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voor succesvol ondernemen
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Anderen over dit boek

• Ik heb er met plezier in gelezen. De optimistische schrijfstijl spreekt 
me aan: wie nog twijfelt aan het ondernemerschap, zal zich, na 
lezing van dit boek, ‘direct’ melden als startend ondernemer!” – 
B.Bruins, Voorzitter Raad van Bestuur UWV

• Een inspiratiebron om je bedrijf op de kaart te zetten.  
– Sjoerd Keijser, Projectmanager Kamer van Koophandel

• Het boek is zeer toegankelijk geschreven. Geen moeilijke woorden. 
– Gooi- en Eemlander

• Het is een must voor iedere startende ondernemer. En handig voor 
iedere ondernemer die weer eens aan iets nieuws begint.  
– Péron van Stralen, zelfstandig ondernemer

• Oscar bereidt je zodanig voor op je ‘wereldreis’ dat het een over-
zichtelijke uitdaging wordt, die iedereen aankan. Ik kreeg meteen 
zin om te vertrekken! – Merlijn Smeele, onderneemster

• De schrijfstijl van Oscar is prettig. Je leest het boek in één ruk uit, zo 
boeiend is het geschreven. – Tonnis van Dam, ondernemer

• Een ‘must-have’ voor ervaren ondernemers, maar ook voor starters 
en voor iedereen die ervan droomt om ooit aan een spannende 
ondernemersreis te beginnen. – Marcel Stakenborg, ondernemer

• Wat een geweldig boek, ik las het in één adem uit  
– Arineke Elsenaar, zelfstandig onderneemster

• Ik heb het boek in Kenia in één keer uitgelezen. Heel treffend, no 
nonsens, boeiend, geweldig! – Chantal van der Corput, zelfstandig 
onderneemster
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Woord vooraf

Wat maakt dit boek anders dan andere managementboeken? 

Managementboeken. Ik vind ze nogal eens saai, dik en moeilijk. Ze staan 
bol van het vakjargon of ik heb het gevoel dat ik een donker en eng bos 
in word gestuurd. Wat mij het meest tegenstaat is dat ze niet praktisch 
zijn. Er wordt wel verteld wat je moet doen, maar er wordt niet uitgelegd 
hoe je het moet doen. 

Ondernemen is net reizen is dan ook niet alleen een leesboek, maar ook 
een werkboek. Het bevat naast theorie en zienswijzen ook veel opdrach-
ten. Ik raad je met klem aan die ook te maken. Immers, niemand heeft 
ooit auto leren rijden door alleen een instructieboek te lezen. Door actief 
met de materie aan de slag te gaan leer je meer, heb je meer plezier en 
bereik je resultaat.

Ik voeg daar nog iets aan toe. 

In 1994 heb ik een half jaar in Indonesië gewoond en heb er daarna nog 
veel gereisd. Ik vind het een fascinerend land. De natuur, maar zeker ook 
de mensen. Ik vertel dit om je te kunnen uitleggen hoe ik mijn rol zie als 
gids door dit boek. Wanneer je in Indonesië aan iemand de weg vraagt, 
zal hij je altijd helpen. Hij zal een bepaalde richting op wijzen en je advi-
seren het daar nogmaals te vragen. Ik heb deze manier van hulp in mijn 
werk nogal eens teruggezien bij adviseurs en consultants. Ze wijzen je de 
weg, maar vertellen nooit precies hoe je er komt! Ik ga dat anders doen.

Tijdens mijn wereldreis jaren later, reisde ik in Chili en vroeg de weg. De 
man aan wie ik het gevraagd had, liep een stuk met mij mee en legde 
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mij alles heel goed uit om er zeker van te zijn dat ik mijn doel ook zou 
bereiken. Dat is de insteek die ik in dit boek hanteer.

Ondernemen is net reizen kun je zien als een reisgids. Mijn rol hierin is 
de gids. En als gids loop ik met je mee. Ik wacht op je als het nodig is 
en ik ken de weg. Maar ik ga je niet dragen. Je zult zelf de berg moeten 
beklimmen waarvan je besloten hebt dat je de top wilt halen. En... op  
de top heb je een mooi uitzicht en kun je genieten van je prestatie.  
Misschien kun je vanaf daar zelfs je volgende doel al zien! 

Ik vertel je dus niet alleen dat je op reis moet gaan om je (onder-
nemings-)doelen te realiseren, ik leg je ook uit hoe je het moet doen. 
Dus: je gaat ook daadwerkelijk aan de slag.

Waarom dit boek van mijn hand? 

Mijn vrouw en ik hebben in 1996 het besluit genomen dat wij een 
wereldreis zouden gaan maken. We wilden ongeveer een jaar gaan 
reizen: de aardbol rond, en we wilden dat gaan doen als we ongeveer 
dertig jaar oud zouden zijn. In 2002, we waren toen allebei 31, zijn wij een 
wereldreis van veertien maanden gaan maken en hebben we alle zeven 
continenten bezocht.

We zegden onze banen op, deden onze auto’s de deur uit, verhuurden 
het huis en we vertrokken. Onderweg sprak ik met vakantiegangers die 
tegen mij zeiden dat zij dat eigenlijk ook wel zouden willen doen. Mijn 
boodschap aan hen was: als je dat graag wilt, moet je het gewoon doen! 
Ik kreeg dan steevast allerlei tegenwerpingen. Veel mensen zoeken nu 
eenmaal zekerheid en dat brengt ze niet altijd verder. Als ik dat ook 
gedaan had, had ik nooit een wereldreis gemaakt. Of was ik nooit mijn 
eigen bedrijf begonnen. Of had ik nooit dit boek geschreven. Toch denk ik 
nu dat dit misschien iets te kort door de bocht was. Ook al wil je iets heel 
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graag, dan nog kan het nodig zijn dat iemand je moet helpen met hoe je 
het moet doen. Ik hoop dan ook dat ik je met dit boek kan helpen meer 
te gaan denken in mogelijkheden. Dat je op een manier gaat leven en 
werken die meer aansluit bij je passie en dromen. Durf doelen te stellen, 
want als je niet eerst een doel stelt, zul je er ook nooit komen.

Geen theorie, maar aan het werk! 

Zoals ik aangaf is één van mijn grootste bezwaren van management-
boeken dat ze zo theoretisch zijn. In mijn ervaring is het zo dat je juist 
door oefening vooruitgang boekt. Jarenlang heb ik bijles gegeven aan 
studenten en scholieren. Mijn werkwijze was: ik leg het uit en dan volgt 
een opdracht of vraag om aan het werk te gaan. Dit leidde bij hen tot de 
beste resultaten. Zelf leer ik op deze manier ook altijd het beste.

Bij Ondernemen is net reizen horen opdrachten. Het is nuttig om deze 
te maken. Uiteraard is het vrijblijvend. Misschien vind je het prettig om 
eerst het hele boek te lezen. Of misschien vind je het te moeilijk of nog 
te vroeg om de opdrachten te maken. Dan zeg ik: doe ze toch, maar houd 
het simpel. Leg de lat niet zo hoog. Beter een half A4’tje met een dap-
pere poging dan een leeg A4’tje. Om je te helpen heb ik voor sommige 
opdrachten templates ontwikkeld. Deze kun je gratis downloaden via 
www.oscarbulthuis.nl. 

Nog een laatste, niet onbelangrijke opmerking: voor de leesbaarheid 
spreek ik over ‘hem’, maar je kunt daar natuurlijk net zo goed ‘haar’ lezen. 
Veel plezier bij het lezen van dit boek en bedenk: het gaat niet alleen om 
het bereiken van je doel, het is net zo belangrijk om te genieten van je 
reis erheen!
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1  Hoe kun je je dromen 
realiseren? 

Eigenlijk zou ik…

... meer willen sporten.

... een wereldreis willen maken.

... mijn bedrijf willen internationaliseren.

... de omzet bij mijn vaste klanten willen vergroten.

... het liefst voor mijzelf willen beginnen.

Hoe vaak zeggen we niet tegen onszelf: ‘Eigenlijk zou ik...?’ Herken je dat 
gevoel?

Ondernemen is net reizen is bestemd voor ondernemers, coaches en 
zzp’ers of degenen die juist aan het overwegen zijn voor zichzelf te 
beginnen. Ik heb het geschreven vanuit mijn kracht om mensen te 
motiveren en succesvol te maken, zowel in het werk als daarbuiten. 

Naarmate we ouder worden en meer verantwoordelijkheden krijgen, 
worden we ook steeds voorzichtiger. En dat kan belemmerend werken. 
We hebben een gezin, een baan of bedrijf en zijn geneigd deze zeker-
heden te koesteren. Dat beïnvloedt vaak ons denken en handelen, meer 
dan goed en nodig is.

Kinderen zijn nog niet zo gecompliceerd. Die hebben minder oog voor 
risico’s en obstakels, maar door deze onverschrokkenheid worden ze ook 
minder beperkt. Ze gaan sneller over tot actie.

Hoofdstuk 1  | Hoe kun je je dromen realiseren
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Als volwassenen willen we in control zijn voordat we ergens aan begin-
nen. We willen op zeker spelen. Zelf heb ik ook dat stukje controlfreak in 
mij. Tot enkele jaren geleden blokkeerde mij dat regelmatig en durfde ik 
niet eens te beginnen met hetgeen ik eigenlijk wilde doen. Toen ben ik 
gaan kijken naar mijn eigen gedrag, naar mijn successen, mijn reizen en 
naar mijn onverschrokken kinderen. Ik begon een patroon te zien in de 
manier waarop doelen worden bereikt. 

Hoe ontstaan doelen? 

Doelen ontstaan niet zomaar. Ze vloeien voort uit de wens om een on-
bevredigende situatie te verbeteren. Of uit de wens om te groeien. Soms 
ook ontstaan doelen doordat een bepaalde kans zich gewoon voordoet, 
zoals een aanbieding voor een bedrijfsovername of een concurrent die 
wegvalt. Soms vermomt een kans zich als probleem: je wordt werkloos 
en ineens weet je het: dit is het moment waarop je voor jezelf durft te 
beginnen! 

Het is goed om je te realiseren dat doelen - zoals misschien bekend -  
nooit doelen op zich zijn. Ze dienen als leidmotief om jou, je bedrijf of 
misschien wel je gezin verder te helpen. Het zijn essentiële stappen naar 
groei. Besteed daarom aandacht aan de manier waarop het formuleren 
van je doel tot stand komt en vooral aan je motivatie.

Hoe helderder en sterker de redenen zijn voor het stellen van je doelen, 
des te groter is uiteindelijk de kans op het bereiken ervan. 

Hoe bereik je je doelen? 

Er breekt mogelijk een spannende periode aan, wanneer je jezelf een 
doel hebt gesteld. Onzekerheid over de kans van slagen van je goede 

Hoofdstuk 1  | Hoe kun je je dromen realiseren
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voornemen kan de kop opsteken. Misschien gaat het wel helemaal mis? 
Misschien kan ik het niet? Automatisch betekent het stellen van een doel 
dat er zaken zullen gaan veranderen. Dit kunnen allemaal redenen voor 
je zijn om er uiteindelijk toch maar vanaf te zien. 

het belangrijkste is 
dan ook: begin!  

De vraag is eigenlijk: 
Hoe kun je ervoor zorgen dat je wel van start gaat met het werken aan 
je doel, zonder dat je het gevoel hebt dat je je in een hachelijk avontuur 
stort?

Natuurlijk kan ik niemand vertellen wat zijn doelen zijn. Dat is voor elke 
organisatie en elk persoon anders. Maar het nut van het stellen van 
doelen is evident en de route naar het bereiken hiervan zal in heel veel 
gevallen dezelfde stappen kennen. 

Ondernemen is net reizen helpt met het verkrijgen van overzicht bij deze 
stappen. Ik reik je als het ware een kompas aan dat je kunt gebruiken 
om te bepalen waar je je bevindt en in welke richting je een stap moet 
zetten om dichter bij je doel te komen. Met een goed kompas als instru-
ment verdwaal je minder snel en ga je trefzeker op je doel af.

Hoofdstuk 1  | Hoe kun je je dromen realiseren
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Wat heb ik zelf ervaren?

Wanneer ik een boek lees, vind ik het belangrijk om te horen van de au-
teur wat zijn eigen verhaal is. Waarom zou die auteur het recht hebben 
mij iets te leren? Je bent nu mijn boek aan het lezen, dus ik vind het niet 
meer dan logisch dat ik je kort iets vertel over mijn eigen ervaringen en 
mijn beweegredenen om mijn kennis met jou op deze manier te delen. 

Ik heb in de eerste helft van mijn leven - net zoals zo veel mensen - op 
verschillende kruispunten gestaan. Bij die momenten, bijvoorbeeld bij 
het veranderen van baan, de keuze voor het maken van een uitgebreide 

wereldreis of het kiezen voor het starten van een eigen 
zaak, zag ik achteraf telkens dezelfde patronen. 

Rond mijn veertigste heb ik de tijd genomen om de toe-
komst goed en rustig voor mijzelf uit te stippelen. Ik werd 
hierdoor gedwongen door mijn eigen lichaam en geest. Die 

gaven mij haarfijn aan dat ik een aantal jaren achter elkaar niet goed 
naar mijzelf had geluisterd. Ik heb daarover met veel mensen gesproken 
en ik weet inmiddels dat ik helaas niet de enige ben die die fout maakt. 

Sterker nog, de mensen in mijn omgeving die ik bewonder om wie ze 
zijn en om de keuzes die ze hebben gemaakt, geven allemaal aan op 
soortgelijke kruispunten te hebben gestaan. De heldere boodschap die ik 
van hen kreeg was: blijf dicht bij jezelf! 

Door dit advies ter harte te nemen, ben ik mijn eigen bedrijf gestart, 
omdat ik vond dat dat het beste bij mij paste. In de aanloop en aanpak 
hiervan viel mij iets wonderbaarlijks op: zonder ooit één boek gelezen 
te hebben over het starten van een eigen bedrijf, ging ik voortvarend te 
werk. Ik zette automatisch een aantal stappen waarvan mijn omgeving 
zei: ‘Hoe weet je dat?’ 

Hoofdstuk 1  | Hoe kun je je dromen realiseren
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Tegelijkertijd klonk in mijn hoofd nog altijd het stemmetje dat zei: 
‘Je moet nog eens een keer een boek schrijven over je wereldreis. Dat 
zal anderen inspireren om het ook ooit te gaan doen.’ Ineens viel het 
kwartje: ik was mijn eigen zaak aan het opstarten alsof ik een wereldreis 
aan het voorbereiden en aan het maken was. De puzzelstukjes vielen op 
hun plaats.  Het resultaat is Ondernemen is net reizen.

De keuze voor de metafoor

Om dit boek prettig leesbaar en avontuurlijk te maken, vergelijk ik 
ondernemen met het voorbereiden en maken van een wereldreis. Deze 
wereldreis kun je in het kader van dit boek zien als een zelfgesteld doel. 
Het zal regelmatig ter illustratie dienen van de verschillende zaken waar 
je als ondernemer mee te maken kunt krijgen. 

Er is nog een aantal andere redenen om te kiezen voor deze metafoor. 
Misschien zie jij - net als veel andere mensen - het maken van een we-
reldreis als iets ultiems. Een prachtig punt op de horizon om ooit eens te 
gaan doen. Maar ook als iets wat eigenlijk (nog) niet haalbaar is. Zolang 
het die status blijft houden, zul je deze reis echter nooit maken. Ditzelfde 
geldt voor het behalen van bepaalde bedrijfsdoelen. Veel ondernemers 
en managers dromen ervan hun zaak op een bepaalde manier te gaan 
runnen en er de vruchten van te plukken. Marktleider worden, groeien 
of een bepaald product succesvol introduceren. Dit boek laat zien dat je 
deze zaken niet veel anders aanpakt dan het maken van een (wereld)reis. 

Het werken met een metafoor leidt automatisch tot het met enige 
afstand beschouwen van de dagelijkse praktijk. Soms is het zo dat je in 
het dagelijkse werk zo vast zit dat je je blind staart op de hectiek van de 
dag. We kijken dan bij het maken van plannen of het stellen van doelen 
te snel naar de korte termijn of de onmogelijkheden. 

Hoofdstuk 1  | Hoe kun je je dromen realiseren
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Het wordt spannend en je gaat vrijer denken, wanneer je deze metafoor 
erbij betrekt. Feitelijk kom je tot de conclusie dat je graag wat meer van 
de wereld wilt zien, en je los wilt rukken van de dagelijkse sleur. 

Toen ik werkzaam was als manager, keek ik uit naar mijn vakanties. Even 
geen deadlines en even geen dagelijkse sores. En in die drie weken in 
de zon nam ik mij telkens voor gestructureerder te gaan werken zodra 
ik weer thuis was. Mij minder te laten afleiden en de hectiek te slim af 
te zijn. Telkens viel ik binnen een week weer terug in het oude patroon. 
Hetzelfde bespeurde ik bij mijn baas en mijn collega’s. Allemaal vol 
goede plannen na een vakantie. Sommige van mijn collega’s kwamen 
zelfs de laatste vrijdag van hun vakantie naar kantoor om hun e-mails 
te lezen, zodat ze maandag als ze echt weer aan het werk moesten, met 
een schone lei konden beginnen...

Maar wat maakt een wereldreis dan anders? We hebben het hier niet 
meer over een vakantie. Een wereldreis brengt daadwerkelijk verande-
ring. Het effect van een vakantie is in de regel tijdelijk, zoals ik hierboven 
heb beschreven. Het ebt na de eerste paar dagen op kantoor weer weg. 
Het effect van een wereldreis is blijvend. Je verandert wel degelijk door 
het voorbereiden en het maken ervan. 

Dat geldt ook voor het stellen van persoonlijke en bedrijfsdoelen. Je wilt 
graag dat je daar blijvend resultaat van ziet. Het is niet fijn om ergens 
hard voor te werken in de wetenschap dat het effect van al je inspannin-
gen slechts van korte duur zal zijn. Ondernemen is net reizen voorkomt 
dat je in deze valkuil trapt. 

De eerste stap zetten

Je komt in beweging door het lezen van dit boek en het maken van de 
opdrachten. Dat is een absolute voorwaarde voor succes. Realiseer je dat 

Hoofdstuk 1  | Hoe kun je je dromen realiseren
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een gemetselde muur altijd laag voor laag is opgebouwd. Een trap wordt 
altijd trede voor trede bestegen. Elke stap die je zet, levert je zelfver-
trouwen op en brengt je dichter bij je doel. Boven aangekomen ben je 
misschien moe, maar je bent wel waar je wilt zijn. En als je boven bent, 
heb je beter zicht op waar je misschien daarna naartoe wilt. 

De sleutel van succes zit hem - zoals altijd - in het implementeren van 
wat je weet en hebt geleerd. Hoe kleiner en simpeler de stapjes zijn, des 
te groter is de kans dat je begint en… doorzet. Of je daarin slaagt of faalt, 
ligt geheel in je eigen handen. Niemand kan zorgen voor jouw succes. 
Uiteraard kun je hulp gebruiken en moet je dat op sommige momenten 
ook zeker durven vragen en accepteren. 

dus begin… 
dan volgt resultaat!  

Honderd adviezen voor ondernemers 

Het is niet moeilijk om een boek te schrijven met honderd tips en 
adviezen over ondernemen. De Nederlandse Kamer van Koophandel, 
banken en andere commerciële dienstverleners bieden veel bruikbare 
informatie voor (startende) ondernemers. Gooi al die tips bij elkaar en je 
hebt een boek! 
Ondernemers zijn - als het goed is - regelmatig bezig met het bepalen en 
volgen van hun koers. Voor velen is dat zelfs de belangrijkste reden om 
ondernemer te zijn. Wat wordt de volgende stap? Wat is het punt op de 
horizon? En als ik dat doel voor ogen heb, hoe kan ik er dan voor zorgen 
dat ik het ook daadwerkelijk bereik? 

Uiteraard moet je gebruikmaken van de bestaande informatiebronnen, 

Hoofdstuk 1  | Hoe kun je je dromen realiseren
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zoals de voorbeelden die ik hierboven noem. Met dit boek erbij heb je 
een krachtige en avontuurlijke manier om je doelen te bepalen en ze 
te bereiken. Je krijgt hernieuwde inspiratie. Door het inslaan van een 
nieuwe richting ontdek je je (zakelijke) wereld verder en houd je de regie 
over je onderneming en, als je het goed doet, ook over je leven. 

Volg je kompas!

Ik zet steeds dezelfde stappen bij het voorbereiden en uitvoeren van 
mijn dromen. Of dat nu het maken van een wereldreis is of het starten 
van mijn eigen bedrijf. Of het schrijven van dit boek. De stappen vormen 
een succesmethode voor het stellen en bereiken van je doelen en ik wil 
je die stappen graag leren. De methode noem ik in dit boek de kompas-
methode, omdat het zes stappen zijn, waarvan de beginletters samen 
het woord kompas vormen. Daarnaast helpt een kompas natuurlijk bij 
het uitzetten van de juiste koers en het bereiken van je doel. 

Hoofdstuk 1  | Hoe kun je je dromen realiseren
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De letters staan voor de volgende woorden: 

koers
oriëntatie
metgezel
planning
avontuur
souvenir

Elk hoofdstuk laat een van deze stappen zien. Sommige hoofdstukken 
kennen een verdieping en zijn daarom opgedeeld in subhoofdstukken. In 
het volgende hoofdstuk introduceer ik de zes stappen in vogelvlucht. Dit 
biedt niet alleen tijdens het lezen van het boek, maar ook later, tijdens 
de implementatie, houvast voor het proces waar je je in bevindt. 

Hoofdstuk 1  | Hoe kun je je dromen realiseren
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2 De zes stappen van kompas 

Voordat je stappen kunt gaan zetten, zul je eerst moeten gaan staan!

Je hebt zojuist een interessant seminar achter de rug en je bruist van inspi-
ratie om datgene wat je net geleerd hebt in praktijk te brengen. Nu weet 
je eindelijk hoe je je nieuwe product succesvol moet introduceren of hoe je 
je winkel moet restylen. De volgende dag echter zit je voortdurend in be-
sprekingen en de dag erna zijn er wat brandjes te blussen. Kortom, je voelt 
de inspiratie en de energie om je nieuwe plannen in gang te zetten met de 
dag kleiner worden. Herken je dit? Het is mij regelmatig overkomen. 

Voordat je stappen kunt gaan zetten in het bereiken van je bedrijfs doelen, 
is het nodig dat je leert welke omschakelingen je in je hoofd moet maken, 
zodat je wél begint met het werken aan je plannen! Met andere woorden, 
hoe krijg je de juiste instelling (mindset) voor het behalen van je resultaten 
(results) en hoe blijf je toegewijd (committed)? 

Hiertoe is het goed een aantal mythes over ondernemen te onderkennen, 
te benoemen én weg te nemen. Het resultaat daarvan is dat je meer open 
staat om te kijken naar je motivatie en mogelijkheden. Pas als je goed weet 
waarom je wilt doen wat je van plan bent, kun je gaan werken aan het 
realiseren ervan. Dan pas kun je gaan staan en daarna je eerste stappen 
zetten! 

Stap 1: Koers bepalen 

Waar zou je volgend jaar willen staan met je bedrijf? Wat zou je minimaal 
bereikt willen hebben? De vraag is simpel, maar over het antwoord moet je 

Hoofdstuk 2  | De zes stappen van kompas
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goed nadenken. Het zetten van een punt op de horizon is een essentiële 
stap in de groei van je bedrijf. 

De eerste stap zet je door globaal je doelen en subdoelen te stellen. Je 
leert hoe je een globale planning moet maken. Hoezo globaal, vraag je je 
misschien af. 

'hoe meer details hoe beter' 
 luidt toch immers het credo?
 nee!
 

Een veelgemaakte fout bij het opzetten van (grote) projecten of het 
maken van plannen voor het realiseren van bedrijfsdoelen is dat er te 
gedetailleerd wordt gewerkt. In het beginstadium van je plannen en 
ideeën is het van groot belang de grote lijnen uit te zetten en niet te 
verzanden in de details. Details zijn namelijk ballast en het rubberbootje 
dat jou naar je doel gaat brengen is in deze fase nog lang niet voldoende 
opgepompt om deze last te kunnen dragen. Daarom zal té veel aandacht 
voor details in een té vroeg stadium er ongetwijfeld toe leiden dat je 
bootje met plannen naar de bodem zinkt.

Maar hoe moet het dan wel? Ik help je bij het vaststellen welke elemen-
ten nu al wel van belang zijn en welke niet. Deze relevante elementen 
om bij je doel te komen ga je in deze stap bepalen en invullen. De details 
volgen later. 
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Stap 2: Oriëntatie: Voorbereiding en Onderzoek

Zaken die je goed voorbereidt, hebben een grotere kans van slagen. Een 
onderdeel van een goede voorbereiding is research. Je leert in stap 2 het 
belang van onderzoek. 

Hoe doe je onderzoek? Wat onderzoek je en wat niet en wanneer doe je 
eigenlijk onderzoek? De investeringen, de te verwachten kosten en de 
opbrengsten spelen in deze fase een rol. Hoe breng je deze eenvoudig 
en globaal in kaart? Welke andere aspecten zijn verder van belang om 
aandacht aan te besteden? 

Ik licht een tipje van de sluier op. Ga uit van de dingen die je al weet. 
Begin daarmee. Ga niet wachten tot je voor je gevoel alles hebt uitge-
zocht. Door te starten met wat je weet en kunt, worden de contouren 
van je reis zichtbaar. Belangrijke vragen komen dan vanzelf naar voren. 
Ook wordt duidelijk welke zaken wat minder van belang zijn. 

Ook het moment van onderzoek doen is van belang. Laat ik een voor-
beeld geven. Ik kan mij voornemen om zes maanden in Zuid-Amerika te 
gaan reizen, nadat ik vier maanden in Azië heb doorgebracht. Ik hoef me 
dus nu in Nederland nog niet te verdiepen in wat er allemaal te doen is 
in Peru en Argentinië. Ik kan dat ook doen als ik al op reis ben. Misschien 
kom ik wel mensen tegen die mij vertellen hoe het is in Peru en of ik wel 
of niet naar die speciale markt in Lima moet. 
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Onderzoek doen klinkt misschien moeilijk en wellicht wat saai. Ik help je in 
deze stap op een heldere manier om op eenvoudige wijze voor onderzoek 
te doen naar de belangrijkste elementen ten aanzien van het realiseren 
van je doelstellingen. 

En geld komt uitgebreid aan de orde, want... geld is belangrijk. Altijd. Of je 
nu klein bent of groot. Of je nu in de profitsector werkt of niet. Of je net 
begonnen bent of al tien jaar ervaring hebt. Hoe wil je een en ander finan-
cieren? Hoe breng je een en ander eenvoudig in kaart? Wat zijn de kosten? 
En wat zijn de opbrengsten? Welke risico’s zijn er en hoe groot zijn die? 

Je hoeft geen bedrijfseconoom te zijn om de belangrijkste zaken over-
zichtelijk op een rijtje te zetten. Ik help je daarbij. Bouw altijd een buffer 
op en houd die aan! Ik vind het hanteren van buffers zo belangrijk dat ik 
in een subhoofdstuk uitleg waarom je dit moet doen en hoe je dit moet 
doen. Het is essentieel om deze eerste twee stappen, Koers en Oriëntatie, 
goed te zetten. Doe je dit niet, dan blijft het vallen, opstaan en zwalken tot 
het eind. 

Stap 3: Metgezel: met wie ga je het avontuur aan? Creëer je dreamteam! 

In de filmtrilogie The Lord of the Rings naar het boek van J.R.R. Tolkien 
wordt de helft van het eerste deel besteed aan het vormen van het team. 
Eén voor één stelt de regisseur de teamleden voor en maakt hij twee 
dingen duidelijk: 
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a) wat hun kwaliteiten zijn 
b)  waarom ze meedoen aan het avontuur.

Zo begint hun spannende reis: er worden afspraken gemaakt en er is 
een taakverdeling. Mocht je de film niet kennen: ga hem dan zien; voor 
nu: stel je voor dat je een grote reis gaat maken. Met wie wil je dat gaan 
doen en waarom? Wie zou zich bij je kunnen of moeten aansluiten? Wie 
vraag je vooraf om advies? 

Datzelfde kun je (moet je) doen in je eigen bedrijf. Hoe creëer je je eigen 
dreamteam? Waar moet je op letten? Welke afspraken en taakverdeling 
maak je? Zonder team geen succes. Hoe creëer je het team dat het beste 
bij jou en je plannen past?

Stap 4: Planning: word concreet!

Nu is het tijd om concreet te worden. Welke zaken verdienen hier 
aandacht? Je leert hoe je je plannen concreet kunt opdelen en subdoelen 
kunt formuleren. In feite geef je je strategie vorm. 

Een handig hulpmiddel bij het pakken van je koffers of rugzak, is een 
checklist. Maar wat zet je erop? Wat ga je aanschaffen? Wat koop je 
onderweg? Welke criteria hanteer je? Zodra je alles hebt wat je wilt 
meenemen, kun je inpakken en wegwezen. Toch is er ook dan nog een 
aantal belangrijke zaken die je niet mag vergeten, zoals afscheid nemen. 
Afscheid nemen van mensen, maar ook van oude patronen. Je bereikt je 
doel beter en sneller als je klaar bent om afstand te nemen van je oude 
situatie. 
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Stap 5: Avontuur

Het avontuur begint. Je bent door de gate. Of je 
winkel is open. Of je hebt je ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. Wat je doel ook is, wees 
je bewust van de aftrap. Er breekt een spannende 
tijd voor je aan, waarin je voor veel nieuwe uitdagingen zult komen te 
staan. Een wereldreiziger zoals ik kan je hier veel over vertellen en leren.

Hoe ga je bijvoorbeeld om met onzekerheid? Hoe ga je om met heim-
wee? Hoe benut je kansen? Wat doe je als je verdwaalt? Of je nu je eigen 
bedrijf start of je zet stappen richting internationalisatie: de lessen die je 
moet leren zijn dezelfde. 

Juist wanneer je er bijna bent, kan het nog misgaan. Dat is de reden 
dat er een speciaal hoofdstuk gewijd is aan het veilig aankomen op de 
bestemming. En als je je doel eenmaal hebt bereikt, wat dan? En hoe 
bepaal je eigenlijk of je je doel bereikt hebt? En hoe kom je weer in het 
gareel en laad je jezelf weer op voor het volgende avontuur? Al deze 
vragen worden besproken en beantwoord in stap 5: Avontuur. 

Stap 6: Souvenir

Hoe vaak komt het niet voor dat we te weinig leren en genieten van wat 
we hebben beleefd en bereikt? Of erger: hoe vaak worden in een nieuw 
project niet exact dezelfde fouten gemaakt? We vergeten te leren. We 
willen zo snel mogelijk door naar de volgende uitdaging. Je zult meer 
succes hebben als je oog hebt voor de souvenirs die je hebt meegeno-
men uit je vorige avontuur. 

Want wat zijn souvenirs eigenlijk? Het zijn tastbare en ontastbare herin-
neringen aan de reis die je hebt gemaakt. Koester ze. Souvenirs helpen 
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je de opbrengst van je reis naar je doel te maximaliseren. Ze helpen je bij 
het zetten van de juiste vervolgstappen. 

Souvenirs verzamel je in de loop van je reis. Ze staan symbool voor een 
land of een streek of een bepaalde ervaring. Wanneer iemand je iets 
geeft, bijvoorbeeld een plant voor de opening van je eigen zaak, zorg 
er dan goed voor. Zelf heb ik mijn naamplaatje van mijn training voor 
het schrijven van een boek goed bewaard. Tijdens het schrijven van dit 
boek keek ik er af en toe even naar en herinnerde me zo stukken van de 
training. 

Een souvenir kan ook mentaal zijn. Denk eens terug aan je eerste 
succes volle verkoop. Die presentatie die perfect verliep. Het gebruiken 
van souvenirs is één van de meest krachtige, maar ook één van de meest 
onderschatte hulpmiddelen voor het behalen van succes. 
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3  Reken af met de negen  
mythes rond ondernemen 

Wat zijn mythes? 

Verhalen over ondernemen en verhalen over verre landen of  
gebruiken kunnen zowel waarheden als onwaarheden bevatten.  
In de loop der jaren gaan bepaalde elementen uit verhalen soms  
een eigen leven leiden: het worden mythes. Het zijn die elementen  
die je elke keer terughoort in verschillende verhalen en zo komen  
ze bovendrijven als een overkoepelende waarheid. De mythe is  
geboren. 

Over het maken van wereldreizen doen talloze mythes de ronde, zoals: 

•  ‘Je bent een soort hippie als je het doet.’ 
•  ‘Het is goed voor je carrière.’
•  ‘Het is slecht voor je carrière.’
•  ‘Je moet het wereldreis-gen hebben.’
•  ‘Het is peperduur.’

De lijst met mythes is lang. Ook voor ondernemen gelden mythes,  
om er een paar te noemen: 

•  ‘Je moet een gouden idee hebben.’ 
•  ‘Het is riskant.’
•  ‘Je wordt er schatrijk van.’
•  ‘Het is altijd keihard werken.’

Hoofdstuk 3  | Reken af met de negen mythes rond ondernemen



3332

Ondernemen is net reizen

Ik zeg niet dat mythes niet waar zijn. Natuurlijk zit er altijd een kern van 
waarheid in, ze zijn niet voor niets ontstaan. Het is vooral belangrijk dat 
je je ervan bewust bent dat het mythes zijn. Geen leugens, geen waarhe-
den, maar een beetje van allebei. 

Wat is het effect van mythes? 

Mythes horen erbij. Ze kunnen echter wel je plannen belemmeren. Je 
kunt uitstelgedrag vertonen omdat je je zorgen maakt over een be-
paalde mythe. Deze kan je er zelfs van weerhouden te beginnen. 

Het omgekeerde kan ook gelden: een mythe kan juist uitdagen. De ridder 
die ervan droomt de mythische draak te verslaan. De ontdekkingsreiziger 
die achter de mythe van de primitieve Indianenstam probeert te komen. 
De zoektocht naar El Dorado is gebaseerd op het idee van een berg van 
goud, die veel ondernemende mensen inspireerde huis en haard te 
verlaten op zoek naar rijkdom. Reizen en ondernemen hebben hun eigen 
mythes, maar ze vertonen behoorlijk wat raakvlakken! 

Het heeft geen zin om mythes te negeren: ze zijn er. Je hoort en ziet ze 
om je heen. In dit hoofdstuk ga ik in op een negental mythes die je zowel 
ziet bij ondernemen als bij reizen. Wat zijn dit voor mythes? Wat kan hun 
effect zijn? Hoe ga je ermee om? Aan het eind van dit hoofdstuk ga je de 
mythes die je belemmeren in kaart brengen. En ontkrachten! 

Mythe 1: Het is te duur, ik heb er geen geld voor

Misschien laat je je weerhouden om voor jezelf te beginnen omdat je 
denkt dat je er geen geld voor hebt. In gesprekken met mensen over mijn 
wereldreis kreeg ik dit steevast te horen als ik ze de vraag stelde of het 
niet iets voor hen zou zijn. Hetzelfde argument hoor ik ook wanneer ik 
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praat met mensen over het eventueel starten van een eigen zaak. ‘Waar 
betaal je het allemaal van?’

Dezelfde vraag kreeg ik ook van een Thaise vrouw waarmee ik tijdens 
een van mijn reizen in gesprek raakte. In haar ogen waren wij miljonairs. 
Dat moest wel, anders konden we dit soort reizen niet maken, zo rede-
neerde ze. En daar had ze natuurlijk gelijk in. Vergeleken met haar waren 
wij schatrijk. Maar wij waren niet rijker dan de gemiddelde Nederlander. 
Je hoeft geen miljonair te zijn om ruim een jaar lang te reizen als je 
selectief bent in je uitgaven en nadenkt over je budget. 

Ook als je onderneemt, zijn er soms weken of maanden dat het even wat 
minder gaat. Succesvolle ondernemers hebben geleerd voorzichtig te 
zijn met hun geld. In slechte, maar zeker ook in goede tijden. En wanneer 
zich dan een kans voordoet, zul je hen niet zo snel horen zeggen dat ze er 
geen geld voor hebben. 

Mythe 2: Het is te ingewikkeld

Het maken van zo’n reis is zo ingewikkeld! Ik heb het mensen horen zeg-
gen en haalde dan mijn schouders op. Zaken worden pas ingewikkeld als 
je niet in staat bent de verschillende onderdelen te onderscheiden. Als 
ik onder de motorkap van mijn auto kijk, zie ik alleen maar een wirwar 
van slangetjes en buizen en metaal. Wat ingewikkeld allemaal. Maar 
iedereen die graag een beetje sleutelt, zal daar heel anders over denken. 
Natuurlijk heb je kennis nodig. Maar dat is te leren of je vraagt hulp. 

Het is een mythe dat ondernemen ingewikkeld is. Net zoals het een 
mythe is dat het maken van een wereldreis ingewikkeld is. Mensen die 
dat zeggen willen misschien onbewust niet dat jij die stap gaat zetten 
of... ze snappen het zelf gewoon nog niet zo goed. 
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Natuurlijk is zakendoen in China op het eerste gezicht lastig. De cultuur 
en al die vreemde tekens. Toch zijn er alleen al in Nederland duizenden 
bedrijven die succesvol zakendoen met China. Dat neemt niet weg dat het 
ingewikkeld kan lijken. Het kan helpen een zakelijke coach of adviseur in te 
schakelen, die je op weg helpt. Of je gaat samenwerken. Je zult zien dat je 
snel je eigen weg gaat vinden zodra je eenmaal begonnen bent. 

Mythe 3: Het is een kwestie van geluk

Ja, om succesvol te ondernemen heb je soms wat geluk nodig. Je kunt geluk 
echter in zekere zin ook afdwingen door het maken van de juiste keuzes. 

Tijdens mijn wereldreizen kwam ik nogal eens mensen tegen die tegen 
mij zeiden: ‘Jongen, jij hebt echt geluk dat je deze reis maakt.’ Dan zei ik 
meestal: ‘Dat klopt, maar jij kunt het ook!’ Meestal volgde dan vanuit mijn 
gesprekspartner een omslachtig verhaal waarin hij of zij uitlegde dat dat in 
hun geval nou juist niet kon. 

‘Ik heb net een andere baan’, zei de een. ‘Ik heb net een nieuwe auto’, zei de 
ander. ‘Ik wil liever mijn huis gaan verbouwen’, zei een derde. Ik wil hiermee 
niet zeggen dat dit geen legitieme redenen zijn om niet te gaan reizen. Ik 
wil alleen aangeven dat deze mensen een andere keuze maken. Ik koos voor 
reizen, liet mijn nieuwe leaseauto weer ophalen en zegde mijn uitstekende 
baan op.

Als ondernemer, met twee kleine kinderen, hoor ik nu soms dezelfde 
geluiden op het schoolplein als ik rustig mijn kinderen in de klas breng en 
ze ’s middags weer ophaal. Om mij heen zie ik gehaaste ouders, die  
’s ochtends moeten racen om op tijd op kantoor te zijn en ’s middags hun 
kinderen bij de naschoolse opvang onderbrengen, omdat ze zelf pas om zes 
uur thuis zijn. Dan hoor ik wel eens ‘Jij hebt echt geluk dat jij lekker thuis 
kunt werken.’ En dan zeg ik: ‘Dat klopt…maar jij kunt het ook!’

Hoofdstuk 3  | Reken af met de negen mythes rond ondernemen



35

Mythe 4: Als het voor mij bestemd is, komt het toch vanzelf?

Afdwingen van je bestemming kan soms nodig zijn. Het universum zorgt 
heus wel voor je, maar laat dit je niet passief maken. Het is niet zo dat 
succesvolle ondernemers hebben gewacht totdat het succes hun kant op 
kwam. Ook al is iets voor jou bestemd, je moet het nog wel naar je toe 
trekken. Als je bent voorbestemd om de lotto te winnen, moet je nog wel 
eerst een lot kopen. Of: als je een wereldreis wilt maken, zul je een ticket 
moeten aanschaffen!

In het eerder aangehaalde boek The Lord of the Rings is Frodo voor
bestemd om de ene ring te vernietigen. Het boek telt duizend pagina’s, 
de verfilming duurt bij elkaar zo’n negen uur. Het ging blijkbaar niet echt 
vanzelf! Of ken je de film The Matrix? Keanu Reeves in de rol van Thomas 
Anderson is The One. Hij is voorbestemd de strijd tegen The Matrix 
te winnen. Ook deze film is een klassieker en een trilogie. Niets gaat 
vanzelf, ook al is het voor je bestemd. Toch kan deze mythe ook krachtig 
werken. Wanneer het iets minder goed gaat met de zaken, kan het 
geloof dat succes voor jou bestemd is, je net over het dode punt helpen.

Mythe 5: Het is gevaarlijk

Angst is een slechte raadgever. Houd die wijsheid in gedachten wanneer 
iemand tegen je zegt dat je plan gevaarlijk is of te veel risico’s bevat. 
Mahatma Gandhi zei: 

'aarzel en je angst zal groeien, 
 durf en je moed zal groeien.'
       mahatma gandhi
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Breng op een rationele manier de risico’s van wat je wilt ondernemen in 
kaart. Bagatelliseer ze niet, maar overdrijf ze ook niet. Gevaar kan zich op 
verschillende fronten afspelen. Het kan gaan om geld ( je bedrijf!) of om 
je gezondheid, bijvoorbeeld tijdens het maken van een reis. Het gezegde 
‘Voor niets gaat de zon op’, is mij lief. Het geeft aan dat er offers gebracht 
moeten worden om iets te bereiken. Niets is gratis, behalve de zon. 

Het gaat echter te ver om daar meteen gevaar aan te koppelen. Hoewel 
een beetje angst geen kwaad kan (het houdt je scherp!), kan te veel 
angst je juist belemmeren. Het kan je ervan weerhouden om voor jezelf 
te beginnen, om die langgekoesterde wens te verwezenlijken om je 
eigen kledingboetiek te openen. Is deze mythe diepgeworteld bij je, 
dan doe je er verstandig aan te leren van collega-ondernemers. Of praat 
erover met een ondernemerscoach. 

Mythe 6: Het is onverstandig

‘Het is onverstandig om in een tijd van crisis voor jezelf te beginnen’. ‘Het 
is onverstandig om te investeren in Griekenland.’ Het is een mildere vorm 
van de vorige mythe. Hij richt zich niet op gevaar, maar op onzekerheid. 
De wortels zijn echter dezelfde: angst (al dan niet op basis van goed-
bedoelde adviezen). Of wellicht jaloezie, omdat degene die dit tegen je 
zegt, zelf een dergelijke stap niet durft te zetten. 

Het maakt niet uit wat de wortels zijn en of het iemand anders is van 
wie je de geluiden hoort of dat je dit soms zelf denkt. Het resultaat is 
hetzelfde, het brengt je niet verder. Natuurlijk is het zo dat je niet aan elk 
idee zomaar kunt toegeven. Gezond verstand is essentieel en enige toet-
sing aan de realiteit ook. Maar wanneer het stemmetje te snel en te vaak 
vraagt of iets wel verstandig is, heb je als ondernemer een probleem. Je 
moet ook vertrouwen hebben in je eigen kunnen en een goede afloop.  
Christoffel Columbus wilde Indië via de West bereiken. Zijn idee was 
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dat het mogelijk was om de Atlantische Oceaan over te steken. Hij ging 
daarbij zeer opportunistisch te werk: alle argumenten vóór een smalle 
oceaan gebruikte hij en de rest negeerde hij! Deze visie en zijn plan om 
via een andere route Indië te bereiken werd op zijn minst als onverstan-
dig afgedaan. Maar bij nadere uitwerking kan een afwijkende visie die 
op het eerste gezicht onverstandig lijkt, briljant zijn en je brengen op 
plaatsen waarvan je nooit had kunnen dromen dat ze bestaan en dat je 
er zou komen. Columbus dacht in 1492 dat hij in Indië aankwam, maar 
ontdekte Amerika.

Mythe 7: Ondernemen is alleen maar hard werken

De kans is groot dat je nu ook hard werkt! Hard werken of niet heeft 
vooral te maken met de standaarden die je jezelf stelt. Wel is het zo dat 
jij als ondernemer de opdrachten aan jezelf geeft en niet ontvangt van 
je leidinggevende. Je kunt zo het slachtoffer worden van je eigen bazige 
gedrag, als je dat jezelf toestaat. Dit is gewoon een kwestie van leren. 
Het vormt een onderdeel van ondernemen. De boekhouder die niet in 
staat is zijn klanten kort te houden, is waar schijnlijk altijd voor ze aan 
het werk, zonder dat hij er evenredig voor wordt betaald. Hij vergeet 
dat het opvoeden van klanten net zo belangrijk is als boekhoudkundige 
kennis. Als ondernemer moet je beide zaken kunnen. Doe je er een niet 
goed, dan heb je veel onnodig werk. Zo is de mythe van overwerkte 
ondernemers ontstaan. En zo is hij ook te ontkrachten.

Mythe 8: Ik heb er geen tijd voor

Het hebben van geen tijd bestaat niet. Iedereen heeft tijd. Het gaat om 
het stellen van de juiste priori-tijd. Aangeven dat je ergens geen tijd voor 
hebt, is gewoon een excuus en een bewijs dat je je doel niet belangrijk 
genoeg vindt of dat je niet kunt kiezen. Plan tijd in voor het op poten 
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zetten van je visie en missie. Wees rationeel in de hoeveelheid tijd die je 
kunt vrijmaken. Het heeft geen zin je hierin rijk te rekenen. Houd jezelf 
niet voor de gek, want als je dat doet, voed je je eigen mythe. Daarmee 
zou de cirkel rond zijn die je juist wilt doorbreken. 

Ik kijk met bewondering naar sommige alleenstaande moeders. Ze 
werken, zorgen voor de kinderen en hebben zelfs ook nog tijd om te 
sporten. Hebben zij meer tijd dan ik? Nee, zij kiezen, stellen prioriteiten 
en reserveren tijd voor de dingen die ze belangrijk vinden. 

Mythe 9: Je moet alles tot in de perfectie hebben uitgedacht

Een perfectionist creëert uiteindelijk weinig tot niets. Ik zou nog niet de 
helft van mijn reizen hebben gemaakt als ik niet was vertrokken voordat 
ik alles wist en had uitgestippeld. Het is gewoon een kwestie van begin-
nen. De onzekerheid hoort bij het avontuur. Elk avontuur.

Hoe vaak zijn het nu juist de onverwachte gebeurtenissen in een vakantie 
die ons het meest bijblijven? We hoeven niet op reis als we alles willen 
blijven controleren. Goed voorbereid als ik altijd ben, loop ik bij congres-
sen en seminars met een lijstje rond van mensen die ik wil spreken. 
De meest waardevolle contacten doe ik echter op wanneer ik mensen 
ontmoet die juist niet op mijn lijstje stonden! Natuurlijk is het goed om 
niet doelloos rond te lopen. Dan eindig je misschien met een leuk gesprek 
met de barman en een kater. Laat echter wel voldoende ruimte over aan 
het toeval. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Laat het universum ook 
een beetje zijn werk doen. Begin dus gewoon en laat je niet tegenhouden 
door je eigen onzekerheid. Anders saboteer je je eigen succes. 

Afrekenen met mythes

Begin bij het afrekenen met mythes bij jezelf. Blijf dicht bij jezelf en 
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bepaal eerst voor welke mythes jij gevoelig bent. Waarvan jij denkt, ‘die 
zouden wel eens waar kunnen zijn’. Dat is absoluut niet fout. Natuurlijk 
heb je ervaringen of gevoelens die het geloven in een bepaalde mythe 
rechtvaardigen. Het is echter niet de bedoeling dat deze mythes je 
blokkeren en daarom is het nodig om de mythes waar jij last van hebt 
te ontkrachten. Dat kun je doen op de manieren zoals ik hierboven heb 
beschreven. 

Je kunt ook hulp vragen. Vraag een vriend of een coach. Een goede coach 
kan feilloos achterhalen waar je geloof in de mythe op is gebaseerd en hoe 
je er vanaf kunt komen. Dan heb je je handen vrij - en geen excuses meer - 
om aan je avontuur te beginnen. Dat is goed nieuws. Creëer voor jezelf het 
geloof in het aangaan van je reis. De mythes hebben geen grip meer op je! 

 
opdracht 1 • Welke mythes zijn op jou van toepassing?

1.  Schrijf op een vel papier of in een Worddocument de mythes op 
die op jou van toepassing zijn bij ondernemen of  in bredere zin 
 het aangaan van avontuur. Het helpt wanneer je je daartoe een 
zo concreet mogelijke situatie of plan voorstelt. Het kunnen de 
mythes zijn die in dit hoofdstuk zijn benoemd, het kan er ook een 
zijn die nog niet is behandeld. 

2.  Ga na wat volgens jou de rechtvaardiging van deze mythe is. 
Waarom zou de mythe waar zijn? 

3.  Bedenk nu wat er zou gebeuren  of juist niet  als deze mythe echt 
waar is en niet alleen voor jou zou gelden. Hoe zou de wereld er 
dan uitzien? Hoe kunnen ondernemingen dan nog functioneren? 

4.  Bedank de mythe voor zijn amusementswaarde, maar zeg dat je 
er niets meer van gelooft. De mythe is simpelweg niet meer op jou 
van toepassing. Je zult dit excuus nooit meer gebruiken.

5.  Ga door met deze opdracht totdat je al je mythes hebt ontkracht.
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4 Zorg voor de juiste mindset 

Wat is mindset? 

Mindset is een Engelse term die steeds vaker wordt gebruikt in het 
Nederlands. Instelling vind ik een Nederlandse term die qua strekking 
nog het meest in de buurt komt. Het gaat om het geheel aan gedachten 
en waarden dat je ergens over hebt. Zo kun je bijvoorbeeld bepaalde 
gedachten hebben over geld, die je beperken of juist stimuleren. Zo kun 
je ook een avontuurlijke mindset hebben of juist een behouden mindset. 
Of je bent angstig. Of juist positief. 

In het kader van dit boek wil ik benadrukken dat je mindset moet 
aansluiten bij wat je doet en bij je plannen. Zo hebben ondernemers een 
wezenlijk andere instelling (nodig) dan werknemers. Hier is niets goed of 
fout aan. Het is een constatering. Wanneer een ondernemer zou denken 
als een werknemer, mist hij kansen. Werknemers die juist heel onder-
nemend zijn, lopen de kans tegen de beperkingen van het werken voor 
een baas aan te lopen. 

De mindset van een wereldreiziger is heel anders dan die van een vakan-
tieganger. Ook dat is slechts een constatering. Overigens, dat geldt ook 
voor één en dezelfde persoon. Ik heb een heel andere mindset wanneer 
ik twee weken met vakantie op de camping ben dan tijdens een reis van 
zes maanden. Je instelling moet kloppen met wat je op dat moment aan 
het doen bent. Er ontstaat frictie wanneer dat niet het geval is. Dat is 
niet leuk voor jou, als persoon, maar het levert je ook niet de gewenste 
resultaten. 
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Het gevaar van een verkeerde mindset 

'een probleem kan niet 
worden opgelost door 
dezelfde manier van denken 
die dat probleem juist 
heeft veroorzaakt' 
        albert einstein

Neem de tijd en de rust om te overdenken of je je dromen en doelen wel 
bereikt als je met dezelfde instelling werkt en leeft zoals je tot nu toe 
gedaan hebt. Als je op dezelfde manier doorgaat met je leven of met het 
managen van je bedrijf. Ga je de avonturen die je eigenlijk wilt beleven 
dan ook werkelijk beleven en tot een goed einde brengen? 

Maar waarom is het belangrijk om je capaciteiten te benutten? Het 
antwoord is niet zo moeilijk. Wanneer je dat namelijk niet doet, zal je 
energie verminderen. Je energie lekt weg. Misschien krijg je spijt, kom je 
niet veel verder en groei je niet meer. De grote vraag is wanneer en hoe 
je dit kunt zien. Want als je de signalen niet ziet of herkent, wordt het 
lastig om überhaupt in te grijpen. 

Het is niet mijn bedoeling noch is het mijn vakgebied om hier een hele 
verhandeling over te houden. Ik ben er een voorstander van om zaken 
simpel te houden. Ga geen signalen zoeken als ze er niet zijn. Het gaat 
mij om die mensen die het stemmetje in henzelf af en toe negeren. 
Mensen die zaken tegen beter weten in doen of juist laten. Mensen die 
tegen zichzelf of anderen zeggen ‘eigenlijk zou ik dit of dat anders willen 
doen’. Of: ‘Eigenlijk zou ik iets heel anders willen doen’. Of: ‘Eigenlijk zou 
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ik het op die manier moeten doen, maar...’ en dan volgt een of ander 
excuus. Je ziet dat de crux hem zit in de woorden ‘eigenlijk zou ik’. Als je 
dit met enige regelmaat denkt of zegt, lees dit hoofdstuk dan met grote 
aandacht. Het helpt je om het begin van deze zin ‘eigenlijk zou ik’ te 
veranderen in ‘ik ga’. Dus: ‘ik ga het anders doen’ in plaats van ‘ik zou het 
eigenlijk anders willen doen’.

Benut je capaciteiten!

Ieder mens heeft zijn eigen kennis en kwaliteiten. Zodra we geboren zijn, 
verschillen we al. Het maakt al verschil of je een jongen of een meisje 
bent en of je wieg in Nederland stond of in Indonesië. Toch zijn er ook 
overeenkomsten in uitgangspunten: we moeten allemaal leren lopen 
en praten en allemaal ons plekje in de maatschappij veroveren. Dat gaat 
voor een ieder op een andere manier en iedereen krijgt uiteindelijk ook 
een ander plekje. 

Wat belangrijk is, is dat je probeert je capaciteiten te benutten, ongeacht 
je uitgangssituatie. Streef na wat in jouw situatie het meest haalbaar 
is. Wees daarin kritisch tegenover jezelf. Wees niet te snel tevreden 
en gebruik geen smoesjes om te ‘bewijzen’ dat er voor jou in dit geval 
andere wetten gelden. 

In de wereld zijn er talloze voorbeelden van mensen die een minder 
goede uitgangspositie hadden dan jij en ik en die het toch heel ver 
geschopt hebben. Wat deze mensen gemeenschappelijk hebben, is dat 
zij zijn gaan geloven in hun eigen kunnen en zijn blijven streven naar 
het optimaal benutten van wat zij in hun mars hebben. Natuurlijk zitten 
daar grootheden tussen zoals Lech Walensa, Oprah Winfrey en Johnny 
Cash. Deze mensen zijn niet bepaald geboren met een gouden lepeltje in 
hun mond. Mocht je hun achtergrond niet kennen, lees dan hun biogra-
fie of kijk eens op Wikipedia. Het zal je inspireren.
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Het is niet mijn bedoeling om deze mensen als uitgangspunt te nemen. 
Het is beter om in je eigen omgeving te kijken naar mensen die je 
bewondert om wie ze zijn en wat ze bereikt hebben. 

Aan wie denk je nu? Wat hebben deze mensen gemeen? Zijn deze 
mensen toegewijd aan hun doelen? Wellicht hebben zij steeds de lat een 
stukje hoger gelegd. Voor ondernemers gelden dezelfde wetten. Waarom 
is de ene ondernemer succesvol en tobt de ander voort? Waarom weet 
het ene bedrijf steeds te verrassen en glijdt het andere bedrijf steeds 
verder weg? 

opdracht 2

Ik heb je gewaarschuwd. In dit boek moet ook gewerkt worden, 
niet alleen gelezen! Zet zeven dingen op papier die je het komende 
jaar ‘eigenlijk’ zou willen doen. Dit mag van alles zijn. Misschien wil 
je tien kilo afvallen of een halve marathon lopen. Het kan ook zijn 
dat je je dvdcollectie wil ordenen of je zolder wilt uitmesten. In het 
kader van dit boek raad ik je natuurlijk aan het merendeel wel over 
je ondernemingsplan te laten gaan! Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het halen van een hogere omzet, het aantrekken van een bepaald 
aantal klanten, het ontwikkelen van een nieuwe dienst of het volgen 
van een nieuwe opleiding. 

De dingen die je hebt opgeschreven noemen we... doelen.
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De vijf drijfveren voor het aangaan van avontuur 

Wat is het belang van het stellen van een doel? Je weet het antwoord 
wel en onderkent vast ook het belang: als je geen doelen stelt, hoe bereik 
je ze dan? Toch hebben ondernemers moeite met het stellen van doelen 
en doen het daarom niet of onvoldoende. En daar gaat het mis. Want 
doelen dienen als punt op de horizon: daarheen kan de koers worden 
uitgezet. 

Een andere populaire zegswijze is dat de neuzen dezelfde kant opstaan. 
Waar het om gaat, is dat er met het stellen van doelen toewijding 
ontstaat. En daar waar toewijding is, is heel veel mogelijk. 

Het maakt niet uit wat je doel is, zolang je dat maar probeert te bereiken 
met alle capaciteiten die je in je hebt. Of dat nu als manager is, als 
ondernemer of als vader. Zodra je tot het inzicht komt dat je nu niet ten 
volle je capaciteiten benut - dat er nog doelen zijn die je wilt bereiken 
en dat je die niet gaat halen als je blijft doen wat je nu doet en op de 
manier waarop je dat doet - dan is er ruimte voor groei. 

Je ziet in dat je het anders moet gaan doen of misschien zelfs wel dat je 
moet stoppen met wat je doet. Dit is een heel belangrijke verandering 
in je mindset (instelling). Daar is veel moed en motivatie voor nodig. 
Voordat je aan het volgende hoofdstuk begint - het uitzetten van je 
koers - is het nodig dit te begrijpen. 

Het werken aan je doelen vereist toewijding. Toewijding vereist op zijn 
beurt motivatie. Hoe groter de motivatie, hoe meer kans er is dat de doe-
len ook daadwerkelijk gehaald worden. Ook als het eens tegenzit. Het is 
goed om te begrijpen dat motivatie kan (en moet) liggen in verschillende 
dimensies. Ik reik je de vijf dimensies aan die ik het meest belangrijk vind 
in het kader van ondernemen: 
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1. Vrijheid

Het hebben van Vrijheid wordt genoemd door veel mensen die bijvoor-
beeld willen gaan reizen of voor zichzelf willen beginnen. Hierin valt 
echter ook eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit. 

’s Ochtends de wekker niet hoeven zetten. Op je gemak een cappuccino 
nemen en bedenken wat je wilt gaan doen. Of wat je niet gaat doen. 
Je kijkt uit over een tropisch strand en je besluit dat je wereld vandaag 
niet groter wordt dan je badlaken. Dat is vrijheid. De computer uitzetten 
wanneer je wilt. Een zakelijke lunch afspreken bij je favoriete café, met 
een klant die meer als je vriend voelt. Samen bespreek je de mogelijke 
oplossing voor zijn probleem en hoe jij hem daar bij kunt helpen. Over de 
prijs worden jullie het wel eens. Dat is vrijheid. 
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Bij vrijheid hoort ook het nemen van verantwoordelijkheid. Zelf inschat-
ten welke inspanning en flexibiliteit vereist is. Vrijheid is niet hetzelfde 
als vrijblijvendheid. Vrijheid is belangrijk voor het managen van je span-
ningsboog. Voor veel reizigers én ondernemers is het de belangrijkste 
drijfveer voor hun avontuur!

wat is jouw definitie 
van vrijheid?  

2. Ontplooiing
Ontplooiing betekent dat je bezig bent om jezelf en je capaciteiten naar 
een hoger niveau te tillen. Je ziet jezelf als het ware groeien en dat geeft 
je mogelijkheden voor vervolgstappen. 

Inderdaad, stappen. Want wanneer je jezelf niet ontplooit, sta je stil. Dan 
zet je geen stappen meer en daalt je motivatie. Maar het perspectief op 
een nieuwe klant of het beheersen van een nieuwe taal die een markt 
voor je opent, levert grenzeloze energie.

Succesvolle mensen leren graag. Daarmee bedoel ik niet dat ze altijd 
met hun neus in de boeken zitten. Nee, het is meer een open mindset 
die ze hanteren om zichzelf voortdurend te ontplooien. Dit is goed te 
zien bij kinderen. Wanneer ik met een technisch klusje bezig ben, zit mijn 
zoontje van zeven er altijd met zijn neus bovenop, zodat ik bijna zelf niet 
zie wat ik doe. Dan schuif ik hem even opzij, maar tien seconden later zit 
hij er weer met zijn neus voor. Zo graag wil hij leren, zich ontplooien.

op welke gebieden 
geldt dat ook voor jou? 
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3. Materieel

Materiële of financiële motivatie vormt zeker in het bedrijfsleven een 
belangrijke drijfveer voor het varen van een bepaalde koers. Wanneer de 
bedrijfsmatige (en financiële) voordelen niet helder zijn, zal de motivatie, 
bijvoorbeeld om het productportfolio grondig aan te passen, niet al te 
groot zijn. 

Bij het maken van een wereldreis is dit aspect van minder belang. Toch 
spelen de kosten en de financiële component een grote rol. Om die reden 
heb ik daar een aantal subhoofdstukken speciaal aan gewijd. Wereld-
reizen is leuk, mits je er niet aan failliet gaat. Maar te weten dat je het 
kunt - een jaar lang niet werken en lekker reizen - vormt een belangrijke 
motivatie. 

Wanneer je voor jezelf begint, is het van groot belang dit aspect goed 
mee te wegen. Ik spreek nogal eens wat starters die zeggen dat ze voor 
zichzelf zijn begonnen, omdat ze nu eenmaal graag willen doen wat 
ze leuk vinden om te doen. Dat is natuurlijk prima, maar de financiële 
motivatie vormt een net zo’n belangrijke component als alle andere. 
Anders ben je hobbymatig bezig, niet bedrijfsmatig: hobby’s kosten geld, 
je bedrijf moet geld opleveren. Het is namelijk je inkomen. 

hoe belangrijk durf 
jij geld te vinden? 
 
  4. Aanzien

Aanzien is de dimensie die door ons bescheiden Nederlanders nog wel 
eens gebagatelliseerd wordt. Je hebt misschien, net als ik, niet geleerd 
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om deze dimensie daadwerkelijk te noemen. Een mogelijk neutralere 
term is trots. Wanneer wij trots kunnen zijn op iets wat wij gedaan 
 hebben, zal dat onze motivatie ten goede komen. 

Maar laat ik dit taboe wegnemen door gewoon als eerste toe te geven 
dat het hebben en krijgen van aanzien wel degelijk een drijfveer voor 
mij is. En het grappige is dat het even heeft geduurd voordat ik dat voor 
mijzelf wilde toegeven. En ook dat ik daar veel voor doe en voor over heb. 
Ik baseer zelfs nogal eens belangrijke beslissingen op het verwerven van 
aanzien… In feite zeg ik dat ik het prettig vind wanneer mijn ego wordt 
gestreeld.

Nog zo’n fout woord!? Ego! En toch is het zo dat succesvolle mensen een 
groot ego hebben. Ze staan voor wat ze doen en genieten van het feit 
dat ze de dingen goed doen. Daar is niets mis mee. Geef toe dat je het 
leuk vindt wanneer mensen tegen je opkijken en je hebt er een sterke 
drijfveer bij.

durf jij dat? 
 
  5. Voldoening 

De vijf dimensies van motivatie staan niet op zichzelf, maar zijn met 
elkaar verbonden. Zo dragen bijvoorbeeld aspecten van ontplooiing ook 
bij aan aanzien.

Significantie is volgens mij de essentie van ons bestaan. Het zodanig 
benutten van je capaciteiten dat je bestaan op aarde ertoe doet. Op 
wat voor manier dan ook. We hoeven niet allemaal moeder Theresa of 
Nelson Mandela te zijn. Ieder kan op zijn eigen manier en naar zijn eigen 
vermogen met zijn leven een verschil maken. 
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Significantie is een term die veel in marktonderzoek wordt gebruikt. 
Een significant verschil betekent zoveel als een wezenlijk verschil tussen 
twee waarden. Ik wil geen college marktonderzoek geven, maar de term 
is veelzeggend. Druk jij met jouw doelen en inzet een significant stempel 
op de gebieden die jij belangrijk vindt?

Het leveren van een wezenlijke bijdrage - aan je onderneming, je gezin, 
je buurthuis, je voetbalvereniging - geeft bijzonder veel voldoening. Het 
is een ‘beloning’, die een belangrijke component van motivatie vormt. 

Ik ben eens bij de lintjesregen in Dordrecht geweest. Meer dan 25 
mensen die zich op een bijzondere wijze hadden ingezet, kregen een 
koninklijke onderscheiding. Op de vraag waar ze de energie (= motivatie) 
vandaan haalden om dit allemaal te doen, was het antwoord steevast: ‘Ik 
krijg er zo veel voor terug’ (= voldoening).

wat is voor jou zo 
belangrijk dat je je er 
desnoods vrijwillig voor 
zou willen inzetten? 
 
  Focus op motivatie

Motivatie is de kurk waar je onderneming op drijft. Of je nu een een-
pitter bent of dat je een bedrijf leidt van tweehonderd man. Jij moet 
gemotiveerd zijn en je mensen moeten dat zijn. Het vormt de brandstof 
van je business. Verdampt je motivatie, dan komt de hele boel uiteinde-
lijk kreunend en puffend tot stilstand. 
Motivatie is nodig voor creativiteit. Het telkens beter of mooier willen 
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doen. Kunnen doorzetten, ook als het tegenzit. Natuurlijk zijn er momen-
ten dat het allemaal niet zo lekker loopt. Dat je denkt: waar ben ik aan 
begonnen? Als je dan heel goed weet waarom je eraan bent begonnen, 
duurt zo’n dip nooit lang. 

Sommige vrienden verbaasden zich erover dat ik twee dagen 
lang, twaalf uur per dag, in een klein, schommelend bootje, half 
opgevouwen de Muang Noi River in Laos opvoer. Het was warm 
en de motor - een tweetakt - maakte een rotherrie. ‘Hoe houd je 
dat vol’, was hun vraag. Mijn antwoord luidde: ‘De rivier zat vol 
met bochten. Aan de oevers stonden bergen, soms dorpjes, soms 
rijstvelden. Telkens was ik benieuwd wat ik na de volgende bocht  
te zien zou krijgen...’

Open geest

Creativiteit komt het best tot uiting wanneer de geest open is. Je denkt 
in mogelijkheden en niet in beperkingen. Het geloof in eigen kunnen 
of visie is grenzeloos. Mogelijk herken je dit in de fantasie van kinderen. 
Hun geest is nog zo open dat werkelijk alles in hun spel mogelijk is. Een 
fiets kan ineens vliegen, een kartonnen doos is hun kasteel. Het maakt ze 
creatief in het zien van mogelijkheden en avonturen. Wij kunnen daar als 
volwassenen veel van leren.

Een van de belangrijkste aspecten tijdens reizen, maar ook van onder-
nemen, is dat je open staat voor nieuwe ervaringen. Naast de geplande 
reisdoelen moet je openstaan voor datgene wat er op je pad komt. Dat 
kan een tip zijn of een waarschuwing. Of een ingeving. Of een beeld dat 
je hebt van een bepaalde streek (of markt!), dat je doet besluiten om 
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erheen te gaan. Ook al is dat lastig en weet je niet hoe. Maar waar een 
wil is, is een weg, zolang je er maar open voor staat. Kan niet, bestaat 
niet. Maar hoe, dat is de vraag waar je je op moet richten. 

opdracht 3 • Drijfveren

In de vorige opdracht heb je zeven doelen bedacht die je het ko
mende jaar eigenlijk zou willen doen. 

Schrijf nu per doel op waarom je dit zou willen doen. Hanteer hierbij 
de vijf verschillende dimensies van motivatie: Vrijheid  Ontplooiing  
Financiën/Materie  Aanzien  Voldoening. 

Je kunt dit doen door per doel een cirkel te tekenen en die te verdelen 
in vijf taartpunten. Zo ontstaat je eigen motivatietaart en… die taart 
moet lekker smaken. Vul en versier daarom elk partje met zo veel 
mogelijk smaakmakers. 

Wanneer je deze opdracht grondig hebt gedaan, heb je zeven lekkere 
taarten gebakken. Welke taart ziet er het lekkerst uit?  
Maak een top 3. Dit is je top 3 aan doelen. En natuurlijk begin je met 
de lekkerste taart. Die bevat de meeste motivatiecalorieën! 
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Een nieuwe koers

Misschien heeft zich nu iets in je mindset gevestigd wat vergelijkbaar 
kan zijn met: ‘Ik ga mijn wereldreis niet tot na mijn pensioen uitstellen, 
maar ik ga het over vijf jaar doen.’ Of: ‘Ik ga me de komende tijd wijden 
aan het concreet maken van mijn belangrijkste doelen’. Of: ‘Wat een 
ander kan, kan ik ook!’
Het kan zijn dat je door het doen van de opdrachten al wat eerste 
punten op de horizon hebt gemarkeerd. Ook heb je inzicht gekregen in je 
achterliggende motieven. Je hebt daarmee een belangrijke stap gezet. 

Je zult de zaken mogelijk anders moeten aanpakken dan dat je tot nu 
toe hebt gedaan, om je capaciteiten te benutten. Dat vraagt moed en 
het is spannend. Maar pas dan kun je je doelen en dromen waarmaken. 
Je gaat met jezelf en je onderneming op reis, je laat de dagelijkse drukte 
even voor wat ze is. Hanteer daarbij dit boek als reisgids. Ik had hem 
destijds niet, maar als ik hem
 wel had gehad, zou het mij een hoop tijd, zorgen en geld hebben 
gescheeld. 

Nu je hebt nagedacht over je mindset en je motivatie, ga je je koers 
uitzetten: de eerste stap van de kompasmethode!
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5 Koers uitzetten 

Het uitzetten van een koers

Je verkrijgt helderheid door je visie en je missie te vertalen naar een 
koers. De koers maakt inzichtelijk hoe je uiteindelijk je doel kunt ver-
wezenlijken. 

Om in termen van de wereldreis die mijn vrouw en ik hebben gemaakt te 
praten, was ons voornemen en onze visie onszelf te verrijken. In persoon-
lijk opzicht. Wij wilden als mens groeien. Tegelijkertijd willen we plezier 
hebben en onze reislust bevredigen. Het doel dat wij onszelf oplegden 
was de wereld rond te reizen - low budget - waarbij we ons telkens gron-
dig wilden verdiepen in landen waar we nog niet zo veel over wisten.

De koers die daarbij paste, was er een van ruim een jaar reizen, door 
moeilijke en voor ons onbekende gebieden. We zetten de koers zo uit, 
dat we altijd het beste weer hadden om te reizen en de dure plekken 
vermeden. Daarmee kreeg onze strategie gestalte, in de vorm van een 
wereldkaart die aan de muur hing, met vlaggetjes op de te bezoeken 
landen. 

Natuurlijk konden we onze reis (en onze koers) laten afhangen van de 
wind. Dat zou ook zeker een avontuurlijke reis hebben opgeleverd, maar 
zou ons waarschijnlijk niet bij ons doel gebracht hebben. Een juiste invul-
ling van je strategie is dus noodzakelijk. De verbinding met ondernemen 
is evident. Als ondernemer moet je weten hoe je moet ‘reizen’. Je kiest je 
doelen en je bepaalt de juiste koers en de juiste strategie. Daarbij zet je 
eerst de grote lijnen uit en kijk je later naar de details.
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Het punt op de horizon 

Focus en visie zijn van groot belang bij het kiezen van het punt op de 
horizon. Neem het maar eens letterlijk: stel: je vaart met een zeilboot en 
je wilt naar een prachtig tropisch eiland (visie). Aan de horizon zie je het 
liggen, maar alleen als je goed kijkt. Je moet je focussen. Het lijkt nu nog 
een droom om te zwemmen boven het koraal en te drinken uit de jonge 
kokosnoten. Maar je gelooft dat ze er zijn en de enige manier om het zeker 
te weten en je beloning op te halen, is het volgen van je koers. In je hoofd 
is een belangrijk obstakel genomen. Niet langer denk je: ik zou eigenlijk 
naar dat eiland willen, maar je hebt besloten: ik ga naar dat eiland. 

Je kunt ook invullen ‘ik ga die wereldreis maken’. Of ‘ik ga die vijf nieuwe 
klanten vinden, want ik weet dat ze er zijn.’ Of ‘ik ga exporteren naar 
China’. Of ‘ik ga voor mijzelf beginnen’. In feite besluit je dat je veel wilt 
beleven.

wat is jouw avontuur, 
jouw punt op de horizon? 
hoe ziet dat eruit? 
droom eens weg! 

Een globale planning 

Overzicht is in dit stadium het sleutelwoord. Het gaat om het omzet-
ten van je visie in grote lijnen. In feite maak je een globale planning. 
Deze maak je in doel, tijd en geld. Wat wil je bereiken, wanneer wil je dit 
bereiken en wat gaat je dit kosten en opleveren? 
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In termen van het maken van een wereldreis betekent dit dat je bijvoor-
beeld besluit een jaar lang te reizen, door vijf continenten. De kosten 
begroot je met gezond verstand op bijvoorbeeld een jaarsalaris en 
eventueel gederfd inkomen. Het heeft geen zin om vijf keer een jaar-
salaris te budgetteren, wanneer je met geen mogelijkheid dat geld voor 
die tijd bij elkaar hebt. 

Datzelfde geldt voor startende ondernemers. Droom groots, maar bouw 
enige realiteitszin in voor het eerste jaar. Succesvolle mensen denken 
op de lange termijn. Belangrijk is dat je voor jezelf een gestaag groeipad 
uitstippelt. Maar je begint altijd met een eerste stap. Met het opstellen 
van een globale planning vorm je de contouren voor het bereiken van je 
doel. 

Begin met het op papier zetten van je visie. In het vorige hoofdstuk heb 
je een begin gemaakt met te bedenken wat je eigenlijk zou willen. De 
doelen vormen de uitwerking van deze visie. Het gaat er om dat je ze 
helder en uitdagend formuleert. 

Het is in deze fase voldoende om breed te formuleren. Formuleer je doel 
in het heden. Dus: ‘Ik maak een wereldreis, van ongeveer een jaar en ik 
bezoek dertig landen.’ Of ... ‘Ik breid in één jaar mijn activiteiten uit naar 
China.’ Of ‘Mijn bedrijf groeit in een jaar zodanig dat ik een verkoper en 
een boekhouder moet aannemen.’
 
Kijk nu eens terug naar de opdracht met je belangrijkste drie doelen, en 
maak een zin zoals hierboven voor elk van die drie doelen. 

Hoe voelt dat? Zeg dit meerdere keren per dag tegen jezelf - of schrijf het 
dagelijks zeven keer op - en je zult er steeds meer op vertrouwen dat het 
kan. Dat is een belangrijk signaal: je moet er zelf in gaan geloven. 
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Communiceer je doelen

Zodra je tegen jezelf gaat zeggen wat je van plan bent, ga je erin geloven. 
Dan komt een nog belangrijker stap: je gaat het tegen anderen zeggen. 
Het maakt niet uit tegen wie. Voor de één voelt het beter om er eerst 
met vrienden over te praten. De ander vindt het leuk om zijn plannen in 
de rij voor de kassa te bespreken. Het effect is hetzelfde: het geeft een 
enorme boost aan je zelfvertrouwen; het versterkt het geloof in eigen 
kunnen. Maar er zijn nog twee effecten: door er met anderen over te 
praten, verdwijnt een stuk vrijblijvendheid. Ineens is het niet meer jouw 
eigen stiekeme voornemen, nee, anderen weten er nu van. Dit leidt tot 
een sterk commitment. Ik licht dat straks verder toe.

Het derde belangrijke aspect van het communiceren van je doelen is dat 
anderen je gaan helpen.

Dus: 
Communiceer je doelen, want: 
1.  het versterkt het geloof in eigen kunnen 
2.  het leidt tot commitment 
3.  andere mensen gaan je helpen. 

Communiceren versterkt het geloof in eigen kunnen

Probeer het maar eens. Wanneer je tegen een vriend of collega zou 
zeggen ‘Ik ga een wereldreis maken’, komt er een sprankeling in je ogen 
en je hele lijf. Het geeft je barstens veel energie, alsof je net drie blikjes 
energydrink hebt opgeslokt. Ineens wordt het tastbaar. Het wordt 
spannend. Je gesprekspartner kan niet anders dan reageren. Hij ziet aan 
je non-verbale communicatie dat je het meent en dat er iets in je groeit. 
Je blijft er over praten, waardoor je plannen zich visualiseren: je ziet je als 
het ware op Schiphol vertrekken, de mensen staan je met spandoeken, 
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vol bewondering en licht jaloers uit te zwaaien. Jij doet waar zij van 
dromen. Jij bent je plannen aan het uitvoeren. Door met anderen over je 
plannen te praten, worden ze steeds concreter, zodat succes onvermijde-
lijk wordt!

Communiceren vergroot je commitment 

Het wegmoffelen van je plannen is niet meer zo goed mogelijk als je ze 
eenmaal met anderen hebt gedeeld. Zij zullen namelijk op enig moment 
gaan vragen naar je vorderingen. Dan grijpt je ego de macht en je ego 
wil niet graag voor aap staan. 

Het betekent dat je serieus met je plannen moet zijn, voordat je ze 
communiceert. Mensen die elke week met nieuwe wilde plannen komen, 
zonder ze uit te voeren, worden al snel niet meer serieus genomen.

Ik heb dit aspect van communiceren als heel krachtig ervaren bij het 
schrijven van dit boek. Het was eerst eng om het te vertellen aan 
anderen, maar ik merkte dat het mij hielp. Mensen gingen vragen waar 
het boek over ging en hoever ik er al mee was. Dat hield mij gemotiveerd 
om eraan te blijven werken, ook als het einde nog ver weg leek. 

Door communicatie gaan mensen je helpen 

Het derde element - andere mensen gaan je helpen - is heel belangrijk 
in het kader van dit hoofdstuk. Wanneer je je doelen deelt met anderen, 
zullen ze je doorgaans naar allerlei details gaan vragen. Details waar je 
natuurlijk lang niet altijd antwoorden op hebt. 

Wees daar niet bang voor en laat je daardoor niet ontmoedigen. Het is 
niet erg, maar juist prima! Luister naar die vragen. In veel gevallen zijn 
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ze belangrijk om (een keer) beantwoord te worden. Je kunt bijvoorbeeld 
een lijstje maken van vragen die je gesteld krijgt, maar waar je nu geen 
antwoord op weet. Je kunt later besluiten of ze wel of niet beantwoord 
moeten worden. 

Ik geef een voorbeeld. Wij vertelden aan onze familie en vrienden dat wij 
op wereldreis wilden gaan. Natuurlijk kregen we meteen allerlei vragen. 
Wat doe je met je baan? Wat doe je met je huis? Hoe lang ga je? Hoe ga 
je het betalen? Waar ga je allemaal heen? Dit waren allemaal relevante 
vragen die een rol zouden gaan spelen bij het uitzetten van onze koers. 
Met het stellen van hun vragen hielpen onze vrienden ons dus. 

We kregen nog meer vragen. Hoe ga je je huis onderverhuren? Wat ga je 
aan huur vragen? Weet je wat voor vaccinaties je allemaal nodig hebt? 
Ook deze vragen waren relevant, ook al ging het om details. Alhoewel 
het nog te vroeg was om ze te beantwoorden, waren we dankbaar voor 
het meedenken van de mensen om ons heen: we hoefden zo niet alles 
zelf te bedenken! 

Details zijn belangrijk. Ze geven uiteindelijk definitief vorm aan je 
plannen en je avontuur. Maar het is van groot belang goed de contouren 
te schetsen: richt je eerst op de grote lijnen. Doe je dit niet, dan loop je 
het risico veel tijd en energie te besteden aan zaken die later toch niet 
relevant blijken te zijn. 

De vijf onderdelen van de globale planning

Het hebben van overzicht is in dit stadium erg belangrijk. Het is goed 
om een helder beeld te hebben van je plannen, maar het mag niet te 
gedetailleerd worden. Beperk je globale planning tot de volgende vijf 
onderdelen. 
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1. Doel en subdoelen
2. Op welke termijn? 
3. Kosten 
4. Opbrengsten 
5. Belangrijkste risico’s 

Ik licht elk aspect in de volgende paragrafen uitvoerig toe. Deze vijf 
onderdelen moet je op een A4’tje kunnen beschrijven. Voordat je verder 
gaat met je reis, moet je dit gedaan hebben. 

1. Doel specificeren door het aanbrengen van subdoelen 

Het aanbrengen van subdoelen doe je door de schaal van je avontuur te 
benoemen.

‘Ik ga een wereldreis maken (doel) van ongeveer een jaar (subdoel), 
waarbij alle werelddelen (subdoel) worden aangedaan.’ Hoewel dit hel-
der is geformuleerd, en in één zin, zitten hier wel verschillende aspecten 
aan. Zo spreek ik over ‘een wereldreis, waarbij alle werelddelen worden 
aangedaan’. Dit geeft automatisch enig inzicht in de schaal van het doel. 
De reis zal zich niet beperken tot bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Amerika. 
Ook wordt het woord reis gebruikt. Dat verschilt van het woord vakantie 
in die zin dat het beweging uitstraalt, in plaats van luieren. Tot slot geeft 
ook de periode van een jaar een beter beeld van de doelstelling. 

Stel dat je doelstelling ‘exporteren naar China’ is. Je twee subdoelen  
kunnen dan zijn: ‘exporteren van bier en wijn naar China’ en ‘binnen  
een jaar winst maken.’ In deze verwoording zit een aantal elementen.  
Je geeft aan dat je primaire producten bier en wijn zijn. Ook neem je nog 
een subdoelstelling op ten aanzien van de tijd. Binnen een jaar wil je 
winstgevend zijn.
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Je zou je subdoelstelling ook kunnen verwoorden in marktaandeel of 
aanvullen met eventuele samenwerkingspartners of distributiekanalen. 
Bijvoorbeeld: ‘het exporteren van bier en wijn, via een pijpleiding over 
land, zodat we binnen een jaar een marktaandeel hebben van 5 procent 
en winstgevend zijn.’

Het toevoegen van subdoelen aan het hoofddoel ‘Export naar China’ 
krijgt zo elementen die elk hun eigen aandacht vragen, vragen oproepen 
en planning vereisen. Het zijn echter nog steeds de grote lijnen van een 
nog groter plaatje.

2. Op welke termijn wil je op weg naar je doel? 

Timing is everything. Het zou een uitspraak kunnen zijn van de Britse 
 komiek John Cleese. Maar niet alleen bij humor is timing belangrijk. 
Zeker bij zaken is het noodzakelijk te weten wanneer je moet gaan 
beginnen aan je voorbereidingen. Het geeft in feite rust in je hoofd als  
je een beeld hebt van de termijn waarop je wilt gaan beginnen.

Onze plannen voor het maken van een grote wereldreis ontstonden 
aan het eind van onze kleine wereldreis. We reisden een half jaar door 
Zuidoost-Azië, in 1995. Wij vonden reizen het leukste wat er was en 
verbaasden ons erover dat een half jaar zo om is! Daarmee werd het plan 
geboren om minstens tweemaal zo lang te gaan reizen. Wij wilden die 
grote wereldreis met een jaar of vijf maken. Dat was ons nieuwe punt op 
de horizon. 

Het is van belang een globale termijn te koppelen aan het halen van je 
doelstelling. Deze termijn bepaalt voor een belangrijk deel wanneer je 
met de voorbereidingen moet gaan beginnen en hoe lang die mogen 
duren. Als het startpunt van je avontuur vaststaat, kun je gaan terugre-
kenen en kun je makkelijker een planning maken. 
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Dit is een techniek die ook door militairen wordt gebruikt. Zij besluiten 
wat zij willen veroveren en rekenen dan vervolgens terug wanneer zij 
moeten beginnen met de voorbereidingen. Het spreekt voor zich dat hier 
een wisselwerking optreedt tussen tijd en inspanning. Je inspanning zal 
veel groter moeten zijn, wanneer je jezelf weinig tijd geeft. Of... als je 
te lang wacht met je voorbereiding, moet je aan het eind harder lopen. 
Vergelijk het met het leren van een examen. Je hebt rust in je hoofd en 
leert beter als je weet wanneer je moet beginnen om alles rustig en goed 
tot je te nemen. Het wordt penibel als je pas een dag van tevoren begint. 
Waarschijnlijk moet je dan de nacht doorhalen en hopen dat het niet al te 
moeilijk wordt!

3. Wat zijn de kosten? 

Het grofweg inschatten van de te verwachten kosten is in dit stadium 
voldoende. Dit zegt iets over de haalbaarheid van je plannen. Wellicht heb 
je enige ervaring met budgetteren. Heb je die niet, praat er dan over met 
een ervaringsdeskundige of zoek informatie op internet. Maar belang-
rijker dan het precies bepalen van de kosten is de grofmazigheid waarmee 
je dat doet. Nu is het niet de tijd om alles tot achter de komma uit te 
rekenen. Je wilt puur inzicht in de schaal van je avontuur. Dat zal namelijk 
een rol spelen in de uit te stippelen koers. 

Bij mijn wereldreis schatte ik de totale kosten op tweemaal mijn jaar-
salaris, namelijk één voor gederfd loon en één voor de lopende uitgaven in 
Nederland en de kosten voor de reis zelf. 

Het is misschien niet eenvoudig om in te schatten wat de kosten zullen 
zijn van het nieuwe avontuur. Het gaat om een globale schatting. Ik kon 
die destijds maken omdat ik zeer veel reiservaring had. Maar ook met min-
der reiservaring kom je na een avondje goed nadenken en wat zoeken op 
internet en informeren ongeveer hierop uit. En dat is voor nu voldoende. 
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4. Wat zijn de opbrengsten? 

Het inschatten van de opbrengsten is net zo’n belangrijke component 
als het inschatten van de kosten. Je kunt een omzetdoelstelling kiezen, 
bijvoorbeeld een omzet van één miljoen euro binnen twee jaar. Belang-
rijk is om in dit kader buiten de gebaande paden te denken. En… niet elke 
opbrengst is direct uit te drukken in geld.

Zo kent het maken van een wereldreis geen financiële opbrengsten. Fei-
telijk kost zo’n reis alleen maar geld. Toch meende ik op andere vlakken 
zo veel opbrengsten te zien, dat ik mijzelf groen licht gaf. Zo zag ik het 
beleven van avonturen, veel van de wereld zien en een unieke verrijking 
in de relatie met mijn partner als opbrengsten. Achteraf is het een van 
mijn beste investeringen geweest: de reis is een pure verrijking van mijn 
leven geworden en dat is niet in geld uit te drukken!

Het is nodig een heel helder beeld te hebben van wat je allemaal kunt 
verwachten van je nieuwe avontuur. Mocht de gewenste opbrengst niet 
haalbaar blijken, dan kun je nu nog besluiten af te zien van het avontuur 
of besluiten je avontuur een andere vorm te geven, zodat het je wel 
oplevert wat je wilt. Zo kan het opzetten van een nieuwe productiestraat 
financieel de moeite waard zijn, maar is het daarnaast goed voor de pro-
fessionele uitstraling van je bedrijf als geheel. De opbrengsten moeten 
dus verder reiken dan alleen geld. Dit sluit ook aan bij de vijf dimensies 
van motivatie uit het vorige hoofdstuk. 

5. Wat zijn de belangrijkste risico’s?

Op avontuur gaan betekent automatisch het aangaan van risico’s. 
Anders is het geen avontuur. Zonder het nemen van risico’s kun je niet 
succesvol worden als ondernemer. De een is bereid om meer risico te 
nemen dan de ander. Kies een niveau van risico dat bij je past. Wanneer 
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je je onderneming leidt terwijl je constant het gevoel hebt dat je over 
een mijnenveld loopt, gaat uiteindelijk de angst bij je regeren. Risico’s 
moet je in kaart brengen. Dat is iets anders dan ontwijken. Op het 
moment dat je risico’s uit de weg gaat, gaat de essentie van je avontuur 
verloren. Aan de essentie van je avontuur is je beloning gekoppeld. Breng 
de hoogte van het risico in kaart en besluit dan wat je ermee doet en hoe 
je het kunt beheersen. 

Bij onze reis hebben we gelet op financiële risico’s - we wilden er niet 
failliet door gaan - en we keken naar onze veiligheid. Zo gingen we een 
aantal landen uit de weg waar het politiek onrustig was of waar het 
risico op berovingen groot was. Andere risico’s gingen we bewust aan, 
zoals het opzeggen van goede banen zonder te weten wat we er voor 
terug zouden krijgen. Ook reisden we langdurig door malariagebieden. 
Voor je ondernemersavontuur zul je zeker een inschatting moeten 
maken van de financiële risico’s. Hoe ver wil je gaan met je investering? 

Vraag hulp, maar leg eerst zelf je ei

Vraag niet te snel om hulp bij het uitwerken van je koers in een globale 
planning. Het is goed om er eerst zelf een poosje op te ploeteren. Daar-
mee wordt het jouw eigen unieke reis, met jouw eigen handtekening. 

Natuurlijk kun je er tijdens dit proces ook over lezen. Maar schakel niet 
te snel je netwerken in. Leg eerst zelf je ei. Dit leidt bij jezelf tot meer 
motivatie. Het geeft je rust en wanneer daarna het moment is gekomen 
om je uitwerkingen te delen met je netwerk of vrienden, praat je vanuit 
je eigen visie en kracht.

Natuurlijk is het waardevol om hulp te vragen. Maar niet in een te vroeg 
stadium. Bij het voorbereiden van onze reis hadden wij eerst beperkt 
tijd ingeruimd voor de landen Laos en Bolivia. Totdat wij van alle kanten 
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hoorden dat we daar toch echt langer naartoe moesten. Deze tips betrof-
fen echter een invulling van de reis. Wij hadden op dat moment onze 
eigen grote lijnen en randvoorwaarden al uitgezet. Wanneer je dan hulp 
vraagt, weet je zeker dat je ook de hulp krijgt die je wilt en geen sugges-
ties die je visie geweld aandoen.

opdracht 4 •  Werk de vijf elementen van de  
globale planning uit

Neem een A4 en werk de vijf elementen van de globale planning uit 
voor een van je doelen (Neem die met de lekkerste motivatietaart!). 
Het is in dit stadium nog niet nodig (maar het mag natuurlijk wel) 
om er met anderen over te praten. Ga vooral af op je eigen intuïtie. 

Nog beter is het om dit in een document  bijvoorbeeld in Word of 
Excel  te gieten, opdat je er een groeidocument van kunt maken, 
waarbij je steeds meer details toevoegt en uitwerkt. 

Let op de volgende zaken voordat je aan deze opdracht begint: 

1.  Door het stellen van je doelen, wordt je droom en het vervullen ervan 
concreter. In de beginfase mag het best grootser zijn dan dat het mis-
schien uiteindelijk wordt. Dit is nog niet het moment om heel kritisch 
te zijn. Dat volgt later wel. Voor nu is het belangrijk om je droom span-
nend te maken! Dit A4’tje vormt in feite de basis voor het bereiken van 
je doel. De kurk waar alles straks op drijft. De uitgangspunten moeten 
helder zijn en… spannend. Natuurlijk hoeven ze niet definitief te zijn, 
maar als startpunt moeten ze op papier staan. 
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2.  Hoewel je zoals gezegd nog niet superkritisch hoeft te zijn, is een dosis 
gezond verstand wel handig. Zo kan het maken van een reis uitslui-
tend per cruiseschip wel eens problemen voor het budget opleveren. In 
drie dagen over land door Argentinië is ook niet iets wat je zou moeten 
nastreven. Is je doel iets wat op een terrein ligt waar je op zich wel 
enige kennis van hebt, ga dan af op je gevoel en kennis. Ben je echter 
van plan iets geheel nieuws te ondernemen, praat dan vooraf met 
enkele mensen over wat je kunt verwachten. 

3.  De tijd moet in relatie staan tot het doel. Zo maak je een wereldreis in 
beginsel niet in drie maanden, dan kom je onvoldoende los. Wanneer 
een dergelijke reis langer dan twee jaar zou duren, ben je meer een 
zwerver geworden dan een reiziger. Denk dus na over de passende 
termijn bij je doel. 

Voer nu de opdracht uit, pak een A4 en werk de vijf aspecten uit:

1. Doel en subdoelen
2. Op welke termijn? 
3. Kosten 
4. Opbrengsten 
5. Belangrijkste risico’s 

Oriëntatie

In dit hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan het formuleren van 
een globale doelstelling en planning. Je weet nu waarom het van belang 
is om je niet in een te vroeg stadium te veel op details te richten. Je 
hebt een eerste verkenning gemaakt van de kosten, opbrengsten en 
risico’s die aan je doelstelling zijn verbonden. De antwoorden op al deze 
vragen zullen ongetwijfeld nieuwe vragen in je hebben opgeroepen. Op 
hoofdlijnen ligt er een A4’tje, maar dat is bij lange na niet voldoende om 
te vertrekken.  Het is nu tijd om je te oriënteren!
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SCHAP
Het Boekenschap helpt ondernemers met een goed verhaal. 
Ook een eigen boek schrijven? Oscar is trainer bij Het Boekenschap.
Binnenkort geven we een bijzonder event: BOEK SUCCES!
Kijk voor het programma op: www.hetboekenschap.nl/event

http://www.hetboekenschap.nl/event 


  Nu is het moment om je 
eigen ondernemersreis 
aan te gaan!

Klik hier en bestel het complete boek > 
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