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Bezield succes is -voor mij- ondernemen op een manier die helemaal past bij wie je bent.
 
Het is ondernemen op jouw voorwaarden. 

Daarnaast is bezield succes positieve impact creëren in de ondernemerswereld.

De impact waarin ik geloof is dat nog veel meer ondernemers voluit gaan voor bezield 
ondernemerschap, bruisend kunnen leven zonder financiële zorgen!

Ondernemen op jouw voorwaarden vraagt:
• Dieper verbinden met jezelf, je verlangens en diepste waarden.
• Vertrouwen op je intuïtie en meer je krachtige leiderschap inzetten.
• De moed hebben te vertragen, bewuster te kiezen voor de weg van jouw
   levensenergie.
• Een transformerende shift van angst en stress naar ondernemen vanuit vertrouwen 
   en rust.

Precies dit geeft jouw de vrijheid, het plezier en de voldoening.

HOGE ENERGIE + SLIMME STRATEGIE  + JUISTE ACTIE = BEZIELD SUCCES

Better Business = Better Life
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Verbetering kun je niet tegenhouden
Om iets te verbeteren in je bedrijf, zal er iets veranderen.

Een transformatie gebeurt als de frustratie of het verlangen groot genoeg is.

Hoe beweeg jij in het leven?
• De ene ondernemer beweegt pas vanuit frustratie, vanuit pijn
• De andere ondernemer beweegt vanuit een dieper verlangen, vanuit plezier 

Beiden zijn prima, zolang je openstaat dingen te verbeteren en transformeren.

De vraag die jij hieronder het snelst beantwoordt vertelt hoe jij het makkelijkst beweegt in 
je ondernemerschap.

Wat ben jij ferm beu in je bedrijf en ondernemerschap? = A-vraag

Wat denk je dat er nodig is om die transformatie te realiseren?

Wat denk je dat de allereerste stap is die jij nodig hebt om vanuit ‘bezield succes’ te 
ondernemen?

Dit is antwoord Y (zie verder in het document)

OF
Waar verlang jij naar in je bedrijf en ondernemerschap? = B-vraag
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Succesvol ondernemen vraagt meer dan een strategie
Jarenlang ondernam ik puur strategisch, de meer mannelijke manier van ondernemen. 
Hard werken was dé manier hoe ik het geleerd had.
Of dit succesvol was? 
Jazeker. 

Plannen maken, doelen stellen, omzet en cijfers behalen. 
Je hebt dit deels nodig om succesvol te ondernemen.

Ergens begon ik de voldoening en bezieling te missen in mijn werk.
Het plezier en de energie ebde langzaam weg.
De pure strategie maakte me moe. 

Vanuit bezieling ondernemen…
Afgelopen jaren ben ik me gaan verdiepen in spiritualiteit, de weg van de TAO, de weg 
van moeiteloosheid, de weg vanuit meer vrouwelijke energie.

No worries….niets zweverigs want daar ben ik te aards en te praktisch voor.

Ik ben meer vanuit ‘mijn essentie’ gaan ondernemen. 
Ondernemen vanuit mijn ‘hele zijn’. Een holistische aanpak.
Het onderdrukte mocht meer stromen.

De gezonde combi van ‘de yin en yang’, ‘het strategische luik en het energetisch deel’.
Wat past er bij mij en in deze levensfase? 
Wie klopt er bij mijn energie? 
Welke energie zet ik in de wereld?
Wat brandt er van binnen dat meer mag gedeeld worden?
Met wie omring ik me?

Meer vanuit rust én plezier dingen creëren, bezield ondernemen. 
Dieper vertrouwen op mijn intuïtie.
De weg volgen van creativiteit en flow. 
Stoppen met moeten. Stoppen met het volgen van de stappenplannetjes en de massa. 
De combi van zacht, vrouwelijk, intuïtief ondernemerschap met mannelijk, strategisch 
sausje.

Beide delen zijn nodig voor bezield succes. 
Het draait niet enkel om #metoo het gaat over #wetoo!
Precies daarvan werden niet alleen klanten gelukkiger, ikzelf ook.
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Wachten in overgave zorgt voor een magere bankrekening…
Het kan zijn dat deze woorden raken.
Stel je hebt een idee, en je wacht op wat er komt.

Je wacht tot de juiste mensen je pad kruisen, zodat jij je idee in de wereld kunt zetten.

Ergens verleg je je verantwoordelijkheid naar de buitenwereld voor jouw succes.

Overgave, dromen, wensen en visualiseren is onvoldoende om een goed lopend bedrijf 
uit te bouwen. 

Bezield succes vraagt om geïnspireerd actie ondernemen.

En ja je komt jezelf tegen. 

Je voelt twijfels, angsten en gremlins. 

Ik herinner me nog hoe spannend ik het vond om goeie prijzen te vragen, om een eerste 
verkoopgesprek te voeren, mijn eerste webinar te geven, een eerste video op te nemen.

Het vraagt een ferme groeistap om duidelijk grenzen aan te geven, je waarheid te 
spreken, de weg te volgen van jouw levensenergie.

Het is best lastig te leren van de mensen die je het meest triggeren. 
En toch zijn ze je grootste spiegels, degene waarvan je het meeste leert.

Deels draait ondernemen over ‘hoe moet ik dit praktisch doen?’.

Anderzijds gaat het vooral over moed, liefdevol leiderschap en gefocust actiestappen 
ondernemen. 
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Loop nooit weg van iets dat weerstand geeft, want dan mis je
een ongelooflijke groeikans. 
Ondernemen is niet je elke dag goed en gelukkig voelen 

Ondernemen is één groot persoonlijk groeiproces.

Je wordt leider in plaats van volger. Je stopt met wat je niet meer dient.

Je neemt liefdevol afscheid van mensen die energie zuigen. 

Je gaat volledig staan voor wat je hier te doen hebt.

Je durft prijzen te vragen die je dienst echt waard is (ook al vind je omgeving daar wat 
van).

Vandaar deze 40 businessvragen zodat je bewuster wordt waar jouw mooiste groeistap 
zit.

Ga voor dat betere bedrijf, een betere toekomst, een beter leven!
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40 Business vragen voor bezield succes
Vink de antwoorden aan, waar je spontaan JA op antwoordt.

Klopt je bedrijf nog bij wie en hoe jij nu het liefste wilt ondernemen?
Weet jij waar jij het verschil maakt versus je concullega’s?
Krijg je energie van je huidige klant?
Is je dienstenaanbod duidelijk en overzichtelijk?
Heb je een heldere visie waar je naartoe wilt ook financieel?
Twijfel je niet over je prijzen?
Word je blij van je omzet/winst versus het aantal uren dat je werkt?
Zet je de juiste intenties die kloppen in jouw fase van ondernemerschap?
Ervaar je de nodige vrijheid en het plezier in je ondernemerschap?
Investeer je jaarlijks in persoonlijke en zakelijke groei?

1. Vragen over je businessfundament-strategie

Is er ruimte voor rust in je leven?
Zet jij jezelf op de allereerste plek in je bedrijf?
Eet en drink je bewust?
Beweeg je dagelijks?
Voel je je ‘s morgens energiek en uitgerust?
Beheer je slim jouw energie en tijd?
Kun je je makkelijk focussen op 1 project?
Heb je een goeie relatie met de mensen die het dichtst bij je staan?
Implementeer je zaken zodat je niet uitstelt?
Vertrouw je op je intuïtie, inspiratie en creativiteit?
Zeg je vaak ‘nee’?
Voel je het volle vertrouwen in jezelf, je bedrijf, je sector en in de toekomst?
Kun je snel beslissen over belangrijke keuzes?
Maak jij op vaste momenten je hoofd leeg?
Kun je ongestoord en gefocust doorwerken en bewaak jij streng je grenzen?
Geef je bewust geen ‘kosteloze tijd’ weg?
Investeer je in nieuwe software, tools en technologie?
Ben je goed georganiseerd in je bedrijf?
Delegeer je de dingen die je niet graag doet of minder goed kan?
Betalen klanten op tijd?

2. Vragen over je energielekken
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Maak je ruimte om AAN je bedrijf te werken in plaats van enkel erin? 
Ken je het verschil tussen marketing en verkopen?
Heb je een marketingbudget?
Onderneem je met een marketingplan? 
Heb je waardevol marketingmateriaal?
Deel je uitsproken jouw visie of mening over je sector?
Gebruik je je creativiteit in je marketing?
Ga je wekelijks in gesprek met potentiële klanten?
Heb je een emaillijst of databestand?
Heb je een netwerk om je heen van ondernemers die je upliften?

3. Vragen over marketing-& sales-strategie

En wat is jouw volgende stap?
Bij welke van de 3 categorieën heb je de minste hokjes aangevinkt?

Wat is één item uit die categorie dat je deze week wilt oppakken?

Klopt datgene wat je gaat oppakken met dat wat je eerder dacht?

(zie antwoord Y op pagina 3)
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En verder?
Met plezier begeleid ik jou om een doorbraak te 
realiseren in jouw businessgroei. Meer dan 450 
ondernemers begeleidde ik persoonlijk om succesvol te 
groeien naar dat volgende niveau.

Als je voelt, ik ben klaar voor een doorbraak, vul 
komende week deze vragenlijst in: 
https://www.sabinevanmeenen.be/nl/aanvraag-gratis-
businessboost-sessie 

We gaan dan dieper in gesprek met elkaar.

Voor nu wens ik je vooral bruisend & bezield succes toe zonder zorgen!

Enthousiaste groet!

Sabine van Meenen
Ervaren BusinessMentor voor ervaren ondernemers
www.sabinevanmeenen.be – contact@sabinevanmeenen.be

VRAAG EEN PERSOONLIJK
GESPREK AAN

Goesting in meer ondernemerstips? 
Ontvang kosteloos 11 belangrijke strategieën om door te breken:
https://www.sabinevanmeenen.be/nl/download-gratis-e-book 

https://www.sabinevanmeenen.be/nl/aanvraag-gratis-businessboost-sessie
https://www.sabinevanmeenen.be/nl/aanvraag-gratis-businessboost-sessie
https://www.sabinevanmeenen.be/nl/download-gratis-e-book
https://www.sabinevanmeenen.be
mailto:contact@sabinevanmeenen.be

