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WAS IK MAAR....

EERDER BEGONNEN MET EEN TEAM 
BOUWEN

Ik was in mijn eentje op vakantie in Thailand, en lag zwetend van de koorts in een
pikdonkere hotelkamer. De airconditioning deed het niet, ik had al een paar dagen
niks kunnen binnenhouden en voelde me hondsberoerd. Griep, verkoudheid,
oververmoeid: alles door elkaar. 
En toen ging mijn telefoon: een beller vanuit Nederland. Dus ik hijs mezelf omhoog
tegen de kussens, schraap mijn keel en probeer zo opgewekt mogelijk te zeggen:
“Goedemorgen, SPOT Meetingrooms, je spreekt met Charlotte. Hoe kan ik je helpen?”

A L L E S  D E E D  I K  A L L E E N

Dit was een half jaar nadat ik de

vergaderlocaties van SPOT had

geopend. Ik had op dat moment 2

locaties en een vaste freelancer die

me hielp met groepen ontvangen.

Maar de telefoon opnemen, mails

bijhouden, klantencontact, sales en

marketing: ALLES deed ik nog zelf,

Want 'ik ben de enige die mijn bedrijf

begrijpt en mijn klanten willen mij’.

Bovendien, het zou nog veel meer

stress geven om alles aan een

vervanger te moeten uitleggen. Want

de bedrijfsvoering van SPOT zat in

mijn hoofd: hoe je de business runde

wist alleen ik. Van de toon waarmee

ik de telefoon beantwoordde tot en

met hoe boekingen in het systeem

verwerkt dienden te worden: ik was

overal verantwoordelijk voor.

En zelfs op vakantie bleef ik dat zelf doen.

Want hoe erg kan dat zijn, een paar

telefoons en mails per dag verwerken?

Toch?

Nou, dat doe ik dus nooit meer.



N I E T  M E E R  H O U D B A A R

Van de vakantie herinner ik me vooral

dat ik continu met mijn mobiel in de

hand liep - te bang om telefoontjes

te missen. Midden in een jungletour

liep ik een paar meter achter de

groep door Google Agenda te

scrollen. “Wil je de locatie op de

Keizersgracht? Broodjes bij de lunch?

Jazeker, regelen we.” Plekken zonder

4G of wifi betekende dat ik zowat

een zenuwinzinking kreeg, want dan

was SPOT dus niet bereikbaar.

De situatie was natuurlijk niet meer

houdbaar: ook niet toen ik

terugkwam in Amsterdam. Ik was als

enige 24/7 beschikbaar voor de

klanten en SPOT groeide enorm: ik

had een groter team nodig. Vooral

iemand die meehielp boekingen

aannemen, de boel runnen en

contact met klanten zou hebben. Iets

wat ik stiekem al heel lang wist,

maar niet onder ogen wilde zien.

N I E U W E  S K I L L S  L E R E N

Een team aannemen vergt namelijk

weer nieuwe skills van jezelf als

ondernemer én een ander soort

bedrijfsvoering. Qua bedrijfsvoering

moet je bijvoorbeeld met een team

alles in systemen stoppen: processen

moeten herhaalbaar zijn.

Qua skills had ik opeens helemaal

niks meer aan alle kwaliteiten die mij

als ondernemer hebben gebracht op

het punt waar ik toen was: mijn

snelheid, eigenwijsheid en een eigen

koers durven varen zijn heel erg

onhandig als je een heel team moet

meenemen in je visie en besluiten.

Omdat ik pas met mijn zoektocht

naar personeel begon toen het

eigenlijk al te laat was, heb ik veel te

lang op mijn tandvlees gelopen. Mijn

manager Annemarie heb ik in

augustus 2018 fulltime aangenomen

(mijn eerste fulltimer) en ik was ZO

moe en overspannen dat ik haar

zowat letterlijk de sleutels gaf en

gelijk zelf een week op vakantie ging.

Niet de beste manier om iemand in

te werken natuurlijk.

Dat zou ik nu absoluut anders doen:

eerder beginnen met een team om

me heen verzamelen. Want ná de

eerste mensen te hebben

aangenomen, begint je leerproces

pas echt. Ik moest – en ben nog

steeds bezig – te leren hoe ik een

goede manager ben. Je moet een

hele andere mindset hebben als je

met een team gaat werken. Het is

een enorme oefening in loslaten,

automatiseren en berusten. En dat

leer je niet alleen uit boeken, daar

heb je ervaring voor nodig. Dus begin

zo snel mogelijk met je

verantwoordelijkheden te delegeren.



Begin al met zoeken naar een team om taken aan uit te besteden, nog

vóórdat je denkt dat je daar ‘klaar’ voor bent. Voortaan zou ik vast

sollicitatierondes houden op het moment dat ik nog gewoon alles makkelijk

alleen aankan. Op het moment dat je de ander helemaal hebt ingewerkt ben

je er dan vanzelf aan toe om dingen uit handen te geven.

Kijk bij het delegeren niet alleen naar de klusjes die je zelf niet meer wilt

doen: bedenk ook wie misschien een goede toevoeging is aan je team,

iemand met skills die jij helemaal niet hebt. Zo heb ik bijvoorbeeld een video-

editor in vaste dienst.

Het liefst ga je sowieso werken met een PA (personal assistant) of VA. Je

mailbox durven overdragen is wat mijn betreft nog steeds een van de meest

spannende dingen om de controle over los te laten – en daarom een hele

goede oefening in delegeren.

T I P  1

T I P  2

T I P  3



HAD IK MAAR…   

GELIJK VANAF HET BEGIN MIJN BTW
AANGIFTE BEGREPEN

Mijn eerste keer jaaraangifte was een ramp. Het was 2011, ik had me net dat jaar als
zzp’er ingeschreven bij de KvK, deed een paar kleine freelanceklusjes en verdiende
nauwelijks geld (zo’n 4.000 euro jaaromzet). Dus ik dacht: die jaaraangifte doe ik
zelf wel even, daar ga ik geen boekhouder voor inhuren. 

Maar op de allerlaatste dag dat ik mijn aagifte kon indienen zat ik radeloos op de
bank. Ik snapte er niks van. Kleine ondernemersregeling? Wat was het verschil tussen
BTW en inkomstenbelasting nou ook alweer? Via Google huurde ik heel last minute
een willekeurige boekhouder in die dezelfde dag nog tijd had – en natuurlijk de
hoofdprijs vroeg. Volgens mij was ik 600 euro kwijt voor een kwartier werk.

Z E L F  L E R E N

Het frustreerde me dat ik niet snapte

hoe het zat, dus ik besloot mezelf de

boekhouding te leren. Het

bestuderen van Youtube-filmpjes,

een dikke folder van de

Belastingdienst en heel veel fora op

internet verder, snapte ik het prima

zelf (en kon ik zelfs 2 fouten

corrigeren in de aangifte van de

boekhouder: never trust boekhouders

via Google).

Desondanks heeft het me nog een

paar jaar gekost om echt te snappen

hoe cruciaal een nette boekhouding

is voor je bedrijf. Ik ben een slons,

bonnen gooi ik overal neer en ik ben

zo iemand die de laatste dag van het

kwartaal opeens 8 uur werk te doen

heeft. 

Dat hoeft dus niet als je keurig elke

week 2 uur aan je boekhouding zou

zitten. Dus doe dat.

Je cijfers zijn een beetje ‘de taal’ van geld

verdienen. Je moet dat niet willen

negeren, je moet het juist prioriteit geven:

als je snapt hoeveel je kunt investeren,

hoeveel er binnenkomt en hoeveel eruit

gaat, heb je veel meer ‘macht’ over je

eigen bedrijf. 

Dus werk vanaf het begin met een

boekhoudprogramma. Dat houdt alles

automatisch voor je bij als je het juist

invult. Ik gebruikte zelf eerst Moneybird, nu

WeFact, maar er zijn genoeg goede

boekhoudprogramma’s die voor een paar

tientjes per maand heel veel overzicht en

orde scheppen in je boekhouding. En het

mooiste is: als je een boekhoudprogramma

juist gebruikt, hoef je niks meer te

berekenen op de laatste dag van de

kwartaalaangifte of inkomstenbeslasting.

Je leest het dan namelijk zo af in de

grafieken en tabellen. 

D E  T A A L  V A N  H E T  G E L D



Steek dus een paar uur in het leren doen van aangifte. En leer over het verschil

tussen BTW en inkomstenbelasting. Als je namelijk al van te voren zegt: “Ik weet dit

niet, snap dit niet en kan het niet” sta je er ook niet voor open en zul je het nooit

leren. Dat is juist het mooie van iets nieuws leren: het overhellende gevoel dat je

‘dom’ bent hoort erbij.

Wat pas écht dom is, is om jezelf jarenlang voor te liegen dat het ‘te ingewikkeld’ is

om te leren, terwijl het je waarschijnlijk maximaal een paar uur kost.

Dat je het moet begrijpen,
wil niet zeggen dat je
alles zelf moet doen. Ik
haat het nog steeds om
bonnen in te voeren. En
facturen doe ik ook liever
niet zelf. Dus dat deel
heb ik uitbesteed: mijn
team doet dat. Wat ik niet
uitbesteed? Mijn btw-
aangifte. Een prima
moment om elk kwartaal
weer even precies je
cijfers scherp te hebben. 

Mijn jaaraangifte besteed
ik wel weer uit (daar zijn
zoveel regels van
toepassing) maar ik weet
ongeveer wat mijn
boekhouder gaat doen en
kan zelf ook een schatting
maken van het bedrag
dat ik waarschijnlijk moet
betalen.

Neem dus altijd een
boekhouder in de arm. Je
vindt er al eentje tussen
de 100 en 300 euro per
jaar als je een simpele
boekhouding als zzp’er
hebt.

Zoek een boekhouder of
accountant waarbij je
een fijn gevoel hebt en
wie je vragen mag stellen.
Ik had afgesproken dat ik
de eerste aangifte er
fysiek gewoon bij zat,
zodat ik alles kon vragen
wat ik wilde. Daar heb ik
extra voor betaald, want
zo belangrijk vond ik het
om dat te leren begrijpen.

Vraag ook of je
boekhouder werkt met
hetzelfde
boekhoudsysteem wat jij
gebruikt. Scheelt veel tijd.

T I P 1 T I P 2



HAD IK MAAR….

BEGREPEN DAT GEEN ENKELE MENING
OVER PRIJZEN ERTOE DOET

V R I E N D I N N E N  S N A P P E N
H E T  N I E T
En – bam -  tot zover hadden we een

leuk gesprek. Ik heb een half uur

aangehoord wat voor geldwolf ik

was, over het kapitalisme, dat dit

‘niet normaal’ was en dat hij ‘niet kon

voorstellen dat ik me hier goed bij

voelde’.

“Ik vind je een enorme afzetter.”

We hebben het contact verbroken.

Maar dat gesprek heeft nog heel

lang in mijn hoofd gezeten elke keer

als ik mijn prijzen voor SPOT omhoog

deed. Van 500 euro naar 600 euro.

Daarna 650 euro. Naar 700

euro. En een paar maanden na ons

gesprek was de prijs een steady 850

euro. Ik denk niet dat hij het ermee

eens was geweest. 

We zaten in een restaurant en de kennis tegenover me keek me vol ongeloof
aan. “Je hebt dus een grachtenpand gehuurd en nu verhuur jij je eigen
woonkamer? En daar betalen mensen voor? Hoeveel?!"
”500 euro per dag” antwoordde ik stralend. “En ik zit al heel erg vol! Ik heb zelfs
al dagen dat ik dubbel geboekt zou kunnen worden."
”Belachelijk! En wat ga je doen als dit heel populair wordt?"
Ik: “Dan gooi ik de prijs natuurlijk omhoog!"

Maar dat ben ik na jarenlang

ondernemen wel gewend. Weinig

vriendinnen zouden ooit een cursus

van mij kopen – ze zien de waarde er

niet van in. Mijn team dat elke week

een coachingsessie voor mij inboekt

á 750 euro, zou zelf nóóit zoveel

neerleggen om gecoacht te worden.

Mijn SPOT-vestigingen kosten

gemiddeld 800 euro per dag. En

neem ik vrienden ermee naartoe, dan

kijken ze met grote ogen rond.

“Betalen mensen dat ervoor? Vinden

ze dat niet erg veel?”



Ik kan er inmiddels om glimlachen, want ik weet dat de volgende dag een klant van

mij rondloopt met dezelfde grote ogen en zegt: wauw, krijgen we dit allemaal voor

deze prijs?! Dit is geweldig! Ongelofelijk!” 

Verwachtingen overtroffen.

Dus: vraag geen advies aan vrienden of familie over je prijs. En zelfs niet aan

mensen in je team. De enige mensen die ertoe doen, zijn de mensen die jouw

product graag willen kopen. En die vraag je niet om een prijs, je bedenkt een prijs.

En dan zie je wel wie het koopt. En heb je verkeerd gegokt, stel je de prijs bij. Of

verbeter je het product.

V E R W A C H T I N G E N  O V E R T R O F F E N



De les: vraag nooit aan vrienden of ze voor jouw dienst willen betalen. Luister

nooit naar je vader als hij zegt: ‘Belachelijk dat jij x euro vraagt voor het

maken van iemands social media posts!'

Laat je niet wijsmaken door een van je oudste klanten dat je nu ‘te duur’ bent

geworden. Vaar je eigen koers, bedenk je eigen prijs, en zie de wereld om je

heen zich aanpassen.

Je gaat de klanten vinden die bij jouw prijs passen. En als dat maar niet lukt,

dan is het dán pas tijd om te denken of jouw prijsniveau mogelijk niet klopt bij

de waarde die jij biedt. Niet van te voren al, en zeker niet door mensen die

nooit jouw klanten zouden worden.

 

Meer hierover? Ik heb een VIP: mastermind MONEY over geld & overvloed. 

Ik coach je in je mindset over geld & overvloed. 

Te koop op https://decacademy.nl/cursussen/



HAD IK MAAR…   

ALLES ZWART OP WIT

De seconde dat ik het nummer op mijn telefoon zag, kreeg ik al een voorgevoel.
Mijn nieuwe huurbaas belde. Waarom zou je op 1 januari om 10.00 uur ’s
ochtends al bellen? Ik nam op. “Goedemorgen Charlotte. We hebben een
probleem.” 

Het ging over de huur van een van mijn grachtenpanden. Ik had nèt een week
ervoor mijn handtekening onder het huurcontract gezet. Dat was niet helemaal
over rozen gegaan: deze nieuwe huurbaas deed ontzettend moeilijk, wilde geen
centimeter toegeven en niks aan het pand opknappen, terwijl het bijna uit elkaar
viel. Een typische huisjesmelker, maar dan op grachtenpand-niveau.

M O N D E L I N G  B E S P R O K E N
Als startende ondernemer (zonder

geld te hebben geleend van de

bank) had ik echter weinig keus uit

geschikte panden: dus ik nam zijn

wispelturigheid voor lief en dacht:

‘als ik eenmaal huurder ben zullen we

weinig met elkaar te maken hebben’. 

Maar dat had ik mis, het was de start

van een moeizame zakelijke relatie.

En het begon met dit telefoontje. Hij

wilde opeens een halve maand huur

erbij, terwijl we duidelijk mondeling

hadden afgesproken dat ik de eerste

2 weken van januari gratis kreeg om

de boel op te knappen. Dat hadden

we 3 dagen eerder besproken tijdens

het tekenen van het contract.

Op zulke momenten wordt het altijd

zwart voor mijn ogen. Ik kan soms niet

geloven hoe gemeen mensen kunnen

zijn. Ik zat héél krap en dit geld kon ik

gewoon niet missen: ik moest de hele

locatie inrichten. Héél duidelijk hadden

we afgesproken dat ik 2 weken gratis

mocht opknappen. En héél duidelijk

had ik een van de grootste

beginnersfouten gemaakt die er maar

zijn kon: ik had het niet ergens op

papier gezet. In het contract stond dat

ik het officieel per 1 januari huurde. Op

papier had hij gelijk. 

Z O  O N T Z E T T E N D  G E M E E N

De sleutel zou ik alvast 1 januari krijgen

en pas vanaf 15 januari betalen. Maar nu

wist de huurbaas van niks. “Als je niet

voor de volledige maand betaalt, geef ik

de sleutel ook niet. We hebben niks op

papier staan en ik herinner me niks van

deze afspraak.”



D A A R  K O M E N  W E  W E L  U I T

N O O I T  M E E R  A A R Z E L E N

Duidelijkheid is in zaken doen zo

belangrijk. Dus wees die lastige

ondernemer die doorvraagt. En die

dingen op de mail zet. Desnoods

maak je er een grapje van, en zeg je:

‘je vindt het vast overdreven, maar ik

vind het altijd fijn alles even op de

mail te zetten. Dus je krijgt zometeen

een mail.’ 

Vroeger vroeg ik nog wel eens

aarzelend: ‘vind je het fijn als ik dit

even mail?’, alsof ik toestemming van

de ander nodig had. Nu vraag ik niet

meer of ik een mail zal sturen. Ik mail.

Want IK wil het zwart op wit. Het

maakt me niks uit hoe zij daarover

denken. 

En dit gaat niet alleen over het

moment dat je een echte afspraak

hebt gemaakt. Het gaat ook om die

vage afspraken. 

Je kent vast wel de knipoog en het

zinnetje: ‘daar komen we wel uit’. Ik

ben allergisch voor die zin. Eerst knikte

ik altijd, omdat ik ook het gevoel had

dat het iets heel businessvrouw-

achtigs was om in mee te gaan. Grote

mensen spreken geen details af, grote

mensen ‘komen er wel uit’. Blijkbaar. 

Maar nee. Daar komt niemand meer

mee weg. Ik vraag onmiddellijk HOE

we daaruit komen. Wat ze precies

bedoelen? Hoe denk je dat dit een

fijne samenwerking is of wordt?

Specificeer. Maak concreet. Durf door

te vragen. Het bespaart je zoveel

teleurstelling en frustratie.

Ik werd zo ontzettend boos aan de

telefoon dat ik onmiddellijk begon met

trillen en schreeuwen. Ik herinner me

nog een hysterische “NEE, NU MOET U

MAAR EENS GOED LUISTEREN” en

“STOP MET TUTOYEREN. IK BEN U EN

MEVROUW VAN ’T WOUT VOOR JOU.”

Uiteindelijk kreeg ik de verlossende

woorden: “Oke, nou als het zo

belangrijk voor je is doen we dat wel.”

Ik had gewonnen. 

Maar dit had net zo goed fout kunnen

aflopen. En allemaal omdat ik zo dom

was om niet onmiddellijk iets ‘zwart op

wit’ te zetten, oftewel: op de mail.

Ik neem zelfs de verantwoordelijkheid

voor anderen als zij dat niet doen. Een

freelancer die met mij gaat werken,

hoort dat zelf even te bevestigen

(tenminste: dat is wat ik altijd aanraad

aan freelancers). Maar als zij dat niet

doen, zeg ik het: ik stuur je even een

mail met wat we overeengekomen zijn.



T I P 1

Zodra je een afspraak
maakt, zet het op de mail.
Ik doe het wel eens
staand op mijn iPhone
tijdens het gesprek. “Ik
type even mee, stuur ik je
het gelijk op.” Want het
hoeft niet iets heel
officieels te zijn (in de
vorm van een contract) en
ik ben wars van te formele
taal. Schrijf gewoon
duidelijk op (ik doe dat
vaak puntsgewijs) wat je
hebt afgesproken.

T I P 2

En het fijne is: zodra je
dingen op papier gaat
zetten, komen er vaak nog
allemaal specifieke
vragen over. Wanneer is
dit precies afgesproken?
Hoe zullen we dat doen?
Liever dat je daarachter
komt op het moment dat
je de afspraak nog moet
maken, dan als er
achteraf dingen fout zijn
gegaan.

Voorbeeld: Hey x,

 

Goed je net te spreken, ik heb zin om samen aan de slag te gaan! We hebben

het volgende afgesproken:

- voor datum x lever je x in

- dat bestaat uit minimaal x en x pagina’s

- het uurtarief is 30 euro per uur ex btw, 

we hebben een afgeronde prijs afgesproken van 400,-

- Ik heb één revisie ronde.

 

Stuur je nog even een akkoord?



HAD IK MAAR… 

MINDER KANSEN
GEGEVEN OMDAT IK
'LIEF' GEVONDEN WILDE WORDEN

Lange tijd heb ik niet goed begrepen wat ‘lief’ zijn precies betekende voor mij als

ondernemer. Ik vind lief zijn belangrijk. Dat klinkt wat controversieel. Het klinkt

alsof ik over me heen laat lopen, en je hoort continu dat vrouwen minder lief

moeten zijn, maar voor zichzelf moeten opkomen.

E E N  L I E F  P E R S O O N

Heel concreet merk ik dat

bijvoorbeeld omdat ik te lang

doorging met freelancers die niet

goed werk leverden. Of veel te

hoge bedragen betaalde aan

mensen waarvan ik het werk niet

mooi vond, maar waarvan ik het niet

goed durfde te zeggen.

T E V E E L  B E T A L E N
W A N T  ‘ Z I E L I G ’

Ik geef nu bijvoorbeeld mensen

hooguit 3 kansen. Of eigenlijk maar

2: want bij de 3e fout, lig je eruit.

Dan stoppen we de samenwerking,

het contract of de overeenkomst.

Want één fout kan gebeuren. De

tweede keer eigenlijk niet meer,

maar vooruit. En als ik iemand bij

een derde fout wéér het hoofd

boven water moet houden, ligt de

verantwoordelijkheid bij mij: dan is

het mijn schuld als er een 4e en 5e

fout aankomt, want dat had ik

kunnen zien aankomen.

Voor mij is er echter een verschil tussen ‘lief zijn’ en ‘lief gevonden willen worden’.

De eerste gaat er vanuit dat ik, vanuit mijn eigen oordeel en karakter, lieve dingen

wil doen. Ik vind het belangrijk om mensen kansen te geven, om mensen echt te

‘zien’ en ik vind liefheid gewoon een mooie eigenschap. Ik wil intrinsiek mijzelf een

lief persoon vinden.

 

Lief gevonden willen worden is heel iets anders: dan vertroebelt je blik, omdat je

gaat bekijken of je wel ‘lief genoeg bent’ door de ogen van andere mensen. Je

wilt dat anderen je sowieso altijd lief vinden. De liefste oplossing zoeken. Conflict

vermijden. Pleasen uit angst dat anderen je anders niet lief vinden.

 

En daar ben ik mee gestopt.



F O U T  A D V I E S  V A N  D E
J U R I S T

S T O P P E N  M E T
S A M E N W E R K I N G

Daar ben ik harder in geworden. Ik

heb geleerd ‘werk’ van ‘de persoon’

te scheiden. Je kan nog zo’n leukerd

zijn, ik kan je nog zo grappig vinden,

je kan nog zo’n fan zijn van mijn

bedrijven… als je werk teleurstelt, zet

ik mijn bedrijf op nummer 1. En dan

stoppen we met de samenwerking. 

De beste tip die ik hierover heb: ga

nooit gelijk voor de allereerste

persoon met wie je praat. De klik kan

nog zo leuk zijn, het cv nog zo mooi…

Ik bel altijd meerdere mensen en

vergelijk onderling. Ik vraag altijd nog

een offerte op bij iemand anders.

Het liefst minimaal 3. Het stelt je in

staat om te vergelijken en dat is

cruciaal. Je ziet het verschil in

werkwijze, in de manier waarop ze je

de offerte sturen en het gesprek aan

de telefoon voeren. En dan kom je

erachter dat je met meerdere

mensen een ‘klik’ hebt. Vanaf dat

moment kun je dus beoordelen op

kwaliteit.

Proefopdrachten zijn ook een

handige manier. Stelt de

proefopdracht teleur? Denk dan niet

('Misschien was ze zenuwachtig! Of

wordt het beter als ze echt voor me

werkt!')

Als de proefopdracht of proefdag

niet goed verloopt, ben je niet de

juiste match. Ik ben er inmiddels hard

en onverbiddelijk in, maar hoe eerder

je de wegen van elkaar scheidt, hoe

fijner het is.

Ik doe dit zelfs (vooral!) bij adviseurs.

Ooit heb ik voor een lastig contract

een jurist ingehuurd. Alles leek

helemaal oke, hij vertelde me wat

mijn opties waren en ik tekende het

contract op goed vertrouwen. Ik

dacht dat ik een expert had

ingehuurd. Er waren een paar

clausules die ik graag anders had

gezien, maar volgens de jurist ‘was

dat niet mogelijk’. Zo’n 3 maanden

later sprak ik toevallig een andere

jurist, die vertelde dat het heus wel

mogelijk was. Ze bekeek het contract

ook even voor me. “Ja, dat had je dus

15.000 euro gescheeld.” Ze vertelde

me er trouwens ook bij dat ik dat

eerdere juridische advies kon

aanvechten, omdat ik verkeerd was

voorgelicht. Maar je raadt het al... Ik

had niks zwart op wit gezet. Dus

geen poot om op te staan.

#beginnersfouten



Je kunt veel teleurstellingen voorkomen met goed verwachtingsmanagement.

Ik spreek met de freelancers af wat ik precies verwacht, en de resultaten zijn

meetbaar. En concreet. Dus als aan het einde van de proefperiode niet die

resultaten zijn behaald, is het niet goed gegaan. En gaat de samenwerking

niet langer door.

Ik ben eerlijk over de reden waarom ik stop. Dit heeft deels te maken met het

feit dat ik écht denk dat ik mensen help als ik vertel waarom de samenwerking

niet goed gaat, zodat ze kunnen verbeteren. En deels omdat ik soms oprecht

verontwaardigd ben over het niveau of de kennis van de freelancer. Bluffen is

nooit een goed idee als je het niet daadwerkelijk kunt waarmaken.

Die gedachte sleept me er ook altijd doorheen als ik het ‘zielig’ vind wanneer ik

een samenwerking stop: zou ikzelf ooit zo, op deze manier, bij een

opdrachtgever durven binnenkomen? Deze prijs durven vragen als ik het niet

kan waarmaken? Zodra het antwoord: ‘nee’ is, voelt het gelijk niet meer zielig. 

TIPS



WAS IK MAAR… 

EERDER BEGONNEN 
MET VIDEO’S MAKEN

We zitten allemaal in onze eigen denkbeelden vast en mijne was heel lang: ik
ben niet goed op video. Ik ben een journalist, dus goed met woorden op papier.
Je moest me niet op een podium zetten, en vooral niet voor een videocamera.
Daar ben ik te verlegen voor. Ik word snel rood en ik kan niet zo ontzettend snel
oneliners eruit knallen. Bovendien zie ik er zo raar uit op video.

E E N  N I E U W  V E R H A A L

H A R E N  I N V L E C H T E N

Tot ik besloot een nieuw verhaal voor
mezelf te maken: ik wilde er wél
goed in zijn. Ik besloot te oefenen.
Dat begon met Instagram stories: het
leek me een laagdrempelige manier
om mijzelf op camera te zien. Plus,
het zou na 24 uur toch verdwijnen.
Daarna begon ik met video’s maken
voor het AD en inmiddels maak ik ook
video’s op YouTube.

En ik vind het geweldig. Had ik dit
maar veel eerder uitgeprobeerd. Als
ik bijvoorbeeld de videoskills al had
gehad toen ik 1,5 jaar in mijn uppie
als digital nomad over de wereld
reisde, zou mijn tijd véél leuker zijn
geweest. En had ik er ook nog eens
een interessante documentatie aan
overgehouden. Dan had ik
waarschijnlijk ook via mijn social
media kanalen andere interessante
reizigers, vloggers en influencers
ontmoet. 

Maar ik heb mezelf veel te lang
verteld dat ik zoiets niet zou kunnen.
Niet het type voor Instagram was
bijvoorbeeld.

Inmiddels weet ik dat je niet een
bepaald ‘type’ hoeft te zijn. Het ligt er
maar net aan in welke community op
Instagram jij je beweegt.

Er zijn mensen op Instagram die
ENORM bekend zijn en een community
vinden met bijzondere dingen als haren
invlechten. Of computerspelletjes
spelen. 

Als je ergens een enorme drive voor
hebt, is er een tribe voor je te vinden. Er
zijn mensen met precies zo’n passie
voor jouw niche. En door jezelf
zichtbaar te maken, trek je die aan.

Die kun je misschien nu nog niet zien.
Maar op het moment dat je besluit dat
je een nieuwe wereld wilt instappen en
een nieuwe identiteit gaat uitproberen,
dan is dát het moment dat je ook de
mogelijkheden gaat zien. Het is heel
lastig om aan de zijkant te blijven
staan, te roepen ‘dat het niks voor jou
is’ zonder dat je het uitprobeert.

Ik dacht ook dat Instagram niks voor mij
was. En spreken in het openbaar. En
video. En een webshop. In twee jaar
tijd heb ik het allemaal gedaan en vind
ik het véél leuker dan alleen in mijn
eentje achter de computer zitten tikken
als journalist. Dus gelukkig ben ik uit
mijn zelfgemaakte gevangenis van ‘ik
ben journalist’ gestapt, zodat ik dit
allemaal kon ontdekken. En dat kan jij
ook.



Ga op zoek naar verschillende tribes op Instagram waarin jij je thuisvoelt.

Toen ik dacht dat Instagram alleen leuk was voor mode-influencers, ben ik

specifiek allemaal vrouwelijke ondernemers gaan volgen. Zo ontdek je welke

niche jij interessant vindt.

Geef jezelf tijd om te experimenteren. Ik geef me bij zulke projecten vaak

een paar weken verplichte oefentijd. Elke dag een filmpje uploaden

bijvoorbeeld. En vind ik het na een maand nog steeds niks, dan mag ik dan

pas stoppen van mezelf. Maar vaak wordt het opeens leuk na een paar keer,

omdat je het gaat snappen.

T I P  1

T I P  2
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Leuk dat je het hebt gelezen!

Foto's Charlotte: Elke Verbruggen Fotografie, KOMMA en Carsten Oosting 


