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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).

In de Message van september 2015 

publiceerde ik een artikel met de 

titel: 'Uit huis gaan'. Ik schreef hierin 

dat ik de stap had gezet om een 

praktijkruimte elders te betrekken 

en gaf jou tips bij het vinden van een 

geschikte locatie. Je kon hierin de 

volgende tekst lezen: "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 mo-

ment 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 reage-

ren enthousiast op de ruimte waarin 

ik hen begeleid naar stressvrij wer-

ken, ondernemen en leven. Ik wens 

jou toe dat je hetzelfde kunt ervaren 

op de plek waar jij werkt aan de 

gezondheid van anderen!" We zijn nu 

een paar maanden verder, ik voel mij 

nog steeds meer dan welkom bij The 

Greenhouse, maar toch ben ik weer 

terug naar huis. De tijd heeft mij van 

alles geleerd. Wat is er gebeurd?

 
DE PRAKTIJK
Marja van der Ende

Toen ik mijn tweede locatie opende, 
had ik allerlei zakelijke plannen. Plannen 
bedenken kan soms lijken op de toekomst 
voorspellen. Als je al je energie daarop 
focust, wordt het vast wel gerealiseerd. 
Maar de realiteit blijkt soms totaal anders 
uit te pakken dan je van tevoren had be-



Thom Harinck 
was nog maar een 
puber toen hij op 
straat belandde. 
Hij moest zich zien 
te redden in de 
stadsjungle van 
Amsterdam en 
werd dan ook een 
straatvechter pur 
sang. Een nieuwe thuishaven vond 
hij in de vechtsport. Harinck geldt 
als een van de grondleggers van het 
kickboksen. Met de door hem ontwik-
kelde chakuriki-stijl stond hij aan de 
basis van de popularisering van deze 
vechtsport. Als trainer en coach van 
sterren als Peter Aerts, Branko Cikatic 
en Badr Hari vestigde hij zijn reputa-
tie als kampioenenmaker. Met een 
scherp gevoel voor publiciteit en een 
bovengemiddeld ego veroverde hij de 
wereld als sensei en promotor van het 
kickboksen. Inmiddels heeft Harinck 
zich uit de koortsachtige wereld van 
de kickbokssport teruggetrokken. Als 
echtgenoot van hoogleraar recht Mar-
jan Olfers en vader van drie kinderen 
is hij een nieuw bestaan begonnen. 
Samen met Menno de Galan blikt hij 
terug op een avontuurlijk leven.
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dacht. Ik werd namelijk al vrij snel na mijn 
overgang geconfronteerd met: 'me, myself 
and I'. Tijdens een vakantie op Lesbos 
begin september kwam ik in aanraking 
met de grote stroom vluchtelingen die 
over dat eiland een weg naar een nieuw 
bestaan in het veilige Europa probeerden 
te vinden. Mensen die dobberend op een 
rubberbootje de oversteek aandurfden, 
die onderweg misschien wel familieleden, 
zelfs kinderen hadden verloren. Mensen 
die geen spullen meer hadden, alleen de 
kleding die zij droegen en de smartphone 
vol herinneringen.

Een andere realiteit kwam plots heel dicht-
bij. Terug in Nederland kon ik mijn draai 
niet meer vinden. Ik begon me weer zo te 
voelen zoals ik me voelde vlak vóórdat ik 
in 2002 besloot me te gaan omscholen tot 
massagetherapeut: ongelukkig. Van mijn 
plannen kwam niets meer terecht, ik kon 
de motivatie niet meer vinden en mijn 
werk begon te lijken op: werk.

Vrij en blij zelfstandig ondernemen
In 2012 publiceerde ik mijn boek 'Vrij en 
blij zelfstandig ondernemen'. Een boek 
waarin je een handvat aangereikt krijgt om 
jezelf en de ondernemer in jou te vinden, 
jezelf en ondernemend te kunnen zijn 
en jezelf te vertalen naar producten en 
diensten binnen jouw onderneming. Wat 
was er nog waar van dat verhaal? Waren 
mijn plannen wel de vertaling van wie ik 
ben? Was ik nog wel vrij en blij met mijn 
onderneming?

Doordat mijn praktijkagenda flink in een 
dip terecht kwam, kreeg ik tijd om dit te 
onderzoeken. Daaraan gekoppeld zat na-
tuurlijk direct de consequentie dat ik, door 
te weinig afspraken, minder goed in staat 
was om de extra kosten van mijn tweede 
locatie te betalen. Een financiële druk die 
zwaar op mijn schouders kwam te liggen. 
De stress nam toe en dat terwijl ik cliënten 
begeleid naar een stressvrij leven. Ik zorgde 

steeds minder goed voor mezelf. Het we-
kelijks drie keer hardlopen werd vervangen 
voor hard-lopen om mijn zaak te redden. Ik 
probeerde nog optimaal gebruik te maken 
van de beschikbare trainingsruimtes door 
publieke evenementen te organiseren, met 
succes, maar de inspanningen die ik daar-
voor moest leveren, waren te groot.

Leven wat je verkondigt
Het werd tijd dat ik het verhaal in mijn 
drie-en-een-half jaar oude boek zelf ging 
leven. Ik maakte vrij snel bespreekbaar dat 
ik last had van de financiële druk en dat ik 
merkte dat mijn plannen niet (meer) ble-
ken te zijn wat ik in de realiteit wilde. Daar 
werd verrassend op gereageerd: ik hoefde 
mijn jaarcontract niet volledig uit te zitten. 
De kogel was door de kerk en nog even 
sputterde mijn ego tegen met de gedachte: 
'Hoe kan ik mijn bedrijf SuXeed noemen, 
als ik er zelf geen succes van weet te 
maken?' Dit tegensputteren duurde maar 
even toen ik me realiseerde dat mijn stap 
noch falen, noch succes was, maar gewoon 
de realiteit en mijn hart die had gesproken.
Inmiddels ben ik weer back to basic: thuis. 
Maar daarmee leefde ik nog steeds niet 
wat ik in mijn boek verkondig. Ik moest nog 
dieper gaan om me weer zo vrij en blij te 
voelen als toen ik net voor mezelf begon: 
de oorzaak van mijn stress aanpakken. 

Financiële vrijheid
Tijdens een financiële IQ-training die ik 
in 2014 volgde, heb ik een visionboard 
gemaakt. Een visionboard is een vel papier 
volgeplakt met plaatjes, waarmee je de 
toekomst die jij wilt realiseren, in beeld 
brengt. Door het beeld voor je te zien en 
daar ook nog een bepaald gevoel bij te 
voelen, is de kans groot dat het gereali-
seerd wordt (zeggen ze). Mijn visionboard 
bestond vooral uit plaatjes van activiteiten 
die ik in de toekomst zou willen doen, mijn 
droomauto, de titels van de boeken die ik 
wilde schrijven en in het midden de tekst 
'Ik ben financieel vrij'. 

De praktijk

Hard-lopen of 
hardlopen?
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De plannen die ik de afgelopen jaren had, 
zouden ervoor gaan zorgen dat ik alle 
financiële middelen zou aantrekken die ik 
nodig had om dit toekomstbeeld waarheid 
te maken. Want ik had tenslotte meer geld 
nodig en moest daardoor meer klanten 
aantrekken. Mijn tweede locatie zou me 
toegang geven tot meer opdrachtgevers 
vanuit bedrijven en organisaties, waar 
hogere tarieven normaal waren. Financi-
ele vrijheid zou ik bereiken als ik een vast 
nieuw klantenbestand had vanuit de grote 
pot mensen met werkstress, waarbij de 
werkgever de rekening betaalt.

Door de gebeurtenissen in het afgelopen 
jaar heb ik een ander gevoel gekregen 
bij die tekst 'Ik ben financieel vrij'. Ik ben 
namelijk precies de andere kant op gegaan: 
schrappen van nagenoeg alle uitgaven. Ik 
was verzand geraakt in het maandelijks en 
jaarlijks uitgeven van geld aan zaken die mij 
niet meer dienden. Van het omzetten van 
mijn dure pinbox naar goedkope smartpin, 
tot het stoppen met abonnementen op 
vakbladen en lidmaatschappen van net-
werkclubs. Van het aanpassen van verzeke-
ringen tot het samenvoegen van telefoon-

lijnen. Zowel zakelijk als privé ben ik eens 
flink gaan huis houden in mijn financiële 
huishouding. En met resultaat: ik hoef niet 
meer zoveel klanten te hebben en uren te 
draaien om alles terug te verdienen. Ik voel 
me nu echt financieel vrij, in plaats van dat 
het een onrealistisch beeld is waar ik naar 
moet streven.

kijk eens in je rugzak!
Heb ik mijn droomauto opgegeven? Nee, 
integendeel. Deze week staat hij voor de 
deur. Omdat ik in mijn rugzak aan contac-
ten een fijne vriend heb, die hem aan mij 
beschikbaar stelt. Moet ik de activiteiten 
op mijn visionboard opgeven? Nee, inte-
gendeel. Alles wat er op staat, kan en doe 
ik inmiddels al. Het is allang gerealiseerd. 
Moet ik de publicatie van mijn boeken 
opgeven? Nee, integendeel. Juist doordat 
ik minder hard hoef te lopen om terug te 
verdienen wat ik nog wel in geld nodig heb, 
heb ik meer tijd om te schrijven.

Ben ik gestopt met netwerken? Nee, ik kies 
nu voor het zelf organiseren en netwerken 
met mensen met wie ik graag samenwerk. 
Lees ik geen vakbladen meer? Nee, ik heb 

nog een voorraad aan bladen die ik in een 
mand had gelegd om te lezen wanneer ik 
tijd heb. De artikelen over stress en ADHD 
bewaar ik digitaal en de bladen zelf ga ik 
delen en ruilen met mijn netwerkcontac-
ten. Ik ben nog steeds bereikbaar en goed 
verzekerd en mijn cliënten kunnen nog 
steeds bij mij pinnen. Ik hoef er gewoon 
minder hard voor te lopen. Heb ik nu geen 
locatie meer om publieke evenementen 
te organiseren? Nee, inmiddels heeft een 
collega therapeut haar trainingsruimte 
aangeboden om voor een paar tientjes per 
keer te huren. En ik heb in het verleden 
mijn eigen veranda voor kleine groepjes 
mensen ingezet om veranda-avonden te 
organiseren en dit ga ik dus gewoon weer 
doen.

Kijk ook eens in je eigen rugzak aan kennis, 
kunde, gedrag en contacten. Nagenoeg 
alles wat je wilt, kun je al, heb je al, doe je 
onbewust al en die waardevolle contacten 
kun je aanspreken om jou te helpen of iets 
met je te delen. Kost niks en ligt klaar om 
gebruikt te worden.

Hard-lopen of hardlopen
Wat ik zo ontzettend prettig vind aan het 
gezet hebben van deze stappen, is het feit 
dat ik weer tijd heb om drie keer per week 
hard te lopen. Heerlijk naar het bos of het 
strand, mijn grote hoeveelheid adrena-
line omzetten in fysieke beweging. Met 
aandacht voor mijn lijf, zonder dat ik steeds 
harder, steeds meer wil lopen, gewoon 
hardlopen. Inmiddels is daar inline skaten 
en kitesurfen weer bijgekomen, sinds de 
winter is afgelopen. 

Genieten was mij vreemd geworden en dat 
heb ik nu weer terug. De tijd mag mij weer 
leren wat dit mij, mijn cliënten en mijn 
omgeving zal brengen.

iVS Summerschool
Om jou als (startend) zelfstandig onder-
nemer die handvatten te geven om jouw 
financiële vrijheid te bereiken, wordt in 
2016 door IVS Opleidingen de zomerwork-
shop 'Plannen en realiteit' georganiseerd. 
Hierin leer je hoe je jouw tarief berekent, 
financiële plannen opstelt en hoe je de 
administratie van je praktijk simpel en 
motiverend kunt inrichten. 

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@suxeed.nl


