S TA RT E N

Tekst: Lizet van Triet

Het starten van uw eigen bedrijf (XIX)
Voor het starten van een eigen bedrijf kunt u allerlei stappen volgen. Logische stappen, die u met uw
verstand neemt. Maar er is meer voor nodig, zo merkte Marja van der Ende op, zowel bij zichzelf als
bij verschillende collega’s: “Er kunnen allerlei gedachten en emoties ontstaan die dat starten kunnen blokkeren. Vaak is er nog een stap in het ondernemingsproces nodig. Die gaat over de persoonlijke ontwikkeling en over het inzetten van kracht.”
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Wat kunt u doen als u vastloopt in het starten van uw onderneming? Hoe kunt u uw kracht inzetten om uw bedrijf tot een succes
te maken? Hierover gaat het boek Vrij en blij zelfstandig ondernemen van Marja van der Ende. Zij schreef dit boek omdat ze
ondernemers een hart onder de riem wil steken: “Ik vind het heel
jammer dat 50 procent van de starters binnen vijf jaar stopt. Dat
is zo’n zonde van de energie die erin gestopt is.” Vandaar dat ze
haar ervaringen wil delen met de lezers van Esthéticienne.
Positief
Marja erkent dat het zelfstandig ondernemerschap zeker ook minder
leuke kanten kent, maar in haar eigen situatie heeft zij daar steeds
een positieve draai aan gegeven: “Het starten van een bedrijf kan af
en toe tegenvallen. Voor mij zijn de voordelen toch nog steeds groter
en dat wil ik delen met de lezer.” Met haar enthousiasme wil ze anderen stimuleren en laten zien hoe leuk het werken in en aan een eigen
bedrijf kan zijn. Zij deelt daartoe in haar boek een paar ervaringen die
haar overkwamen. Allereerst was er de te lege agenda in het begin.
Marja: “Een gedachte als ‘O jee, ik haal mijn doelstelling niet’ kwam
toen op. Verder kwamen er bij mij onder meer onzekerheid en boosheid bij en fysieke spanning. Dat alles bij elkaar zorgde voor een blokkade, waardoor actie uitbleef.” Door stil te staan bij de opgekomen
paniek en die te observeren, kreeg zij weer inzicht. “Een lege agenda
wil niet zeggen dat ik niet succesvol ben in het aantrekken van voldoende werk. Door me dit te realiseren, kwamen vanzelf nieuwe
ideeën boven om te werken aan het voller krijgen van die agenda.”
Zij vult aan: “Chaos is voor mij het proces dat voorafgaat aan creativiteit.” Het tegenovergestelde kan ook gebeuren: paniek door een te
volle agenda. Marja: “Geen nee durven zeggen is vaak een oorzaak
daarvan. Dat kan liggen aan het niet aan (durven) geven van grenzen
of aan het niet maken van keuzes. Als u zich daarvan bewust wordt
en daaraan gaat werken, zal dit probleem zich gaandeweg oplossen.” Marja geeft aan dat elke valkuil in het proces meerdere mogelijke oplossingen kent: “Als u kunt denken in neutrale mogelijkheden,
zonder daarover een oordeel te hebben, kan er een nieuwe wereld
voor u opengaan.”
Rugzak
Ieder mens draagt een denkbeeldige rugzak met zich mee. Voor
veel mensen heeft deze rugzak een negatieve gevoelswaarde;

voor Marja niet: “In uw denkbeeldige rugzak
zit veel kennis, werkervaring, gedrag en contacten. Waarschijnlijk kunt u op dit moment
niet alles daarvan inzetten voor het starten
van uw eigen bedrijf omdat er nog blokkades
op kunnen zitten.” Spanning en stress kunnen een grote rol spelen in een blokkade, zo
is haar ervaring: “Spanning kan lichamelijk
voelbaar zijn in aangespannen spieren. Dat
kan gekoppeld zijn aan een overtuiging die
een emotionele reactie oproept. En stress
kan ontstaan als onder meer een onderliggende behoefte niet wordt vervuld.” Bij
zo’n behoefte kunt u denken aan onder
meer (financiële) zekerheid of waardering.
“Bij het ontladen van de fysieke spanning,
bijvoorbeeld tijdens een massage, kan een
antwoord dat u nodig heeft om een keuze
te maken, komen bovendrijven.” Het kan niet makkelijk zijn om
erachter te komen wat er speelt, om de spanning te ontladen.
“Het blijkt dat emoties zich kunnen uiten in bepaald gedrag.
Gedragsuitingen die een rol kunnen spelen bij het starten van
een eigen bedrijf kunnen bijvoorbeeld zijn: onzekerheid, besluiteloosheid, overbodigheid, ontevredenheid of machteloosheid.
Als het u lukt om daarmee aan de gang te gaan, dan worden vaak
de daaraan gekoppelde emoties verwerkt en kan het brein weer
helder denken.” Marja geeft aan dat u uw eigen krachten uit uw
rugzak daarvoor kunt aanwenden: “Kennis, kunde, gedrag en
contacten geven u samen de zogenoemde MultiKracht.”
MultiKracht
Door uw MultiKracht in te zetten, kunt u volgens Marja vrij ondernemen en (weer) het plezier van het zelfstandig ondernemen
ervaren. Om eventuele blokkades te kunnen deblokkeren, stelt
Marja voor om een lijstje te maken om de kracht uit uw rugzak
in kaart te brengen. Zet onder meer alle opleidingen, cursussen
en boeken op een rijtje, net als alle werkervaring, functies, competenties, karaktereigenschappen en mensen waarmee u in contact bent, of bent geweest. Tot slot maakt u daarvan combinaties. Marja: “Dat zijn zogenaamde Product-Markt-Combinaties,
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die u kunt inzetten om uw bedrijf succesvol te maken. Het kan zijn dat bij het ophalen
van de herinneringen om tot bovengenoemd lijstje te komen, emoties bovenkomen die
een fysieke spanningsreactie geven. Deze reactie komt voort uit onverwerkte emoties.”
Gelukkig is aan onverwerkte emoties wat te doen, waardoor zij geen spanning meer
oproepen en de rugzak lichter wordt. Marja ontwikkelde daarvoor zogenaamde ontladingsoefeningen. “Door aandacht te geven aan die plek in het lichaam waar u spanning
voelt als u aan een bepaald element in uw rugzak denkt, kan ontspanning of ontlading
optreden als u eerst die spanning vergroot. Of het ontladen succesvol was, kunt u testen door weer aan datzelfde element te denken en te bemerken of de spanning er weer
is of juist niet meer optreedt.” Marja maakt dat met een voorbeeld concreet: “Als u tijdens het schrijven van uw ondernemingsplan merkt dat er spanning in uw lijf ontstaat,
ga daar dan met uw aandacht naar toe. Vergroot de spanning net zolang tot deze zich
ontlaadt. Daarna kunt u wel met plezier verder met uw businessplan. Met behulp van
de MultiKracht-methode en uw eigen MultiKracht kunt u zo zonder stress succesvol uw
eigen doelstellingen halen.”
Marja van der Ende schreef het boek Vrij en blij zelfstandig ondernemen, blokkades doorbreken door middel van MultiKracht, om een bijdrage
te kunnen leveren aan het opbouwen van een mooi bestaan als zelfstandig professional (uitgever: Gopher B.V.: ISBN: 9789051797886).
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Herkenbaar
Yvonne Hoenen is blij dat ze zowel een training volgde bij Marja van der Ende als
dat ze haar boek las: “Beide spraken mij heel erg aan omdat het zo herkenbaar
voor mij was. Marja spreekt vanuit haar eigen ervaring en niet als een geleerde die
alles uit de boeken heeft. Marja heeft zelf ook geworsteld bij de start van haar
eigen bedrijf en het lukte haar om er toch steeds iets positiefs van te maken. Ik
dacht dat ik alleen met allerlei dingen zat, maar het blijkt dat veel ondernemers
dat hebben.” Yvonne geeft een voorbeeld: “Dat ik bang ben om iets verkeerds te
doen, heb ik altijd als iets negatiefs ervaren. Het maakte dat ik faalangstig werd.
Maar door er op een andere manier naar te kijken, wordt het juist iets positiefs.
Zo dacht ik dat ik mijn cliënten misschien niet altijd de beste behandeling zou kunnen geven. Maar nu heb ik geleerd dat ik zo goed mijn best doe, dat ik weet dat zij
juist een topbehandeling krijgen. En dat zij dat ook zo ervaren. Als ik een cliënt
krijg waarvan ik denk dat zij beter geholpen kan worden door bijvoorbeeld een
huidtherapeut, stuur ik haar gewoon door. Ook dat versterkt het vertrouwen
van mijn cliënten in mij.”
Yvonne startte in 2011 met haar praktijk voor gezonde ontspanning van lichaam
en geest, Sattva Relaxa, in Tegelen. Ondanks het afronden van veel verschillende
opleidingen en cursussen, wist ze niet zeker of ze daarvoor wel voldoende gekwalificeerd was. “Ik vond dat ik eerst nog meer opleidingen moest afronden voordat
ik echt goed genoeg zou zijn om cliënten te behandelen. Van Marja leerde ik dat diploma’s niet allesbepalend zijn. Ik heb meer kwaliteiten en het combineren daarvan sterkte mij in mijn gedachte dat ik wel een
eigen bedrijf kan starten. Bovendien kan ik de zaken waarin ik niet echt goed ben, of die ik niet leuk vind,
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uitbesteden.” Zo heeft zij onder meer een grafisch ontwerper en een marketingexpert aangetrokken. Ook
de oefeningen in het boek hielpen Yvonne verder: “Ik benaderde potentiële cliënten te gespannen, want ik
wilde hen graag binnen halen. Ik voelde dan dat de spanning zich in mijn lijf opbouwde en dat legde grote
druk op me. Ik zag het ook als persoonlijk falen als het niet lukte. Ik ging dit soort situaties herkennen
en achteraf analyseren. Daardoor kon ik er sneller op reageren als het weer gebeurde. Bovendien ben ik
naar mijn lichaam gaan luisteren. De spanning voelde ik in mijn buik en het beïnvloedde ook mijn ademhaling. Door de oefeningen uit het boek te doen, verminderde mijn blokkade.” Nu luistert ze eerst goed naar
de vraag waarmee een potentiële cliënt bij haar komt: “Als het bijvoorbeeld gaat om stress te verminderen, dan vraag ik door. Want stress is een breed begrip. Wat wil deze persoon precies? Dan kan ik daar
gericht op antwoorden in plaats van een heel uitgebreid verhaal te vertellen dat juist afschrikt. Ik heb
leren loslaten, leren geloven dat het goed komt.” Dat geeft Yvonne rust en vertrouwen in de toekomst.
En dat heeft haar geholpen om de bloeiende praktijk op te bouwen die ze nu heeft.
Voor meer informatie: www.sattvarelaxa.nl.
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