steeds niet. Die goede accountant valt 

natuurlijk ook weer onder de pijler support. En onder systemen. Want 

mijn huidige accountant gebruikt een zodanig makkelijk een goddelijk 

systeem, dat ik bijvoorbeeld werkelijk met één druk op de knop al mijn 

in- en uitgaande facturen heb verwerkt. En dat ik – door de QR-code 

te scannen – met superweinig handelingen mijn Omzetbelasting kan 

betalen. Last but not least: haar systeem geeft mij dagelijks het actuele 

inzicht in mijn cijfers – en ik begin daar zowaar lol in te krijgen.
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8. DE VIERDE PIJLER: SUPPORT

Waarom heb je support(ers) nodig?
Wat voor onderneming je ook hebt, er zijn heel veel dingen die buiten 

jouw corebusiness vallen. Grote kans dat je bijvoorbeeld weinig kaas 

gegeten hebt van het onderhouden van je website. Dat je niet goed weet 

wat handige belastingvoordeeltjes zijn. Ook is er een kleine kans dat 

je zelf heel goede portretfoto’s van jezelf kunt maken. Enzovoorts. Er is 

ontzettend veel te doen wat buiten jouw vak valt en waar je iemand van 

buiten voor inhuurt. Wiens corebusiness het wel is.

Dus je huurt een accountant in, fotograaf, webbouwer, grafisch ontwerper 

enzovoorts. Die vallen voor mij allemaal onder de pijler support. Het zijn 

mensen die jou ondersteunen, jou supporten bij het beste uit jezelf én 

jouw corebusiness halen. Zodat jij je bezig kan houden met waar jij goed 

in bent, waar jij je omzet mee maakt.

Wat heel veel ondernemers ook echt verder kan helpen is samenwerken 

met een Virtuele Assistent. Dat is iemand die op afstand allerhande 

kutklusjes uit handen neemt. Er is namelijk ontzettend veel in 

jouw bedrijf wat jij niet persé zelf hoeft te doen. Wat je prima kunt 

uitbesteden. Naast de meer obvious zaken als foto’s, administratie en het 

ontwerpen van je logo.
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Veel ondernemers denken dat ze alles altijd zelf moeten doen. Terwijl 

ook het maken van een planning, het zoeken naar de juiste locatie, het 

inplannen van je social media berichten enzovoorts ook weer níet jouw 

corebusiness is. Tenzij je zelf een Virtuele Assistent of Online Business 

Manager bent. Grote kans dat je dan wel alles zelf kan in je eigen bedrijf 

maar rijst de vraag of je dat ook altijd allemaal zelf moet doen.

De juiste support vinden is een uitdaging
Ervaring leert dat het niet makkelijk is de juiste support te vinden. Jouw 

webbouwer kan zomaar een onwijze ICT-nerd zijn die jou niet begrijpt 

en vice versa. De fotograaf die jou werd aangeraden door een collega-

ondernemers kan zomaar 

een mismatch zijn met 

jou. En zo kan ik nog even 

doorgaan op wat er allemaal 

niet goed kan gaan.

Ook in vinden van en 

het samenwerken met 

een Virtuele Assistent 

schuilen vele uitdagingen 

en valkuilen. De meest 

makkelijke manier om samen te werken en de valkuilen te vermijden 

bestaat en daarover heb ik een gratis online training gemaakt. Daarvoor 

kun je je aanmelden via: mirasaia.nl/minitraining-succesvolle-start-va.

Over het vinden van de juiste supporter
Zoek je al een tijdje naar de webbouwer die jou wel begrijpt en 

andersom? Vraag je je af waar je die fijne fotograaf vindt? Wil je een 

helder en makkelijk inzicht in je cijfers? Mail me gerust: ik heb een hecht 

netwerk van mensen die ik de ‘juiste’ vind. 🙂

http://mirasaia.nl/minitraining-succesvolle-start-va
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Als het gaat om het vinden van de bij jou en jouw bedrijf passende 

Virtuele Assistent of Online Business Manager: ik heb een gratis 

matchservice hiervoor. Ik heb een groot team van fijne (vooral) vrouwen 

die ik graag koppel aan ondernemers zoals jij. Kijk voor meer info op 

mirasaia.nl/mira-matcht.

Twijfels

Heb je twijfels over het werken met welke supporter dan ook? Stop de 

samenwerking en ga op zoek naar een ander. Je relatie is een zakelijke, 

dus die kun je vrij simpel stoppen. Het is soms een puur onderbuikgevoel 

wat maakt dat je je toch niet helemaal senang voelt. Luister daarnaar en 

handel ernaar.

De samenhang met de andere pijlers

Supporters zorgen ervoor – als je de juiste hebt 😉- dat er vanzelf een 

stukje selfcare optreedt. Want de supporter neemt een deel van jouw 

kopzorgen én acties weg. Het samenwerken met welke supporter dan 

ook, gaat eigenlijk altijd gepaard met de juiste systemen. Daarover verder 

meer. 

Supporters kunnen je ook helpen bij de structuur op welke plek dan 

ook in je bedrijf, zeker als je een fijne VA hebt. Die zijn vaak erg goed in 

structureren. Last but not least hangt goede support vanzelf samen met 

de pijler sales & marketing.

Een fijne webbouwer zorgt voor een goede website. Een fotograaf maakt 

mooie plaatjes voor op de site. En ook bijvoorbeeld voor een beeldbank 

met foto’s die jij (of je VA) weer kunt gebruiken voor social media. Als 

je het helemaal wilt platslaan, kun je ook zeker zeggen dat een VA 

ervoor zorgt dat jij vaker of meer tijd hebt om gesprekken te voeren met 

potentiële klanten. Zodat jij meer mensen kan helpen met jouw mooie 

vakgebied en dus meer sales krijgt.

https://mirasaia.nl/mira-matcht
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In februari 2021 hebben Patricia 

en ik een gesprek over haar 

bedrijf. Ze geeft aan dat ze met 

veel dingen tegelijk bezig is. Ze 

heeft al jaren geen acquisitie 

hoeven doen, klanten komen als 

vanzelf op haar pad, maar ze mist 

structuur. Ze wil heel graag minder 

uurtje-factuurtje werken en haar 

eigen ontwikkelde training aan de 

man brengen. 

“Ik heb duidelijke doelen voordat 

Mira en ik aan het werk gaan: 

zo wil ik graag meer trainingen 

gaan geven. Daarbij wil ik meer 

abonnees op mijn podcast 

‘Ambtenaren zijn net mensen’. 

Kortom: werk aan de winkel!”

We gaan eerst samen alle 

vijf pijlers na van haar 

ondernemersfundament. Zodat 

we heel inzichtelijk krijgen 

welke aandacht nodig hebben 

en welke we met rust kunnen 

KLANTVERHAAL PATRICIA BRAAT  
 www.bteken.nl

http://www.bteken.nl


37Waarom je als ondernemer niet zonder een stevig ondernemersfundament kunt | © Mira Saia 2022

laten. Omdat ze nu heel succesvol 

is in processen begeleiden in 

gemeentes, is het slim om aan de 

pijler sales & marketing te werken. 

Haar netwerk kent haar immers 

als iemand die binnen gemeentes 

meewerkt aan veranderingen, 

maar nog niet als de ‘go to woman’ 

waar het gaat om ambtenaren 

veranderkracht aan te leren. 

Patricia gaat dus aan de slag met 

het herschrijven van haar profiel 

op LinkedIn. Ook gaat ze heel 

gericht blogs schrijven over dit 

onderwerp. Natuurlijk komt er 

ook een mooie pagina over haar 

training.

“Mira biedt altijd ruimte voor al 

mijn vragen. Daarbij denkt ze 

mee én leest ze mee. Ze stelt ook 

positief kritische vragen waardoor 

ik ‘dieper’ kwam, verder kwam 

bijvoorbeeld met het schrijven van 

mijn blogs”.

We werken aan nog twee pijlers: 

structuur en support. Er was 

structuur nodig in haar werkweek, 

omdat Patricia tijdens onze 

samenwerking o.a. afstudeerde 

als Internationale NLP-trainer en 

natuurlijk ging haar gewone werk 

ook door. Voor al die kleine dingen 

op haar actielijst – die allemaal 

buiten haar corebusiness vallen 

– heb ik haar gratis gematcht aan 

een van de Virtuele Assistenten in 

mijn team. 

“Mira heeft me daadwerkelijk 

geholpen met de volgende stappen 

in mijn bedrijf en alle randzaken 

die daarbij komen kijken. Ze heeft 

op een constructieve manier met 

mij meegedacht en weer structuur 

in de chaos gebracht. Ook kan 

ik door de komst van mijn VA 

veel van mijn werkzaamheden 

uitbesteden. Het hele Bouw 

een Ondernemersfundament 

programma zorgde voor ruimte 

in mijn hoofd en flow in mijn 

werkzaamheden.”
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9. DE VIJFDE PIJLER: SYSTEMEN

Systemen: handig om je bedrijf op orde te brengen en te 
houden
Zonder systemen is het heel onhandig werken. Grote kans dat jij meer 

systemen in je bedrijf gebruikt dan dat je nu bewust door hebt. Onder 

systemen valt voor mij bijvoorbeeld het juiste besturingsprogramma van 

je laptop (Windows 11 of zo), maar ook een lekker werkende en up to 

date zijnde Office. Je inbox draait op een bepaald systeem. Grote kans dat 

je ook een nieuwsbriefachtig iets uitstuurt, wat via een systeem gaat.

Voor mij vallen ook zaken als het inplannen van je social media berichten 

onder een systeem. Los van het feit dat je daar online tools voor hebt 

(systemen) helpt het jouw volle ondernemershoofd als je daar een 

systeem in hebt. Dus bijvoorbeeld zoals ik drie keer per week wat post. 

Welke systemen passen bij jou?
Het is heel lastig om wat te zeggen over de systemen die handig zijn in 

jouw bedrijf, omdat ze zo persoonlijk zijn. Zo kon ik niet omgaan met de 

social media inplantool Buffer, maar wel met Publer. Een aantal VA’s uit 

mijn team zijn juist weer dol op Buffer.

Ook als het gaat om systemen waarmee je je nieuwsbrief verstuurt zijn er 

zoveel smaken en dus zoveel meningen. Zeker als je het ziet het licht van 
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de combinatie met een shoppingcart en/of factureersysteem, kom je in 

een oerwoud van keuzes terecht. 

Het is in elk geval handig om systemen uit te proberen voordat je 

ze meteen aanschaft. De meeste online tools kennen een gratis 

proefperiode. Op die manier merk je of het bij jou past. Laat ook je VA het 

systeem uitproberen: grote kans dat zij er in de praktijk meer mee gaat 

werken dan jij.

Ga nooit zomaar af op wat een collega-ondernemer je aanraadt, als in: zo 

hupsakee overstappen bijvoorbeeld van het ene autorespondersysteem 

naar het ander. Ik heb daar heel veel dure fouten mee zien maken.
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Systemen staan ook gelijk aan processen in je bedrijf
Wat me het meest gunstig is opgevallen aan het hebben van processen, 

is het elimineren van zoveel van de microbeslissingen die we elke dag 

nemen. Met processen bedoel ik hier dus dat je stappenplannen maakt, 

handleidingen, een goed systeem dus beschrijft.

Er is een reden dat computers en machines zoveel efficiënter kunnen 

zijn dan mensen - ze hoeven geen beslissingen te nemen. Ze zijn 

geprogrammeerd om te weten wat ze vervolgens moeten doen. Van alle 

dingen die de hersenen doen, moet het nemen van beslissingen een van 

de meest belastende zijn.

Zonder proces, zonder systeem gaat alles een stuk rommeliger:

• Moet ik dit toevoegen aan mijn to-do-lijst?

• Of doe ik het nu gewoon?

• Zal ik het uitbesteden?

• Enzovoorts...

Elke keer stoppen om opties af te wegen en een beslissing te nemen kost 

niet alleen tijd (waarvan ik weet dat je altijd het gevoel hebt dat er nooit 

genoeg tijd is toch?!) en het kost ook veel energie.

Dat is waar ik - denk ik - de beste resultaten heb gezien door een strikt 

systeem in te voeren en te volgen. Ik hoef nergens over te beslissen... Ik 

ga gewoon naar de volgende stap. Dit gaat vooral over het systematiseren 

van processen die je altijd of regelmatig of soms uitvoert. Of laat 

uitvoeren in je bedrijf.

Dit geeft je niet alleen wat meer tijd in de dag, het zorgt ook voor:

 9meer energie voor je hersenen om te werken aan de creatieve dingen 
die je leuk vindt;

 9 ervoor zorgen dat je de bal niet laat vallen;
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 9 het laat je (sneller) inzien wanneer het slim is om iemands support in 

te schakelen;

 9minder tijd- en energieverlies om door notities te bladeren en te zien 

wat je al gedaan hebt en wat je nog moet doen.

De samenhang met de andere pijlers

Los van dat het ene systeem wel of juist niet bij jou past, hangt het ook 

samen met alle andere pijlers. Als je van plan bent om op korte termijn 

online trainingen te ontwikkelen en te verkopen (sales & marketing), 

is het bijvoorbeeld slim om – als je toch uitkijkt naar het juiste 

autorespondsysteem – meteen één te kiezen die goed ‘praat’ met jouw 

online trainingsomgeving.

Wanneer jouw VA graag haar taken in Trello hangt, maar jij krijgt er 

hoofdpijn van, is het handig dat jouw supporter gaat werken in een 

systeem waar jij wel mee makkelijk uit de voeten kan.

Kortom: over systemen valt veel te zeggen, ook omdat deze verbonden is 

met alle andere pijlers. Met de juiste systemen op de juiste plek, zijn heel 

veel processen te automatiseren. Of handig en snel op te volgen en uit te 

voeren. Wat jou weer tijd en energie oplevert. Die je bijvoorbeeld weer 

kunt gebruiken om lekker een dagje naar de sauna te gaan (selfcare).
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10. HET VERBAND TUSSEN 
DE PIJLERS

Zoals een fundament onder een huis het hele huis overeind houdt, 

houden de vijf pijlers alles op z’n plek in jouw bedrijf. Er zit geen 

volgorde in als dat je bijvoorbeeld éérst je systemen op orde moet 

hebben en pas daarna aan sales & marketing kunt gaan werken. 

Er is er niet één belangrijker dan de ander: ze zijn allemaal nodig om jou 

te kunnen laten focussen op waar jij goed in bent, op jouw vak. Het is wel 

zo dat als je er een uit laat of weglaat of negeert, het dan minder gaat met 

de anderen. Dat alles gaat wiebelen.

Het is ook zo dat dat ze onderling verband houden met elkaar. Ik zal het 

uitleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld:

Een trainer met een goedlopend trainingsinstituut vroeg me in eerste 

instantie heel specifiek om hulp bij zijn sales & marketing. Hij wilde heel 

graag dat zijn trainingen altijd vol zouden zitten en gaf meteen aan dat 

hij het goed wilde aanpakken.

Tijdens de online workshop Checklist van je Ondernemersfundament 

bleek inderdaad dat er een aantal zaken op dat gebied aangepakt 

mochten worden, zoals met meer persoonlijke ‘stem’ bloggen en een 

nieuwe frisse website met de uitstraling van nu. Hij was realistisch in 

hoeveel tijd dit zou kosten én stond ervoor open om de juiste supporters 

tijdens dit proces aan te trekken.

Zo schakelden we mijn favoriete webbouwer in en een fotograaf waarbij 

hij zich op zijn gemak voelde. Omdat hij een hekel had aan zichzelf op 

foto’s zorgde voor wat stress tijdens dit proces en we konden samen 

fotografen uitzoeken met wie hij een persoonlijke klik had (selfcare).
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Ook bleek dat er op het gebied van structuur een en ander te halen viel. 

Hij plande zijn weken altijd erg vol met trainingen geven. De structuur 

van zijn werkweek liet te wensen over, hij plande per ongeluk veel te 

veel in te korte tijd. We hebben samen de planning van de komende zes 

maanden recht getrokken, zodat hij nu meer tijd overhoudt om de dingen 

te doen die hij wil doen rondom zijn corebusiness.

Deze planning is de blauwdruk geworden van de rest van zijn maanden: 

maximaal drie trainingen per werkweek. En resulteerde ook in een 

zoektocht om andere trainers aan zich te verbinden, zodat hij wél alle 

trainingen kan verkopen, maar ze niet meer allemaal zelf hoeft te doen 

(sales & marketing).

Een betere structuur in zijn werkweek aanbrengen, bracht ook 

automatisch meer focus en tijd voor selfcare. Hij speelt in zijn vrije tijd 

graag piano, daar ontspant hij van én het is een moment van hem en zijn 

muzikale gezinsleden. Omdat hij minder volle werkweken had ingepland, 

kwam hier ook veel meer ruimte voor. Letterlijk en figuurlijk. 

Op het gebied van sales & marketing was een hoop te doen, want ‘even 

je hele site’ herschrijven is een hele klus. Dat viel mooi samen met zijn 

persoonlijke stem vinden met bloggen. Omdat we elkaar twee keer per 

maand treffen, had hij een mooie deadline voor het aanleveren van 

materialen en kon hij telkens met mijn feedback en input aan de slag.

Wat nodig werd was een Virtuele Assistent, een fijne supporter die 

zijn nieuwsbrief (die ook meteen mee veranderde van tone of voice en 

uiterlijk gelijkend op de site) en social media-uitingen ging regelen. Ik 

kon hem gratis matchen aan een fijne uit mijn team.

Aan het eind van zijn twaalf maanden programma zijn zijn blogs en 

andere uitingen helemaal passend bij hem en wat hij wil uitstralen. Zijn 

potentiële klanten weten hem vaker en makkelijker te vinden omdat 
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zijn website nu uitstraalt hoe hij in werkelijkheid is. Zijn gezin is blij 

met zijn muzikale aanwezigheid. En intussen heeft hij externe trainers 

aangetrokken zodat hij toch net zoveel (zelf meer) trainingen kan geven 

aan zijn klanten.

Wat levert een stevig Ondernemersfundament op?
Elke keer stoppen om opties af te wegen en een beslissing te nemen kost 

niet alleen tijd (waarvan ik weet dat je altijd het gevoel hebt dat er nooit 

genoeg tijd is toch?!), het kost ook veel energie.

Dat is waar ik - denk ik - de beste resultaten heb gezien bij mijn klanten. 

Met elke pijler op z’n plek, kun je je brein inzetten waar je het voor 

wilt inzetten. Dus denken over een nieuwe training, mijmeren over de 

volgende vakantiebestemming, full focus op die sessie met je klant.

Dit geeft je niet alleen meer tijd per dag, het zorgt ook voor:

 9meer energie voor je hersenen om te werken aan de creatieve dingen 
die je leuk vindt;

 9 sneller inzicht wanneer het slim is om support in te schakelen;

 9minder tijd- en energieverlies met door je notities bladeren en te zien 
wat je al gedaan hebt en 
wat je nog moet doen;

 9 heldere visie waar het 
gaat over je sales & 
marketing: je weet wat 
te doen, wat te laten en 
waar jouw ideale klanten 
uithangen.
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Ineke Hovius komt bij me in de 

zomer van 2021. Ze heeft op 

dat moment een goedlopend 

bedrijf, Elitel: een telefonische 

antwoordservice waar ik zelf 

jarenlang klant ben geweest: 

“We ondersteunen meer en meer 

mondzorgpraktijken. Die hebben 

het vaak heel erg druk, omdat 

aan de balie letterlijk mensen 

staan te wachten, terwijl intussen 

de telefoon gaat. Dit is heel 

specialistisch werk, omdat we 

ook verstand moeten hebben van 

mondzorgklachten en -vragen. 

Omdat ik zie dat hier heel veel 

potentie ligt, besloot ik Solident 

op te richten. En vervolgens liep ik 

vast in de dagelijkse drukte terwijl 

ik juist zo graag mijn focus op 

Solident wilde leggen.”

We starten onze samenwerking 

met de Online Checklist van haar 

Ondernemersfundament. Zodat 

KLANTVERHAAL INEKE HOVIUS   
 www.elitel.nl  en www.solident.nl

http://www.elitel.nl
http://www.solident.nl
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we alle 5 S’en van het toekomstige 

fundament in beeld kregen. 

Hieruit bleek dat we ons zouden 

gaan focussen op systemen en 

sales & marketing: “Ik wil op 1 

januari 2022 de nieuwe site live. 

Dan moeten ook de klanten van 

mijn bedrijf op de hoogte zijn en 

de techniek aan de achterkant 

helemaal klaar voor dit nieuwe 

bedrijf.”

Ik vind het zelf wat ambitieus, heb 

dat ook met haar gedeeld, maar 

omdat ze zelf helemaal gelooft 

dat het gaat lukken, beweeg ik 

natuurlijk mee. Ik raad haar aan te 

werken met het online systeem 

Asana. Zodat Ineke zicht krijgt 

op elk doel. En welke stappen er 

nodig zijn om daar te komen waar 

we willen zijn.

“Omdat Mira en ik samen Asana 

inrichten, zie ik dat bijvoorbeeld 

het op de hoogte stellen van mijn 

huidige klanten meer werk is dan 

ik dacht. Ik wil ze namelijk graag 

een mooi ontworpen persoonlijke 

brief sturen. Doordat ik alle stappen 

helder inzichtelijk kreeg, kon ik hier 

op tijd mee beginnen.”

We gaan ook aan het werk om 

marketinguitingen te bedenken 

(van de S van Sales & Marketing). 

Dit doen we via Zoomsessies 

om zo samen aan de teksten te 

schaven voor op LinkedIn. Omdat 

we een Dropboxmap delen, kan 

Ineke na elke sessie meteen 

hiermee verder. 

Doordat we van tevoren 

door middel van de online 

checklist helder hadden aan 

welke pijlers van haar nieuwe 

Ondernemersfundament we 

moesten werken, kon Ineke zich 

puur focussen op dat wat echt 

nodig was voor haar bedrijf.

Omdat we elkaar regelmatig online 

troffen, kon ik mijn jarenlange 

marketingkennis inzetten om 

haar marketing nóg beter neer te 

zetten. Dit deden we door samen 

letterlijk aan haar teksten te 

werken.

We deelden de toegang tot haar 

Asana, zodat we samen precies 

wisten hoe dichtbij we bij de 

gestelde doelen zaten. Ook haar 

webbouwer heeft Ineke – op mijn 

aanraden – toegang gegeven tot 
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Asana: zo werd de samenwerking 

sneller en productiever.

“Het is me gelukt om op 1 januari 

live te gaan met de website! Door 

op vaste momenten met Mira 

te sparren over bijvoorbeeld de 

inhoud van mijn klantenbrief en 

het neerzetten van social media 

berichten, was mijn hoofd altijd op 

tijd ‘leeg’ om weer wat anders te 

doen: Ik heb immers nog een bedrijf 

wat loopt én een kleinzoon waar 

ik graag een dag per week al mijn 

aandacht aan geef.”
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WIE BEN IK?

Geboren in de zomer van 1973, eerste dochter van een Siciliaanse vader 

en Nederlandse moeder

Ik heb lang gedacht dat ik raar was en vroeg me als kind (en nog weleens 

😉) af of ik niet geadopteerd was. Ik hoorde nooit bij groepjes, vond en 

vind heel verschillende muziek leuk, scoor zowel als intro- als extravert. 

Ik werd gepest op school maar toen we verhuisden, was ik ineens heel 

populair (ik had als eerste stekeltjes en dat werd gekopieerd) en zo kan ik 

nog wel even doorgaan.

Mensen helpen

Ik wilde wel altijd mensen helpen, dat is niet veranderd. En ik vind nog 

steeds heel veel dingen leuk om te doen: ik weet bijvoorbeeld alles over 

hoogsensitiviteit, kan je kleding- en kleuradvies geven en ik vind het 

werkelijk hemels om cadeautjes voor anderen te regelen of te shoppen 

voor een ander. Ook weet ik veel over honden, hou ik van structuur maar 

tegelijkertijd ook van afwisseling en kan ik je uitleggen hoe het zit met 

drie Principes.

Vroeger…

Een stukje geschiedenis: ik deed HBO-SPH omdat ik dacht dat 

het summum van het helpen van mensen in de verstandelijk 

gehandicaptenzorg lag. Maar ik haal daar niet genoeg uit, ik vind het ook 

zwaar en kan via een uitzendbureau iets heel anders gaan doen: op het 

postkantoor aan de slag. Na een jaar zit daar geen uitdaging meer in en 

kan ik – omdat ik snel kan typen en graag mensen help – aan de slag als 

juridisch secretaresse bij het Buro voor Rechtshulp.

Mijn werkende leven bestaat vanuit dan vooral uit secretaresse jobs, 

al werk ik ergens maximaal 1,5 jaar, meestal korter. Het wordt namelijk 

niet overal geaccepteerd dat ik zie, wat anders, beter en efficiënter kan. 

Het wordt mij langzaam duidelijk dat ik een helicopterview heb en van 
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de details ben met veel voelsprieten. Heel handig maar soms dus ook 

uitermate onhandig.

Het begin van mijn bedrijf

In augustus 2006 vraagt een goede vriendin mij of ik als freelance 

secretaresse, voor de opleiding waar zij voor werkt, aan de slag wil. Ik ben 

binnen een dag ingeschreven bij de KvK en doe dit met veel plezier, ook 

voor andere opleidingen. VA avant la lettre. 😉

Mijn eigenlijke doel is met mijn coachopleiding zoveel mogelijk 

hoogsensitieve mensen te helpen, dat doe ik naast mijn freelance 

secretaresse werk. Maar omdat ik ver voorloop op dat moment (HSP is 

nog heel onbekend) en ik naar mijn smaak te weinig klanten krijg, richt ik 

me fulltime op het online assistent zijn. Ik heb zelfs mensen in dienst die 

ik opleid tot VA maar ik haal ook daar te weinig uit: ik vind het veel leuker 

om zelf mensen te ondersteunen en mee te denken.

In 2011 help ik de mensen, die ik niet persoonlijk kan helpen, 

vanwege tijdgebrek, aan een VA. Een leuk businessmodel, want ik help 

ondernemers kosteloos aan een goeie VA en de VA in kwestie betaalt mij 

een fee. En dat doe ik tot op de dag van vandaag met mijn fantastische 

VA-team, vol bruisende ondernemers.

Voor veel fijne ondernemers mag ik hun Online Business Manager/Online 

PA zijn, wat zoveel betekent dat ik hun praktische sparringpartner ben, 

meedenk over welke richting we op gaan, we bedenken samen welke 

marketingzaken we gaan oppakken en zo maak ik eind 2019 ook de stap 

naar het één op één praktisch sparren met ZZP’ers en ondernemers.

Mijn model wordt geboren

Ik ontwikkel mijn model ‘Het Ondernemersfundament’ – want ik heb 

ontdekt dat het bij elke ondernemer die ik help in eerste instantie zo is 

dat hun sales en marketing, selfcare, support, systemen en structuur niet 

op orde zijn. Of op zijn minst een paar van die punten zijn nog niet op 
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orde. Door één op één samen te werken kan ik sneller de diepte in gaan 

en heeft de ondernemer in kwestie ook sneller helder aan welk wiel we 

moeten draaien om alles weer soepel te laten verlopen.

En zo ging het verder

Na mijn scheiding in 2018 en drie verhuizingen verder blijk ik met mijn 

man heel goed te aarden in het pittoreske Brabantse Schijndel waar we 

in een mooie maisonnette in een voormalig klooster wonen. Het heeft 

me doen inzien dat mijn hoofd heel erg floreert bij een prikkelarme 

omgeving waar ik vaak met onze drie honden de bossen en velden in kan.

En ik help jou beste ondernemer - ook graag! Aan meer rust – zonder 

dat je meteen hoeft te scheiden of te verhuizen. Dus voel je je 

ondergesneeuwd in je eigen bedrijf, ervaar je chaos en mis je de rust in je 

hoofd voor je creatieve plannen? Heb je behoefte aan marketing die bij 

jou past? Wil je nu eindelijk eens die fijne VA? Dan overleg ik graag met 

jou op welke manier ik je het beste kan helpen. Je leest hierna hoe je met 

mij contact kunt opnemen.



51Waarom je als ondernemer niet zonder een stevig ondernemersfundament kunt | © Mira Saia 2022

BOEK

In dit e-book las je van alles over wat een ondernemersfundament 

eigenlijk is. Wat het betekent als er geen fundament onder jouw bedrijf 

of een half fundament. Ik liet je ook zien hoe al die pijlers met elkaar in 

verband staan. 

Dit e-book is een voorloper op mijn boek dat ik dit najaar (2022) ga 

schrijven. Je kunt vanzelf op de hoogte blijven van de vorderingen én als 

eerste horen wanneer het uitkomt. Als je dat wat lijkt, kun je je aanmelden 

via deze link: mirasaia.nl/tip-updates-over-het-boek.

https://mirasaia.nl/tip-updates-over-het-boek
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CONTACT

Heb je een vraag over alles rondom jouw corebusiness? Heb je het gevoel 

dat jouw ondernemersfundament eens onder handen genomen mag 

worden? Neem gerust contact me met op. Wanneer je mij belt, krijg je 

meestal mijn voicemail. Dat is omdat ik vaak geconcentreerd met klanten 

aan het werk ben. Het is daarom heel fijn als je een voicemailbericht 

inspreekt.

Je kunt me sowieso altijd goed bereiken via Whatsapp. Je mag me 

schrijven via die weg of inspreken: 06 48 44 33 01.

Als je aangeeft waarover je met me wilt overleggen, plannen we een bel- 

of Zoomafspraak in. Zo weet ik zeker dat we alle tijd hebben en ik jou niet 

stoor. Ik bel meestal dezelfde dag nog terug of ik stuur je een berichtje 

via Whatsapp. Natuurlijk kun je me ook altijd even een mailtje sturen: 

mira@mirasaia.nl. Op mailtjes antwoord ik - waar mogelijk - dezelfde 

dag nog.

Je kunt ook altijd even kijken op mirasaia.nl/bouw-een-stevig-

ondernemersfundament hoe ik jou kan helpen bij alles rondom jouw 

corebusiness. Zodat ook jij een stevig ondernemersfundament krijgt.

P.S. Doe niet meer dan nodig is en doe waar je blij van wordt 😉

mailto:mira%40mirasaia.nl?subject=
https://mirasaia.nl/bouw-een-stevig-ondernemersfundament
https://mirasaia.nl/bouw-een-stevig-ondernemersfundament
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