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Vrij en blij 
zelfstandig 
ondernemen

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 kUN-
NEN bLokkEREN. VAAk IS ER Nog EEN STAp IN HET oNdERNEmINgSpRoCES NodIg. dIE gAAT oVER dE pERSooN-
LIJkE oNTwIkkELINg EN oVER HET INzETTEN VAN kRACHT.”

Wat kunt u doen als u vastloopt in het starten van uw onderne-
ming? Hoe kunt u uw kracht inzetten om uw bedrijf tot een succes 
te maken? Hierover gaat het boek Vrij en blij zelfstandig onder-
nemen 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 ande-
ren 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 boos-
heid bij en fysieke spanning. Dat alles bij elkaar zorgde voor een blok-
kade, 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 vol-
doende 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 creati-
viteit.” 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 oplos-
sen.” Marja geeft aan dat elke valkuil in het proces meerdere moge-
lijke 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 con-
tacten. 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 kun-
nen 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 onderlig-
gende 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, beslui-
teloosheid, 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 onder-
nemen 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, com-
petenties, karaktereigenschappen en mensen waarmee u in con-
tact bent, of bent geweest. Tot slot maakt u daarvan combina-
ties. Marja: “Dat zijn zogenaamde Product-Markt-Combinaties, 

HET STARTEN VAN Uw EIgEN bEdRIJf (XIX)

Drie inzenders die 
ons een reactie 
sturen op de vraag 
‘Waar loopt u op 
vast in uw insti-
tuut’ ontvangen 
een exemplaar 
van het boek ‘Vrij 
en blij zelfstandig 
ondernemen’ van 
Marja van der 
Ende. 
(Mail: redactie@
estheticienne.nl.)

Marja van der Ende.

ES130718 MARKETING.indd   43 28-06-13   09:26



E S T H É T I C I E N N E   J U L I  2 0 1 3

44   

STAR
TEN

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 ontla-
dingsoefeningen. “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 tes-
ten 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 tij-
dens 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.”

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 kUN-

NEN 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 gEkwA-

LIfICEERd 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 ALLESbEpA-

LENd 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, 

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 AdEmHA-

LINg. 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 VERmIN-

dEREN, 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.

Yvonne 
Hoenen van 
Sattva 
Relaxa.

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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