
Marja van der Ende 
runt een succesvolle 
praktijk en is in 2007 
afgestudeerd als mas-
sagetherapeut. Marja 
is ervaringsdeskundige 
in het overwinnen 
van de angsten en 
het loslaten van de 
overtuigingen die haar 
ooit belemmerden 
een eigen praktijk te 
starten of een grote 
groep mensen toe 
te spreken. In haar 
rubriek deelt ze haar 
ervaring(en).
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De praktijk

Uit	huis	gaan

Dit artikel is niet bedoeld voor al die ouders die hun kinderen op een 

bepaald moment in hun leven uit huis zien gaan en moeten loslaten. Daar 

zijn genoeg andere boeken en artikelen over geschreven. Dit artikel gaat 

over het verhuizen van je praktijkruimte, voor het geval je nu vanuit huis 

onderneemt of nog startend bent en de stap 'naar buiten' gaat zetten. Wat 

komt daarbij kijken en welke mogelijkheden zijn er?

 
DE PRAKTIJK
Marja van der Ende

Zoals in ieder artikel dat ik schrijf voor de 
Message, is hierin weer een grote dosis 
eigen ervaringsdeskundigheid terug te 
vinden. Na tien jaar ondernemen vanuit 
mijn eigen huis heb ik nu de stoute schoe-
nen aangetrokken om mijn activiteiten 
gedeeltelijk elders voort te zetten.

geschikte ruimte
De afgelopen jaren heb ik veel wilde plan-
nen gehad om mijn praktijk buitenshuis 
onder te brengen. Een woon-bedrijfspand 
kopen, een groot therapeutisch centrum 
openen in een voormalig weeshuis, 
verhuizen naar een drive-in woning met 
meerdere ruimtes beneden, een praktijk-
ruimte huren in een paramedisch cen-
trum. Zo ongeveer iedere variant die je 
kunt bedenken, is voorbij gekomen.

Steeds waren er krachten die het tegen-
hielden. Bij grondig onderzoek bleek 
het woon-bedrijfspand een schimmel-
probleem te hebben. Het huren van het 
weeshuis bleek financieel niet haalbaar. In 
de drive-in woning kon mijn partner zich 
niet voorstellen gelukkig te worden en 
was er een probleem met de parkeerwet-
geving bij de gemeente. En in het para-
medisch centrum miste ik de hart-en-ziel 
component, het bleek meer een bedrijfs-
verzamelgebouw met hoge huurlasten. 

Ik had de plannen eigenlijk al helemaal 
laten varen, tot ik een aantal maanden 
geleden te gast was tijdens een netwerk-
bijeenkomst in The Greenhouse. Ook een 
bedrijfsverzamelgebouw, maar mét hart 
en ziel. Ik stelde me voor hoe ik midden 
in het meest bedrijvige gedeelte van het 
Westland, op het terrein van de grootste 
bloemenveiling ter wereld, hét stressont-
ladingscentrum van de regio kon vestigen. 
Daar werd ik helemaal enthousiast van 
en de ideeën gingen stromen. Voordeel 
van een dergelijke locatie is ook dat ik 
verschillende spreekkamers en trainings-
ruimtes kan inplannen, inbegrepen in de 
huurprijs. Het organiseren van lezingen 
over gezondheid, ADHD en werkstress 
voor grote groepen is hierdoor weer een 
stapje dichterbij. 

Tip voor jou: ben je op zoek naar een ge-
schikte ruimte, kijk dan verder dan alleen 
de gezondheidscentra en winkelpanden op 
A- of B-locaties. Soms zit er net een parel-
tje tussen de kantorencomplexen, waar jij 
helemaal tot bloei kan komen.

Netwerken
Een van de grote voordelen van je ves-
tigen buiten huis, is de mogelijkheid om 
een groter netwerk aan te leggen. We lun-
chen hier gezamenlijk en al op de eerste 

dag tijdens de lunch werd er een berichtje 
verzonden door een 'collega' naar een 
vriendin die net toevallig op zoek was 
naar een coach zoals ik. Bij de koffieauto-
maat ontmoette ik iemand van een bedrijf 
dat boven gevestigd is, die mijn gegevens 
doorspeelde naar de HR-manager omdat 
er al diverse mensen waren uitgevallen 
door werkstress. En weer tijdens een 
lunch raakte ik spontaan aan de praat met 
iemand die van buiten voor een vergade-
ring kwam en direct een afspraak maakte 
omdat ze mijn visie op werkstress en 
ADHD zo interessant vond. Natuurlijk gaat 
er aan het leggen van nieuwe contacten 
iets vooraf: een unieke onderscheidende 
visie, waardoor je opvalt tussen de andere 
ondernemers. Juist vanwege het feit dat ik 
niet in een gezondheidscentrum zit, raken 
mensen geïnteresseerd in wie ik ben en 
wat ik doe in die spreekkamer waar ze 
langs lopen. Ik heb bewust gekozen voor 
een tussenvariant: één dag per week werk 
ik nog thuis in mijn praktijk en geef ik 
massages en stressontladingsoefeningen 
aan mensen met stress en kinderen met 
ADHD. De andere dagen ben ik bij The 
Greenhouse en geef ik gecombineerde 
sessies: voetreflexmassages met stres-
sontladingsoefeningen en stoelmassages 
voor mensen met (werk)stress en per-
soonlijke begeleiding voor ondernemers. 
Misschien ga ik in de toekomst volledig 
over naar The Greenhouse, maar voorlo-
pig vind ik de flexibiliteit nog ideaal.

Tip voor jou: overweeg je een werkplek 
buitenshuis, bezoek de locatie dan eerst 
een aantal keren als gast om te zien wie 
er gevestigd zijn, wie er rondlopen, of er 
gezamenlijk geluncht wordt, of je onder-
scheidend bent met jouw activiteiten en 
hoe de sfeer is.

professionaliteit
Is vanuit huis werken niet professioneel? 
Is het professioneler om een ruimte te 
huren of een bedrijfspand te kopen? 



In mijn optiek heeft professionaliteit te 
maken met afstemming op je doelgroep. 
Professioneel ben je als al jouw P’s zijn 
afgestemd op de doelgroep die je bedient: 
Product (in ons geval Dienst), Plaats, Prijs, 
Presentatie, Personeel en Promotie. Zelf 
voeg ik nog 2 P's aan de standaardlijst toe: 
Public Relations en Persoonlijkheid. 

De P van Plaats kan versterkend werken 
op de andere P's, mits de locatie waar je 
praktijk gevestigd is, past bij de klanten die 
je er ontvangt. Thuis werken is dus profes-
sioneel wanneer je je richt op mensen 
die zich daar thuis voelen als klant. Het is 

een bewuste keuze van mij geweest om 
op deze nieuwe locatie te gaan werken, 
omdat ik meer klanten uit het bedrijfsleven 
en meer ondernemers wil aantrekken. De 
combinatie van thuiswerken om particu-
liere cliënten te blijven bedienen en bij The 
Greenhouse werken om meer zakelijke 
klanten aan te trekken, past daarom het 
beste bij mijn toekomstplannen.

Tip voor jou: laat je niet wijsmaken dat 
je alleen professioneel bezig bent wan-
neer je buiten huis onderneemt. Wanneer 
je bijvoorbeeld kinderen met ADHD of 
mensen die willen ontspannen masseert, 
is een huiselijke sfeer versterkend aan de 
kwaliteit van je massage.

Nog een tip voor jou: wil je verschil-
lende doelgroepen bedienen, dan is een 
combinatie van verschillende locaties ook 
mogelijk. Waar word jij blij van? Zijn de 
kosten op te brengen en biedt het huren 
mogelijkheden tot groei in de waarde van 
je uurtarief en hoogte van je omzet? Kun 
je volledig tot uiting komen op je nieuwe 

werkplek of een combinatie van verschil-
lende werkplekken?

onderhandelen
Omdat het in de vastgoedmarkt een 
beetje minder goed gaat, zijn veel ver-
huurders van panden en ruimtes bereid 
te onderhandelen. Zo heb ik een aange-
past huurbedrag kunnen regelen voor de 
eerste zomermaanden, om te wennen 
aan mijn nieuwe werkplek en omdat juli 
en augustus ook voor mij komkommer-
maanden zijn. Let bij het op een rijtje 
zetten van de kosten ook op eventuele 
bijkomende kosten, als consumpties, 

servicekosten, verzekeringen en OZB van 
de gemeente. Bij The Greenhouse wordt 
gewerkt met een membership, waarbij 
het gebruik maken van de ruimtes en ook 
koffie, thee, koek en fruit voor mijn gasten 
is inbegrepen. Dit kan enorm verschil 
maken wanneer ik iets organiseer voor 
een grote groep mensen. Ook wordt mijn 
vaste telefoon opgenomen wanneer ik 
bezig ben met een cliënt of even gecon-
centreerd wil werken aan een artikel, plan 
of volgend boek. Stuk voor stuk zaken die 
kunnen bijdragen aan de uitstraling die 
mijn praktijk naar buiten heeft.

Tip voor jou: wees alert op de termijn 
waarvoor je een contract met een ver-
huurder afsluit en wat de opzegtermijn is. 
Vraag door wanneer hier vaag over wordt 
gesproken, zodat je zwart op wit hebt 
wat je rechten en plichten zijn en hoe snel 
je een contract kunt beëindigen als het 
niet loopt zoals je had verwacht. Ook kan 
er een bankgarantie gevraagd worden, 
waarbij je een bedrag voor een aantal 
maanden huur op een aparte bankreke-

ning stort, zodat de verhuurder gerust 
gesteld kan worden.

Afwegen
Bij het zetten van een stap naar buiten is 
het belangrijk dat je goed afweegt wat de 
voordelen en nadelen zijn. Het huurbe-
drag en de BTW zijn zakelijk aftrekbaar, 
echter je moet wel voldoende omzet 
behalen om de kosten te kunnen betalen. 
Naast de zakelijke aspecten, blijft het ge-
voel over. Krijg je energie bij de gedachte 
om op die locatie je activiteiten te gaan 
uitvoeren of voortzetten? Of levert het 
vooral stress en spanning op? En hoe zit 
dat bij je levenspartner en kinderen, als je 
die hebt? Staan zij achter jouw beslissing? 
Hoe is het voor hen als je minder vaak 
thuis bent? Delen zij jouw enthousiasme 
om de locatie te betrekken die je voor 
ogen hebt?

Tip voor jou: betrek je gezin zoveel moge-
lijk in het afweegproces. Hun weerstand 
kan onbewust veel spanning opwekken 
en van invloed zijn op de kwaliteit van je 
werk.

De reactie van mijn vriend Maurice was 
verrassend voor mij. Bij eerdere plannen 
ervaarde ik vooral weerstand bij hem. 
Omdat hij een sterk intuïtief en gevoelig 
persoon is, heb ik zijn weerstanden steeds 
serieus genomen, wat mij tot nu toe veel 
ellende bespaard heeft. In dit geval was 
zijn reactie tegenovergesteld: hij werd 
direct heel enthousiast van de locatie, de 
sfeer en de plannen die ik hier heb. Dit 
sterkte mij nog meer in het nemen van 
mijn beslissing, ook al was ik er al van 
overtuigd dat dit de juiste locatie is.

experimenteren
Tsja… en of dit de juiste locatie is, mag de 
tijd mij leren. Om dit te ontdekken kan 
ik het alleen maar uitproberen. Op het 
moment van schrijven zit ik een maand 
bij The Greenhouse. Ik voel me hier meer 
dan welkom, heb interessante gesprekken 
met collega ondernemers die hier zitten 
en mijn klanten reageren enthousiast op 
de ruimte waarin ik hen begeleid naar 
stressvrij werken, ondernemen en leven. 
Ik wens jou toe dat je hetzelfde kunt 
ervaren op de plek waar jij werkt aan de 
gezondheid van anderen!

Heb je nog vragen, meer tips nodig of 
heeft dit artikel je gemotiveerd om jouw 
ervaringen te delen? Dan kun je altijd bij 
mij terecht.

reageren?

• info@bms-belangenvereniging.nl
• info@suxeed.nl
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