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Als je een kledingmerk start dan wordt je ook een mode
ondernemer. Je maakt kennis met het ondernemerschap en 
natuurlijk wil je daarin succesvol zijn, toch?

Je hoort vaak dat gelukkige en succesvolle ondernemers een 
bepaalde mindset hebben die maakt dat ze zo succesvol zijn. 
Maar wat is dan precies die mindset? 

Niet iedere ondernemer is met ondernemen succesvol. 
Wat maakt dan het verschil? 
Komt dat door het gebrek aan kennis? 
Is het aangeboren of kun je dit nog leren?
Moeten er hiervoor ook meer trainingen gevolgd worden? 
Heeft die succesvolle ondernemer gewoon veel geluk gehad? 
En die andere niet….

De sleutel om succesvol te zijn gaat voorbij het verdienen van 
zoveel mogelijk geld. Dit heeft ook te maken met de juiste 
ondernemers mindset. 

Maar wat is dan die juiste ondernemers mindset?
Dat gaan we in deze bonusles ontdekken.

Succes!
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Deze les heb ik eigenlijk ontwikkeld voor de Online 
Ondernemers School. In deze training help ik ondernemers 
bij het Online Ondernemen. Deze ondernemers hebben niet 
altijd een online onderneming maar krijgen wel te maken met 
het online ondernemen door bijv. het hebben van een 
website.

Ook als je een kledinglijn start, kun je de online wereld 
eigenlijk niet omzeilen. Zelfs als je niet online wil gaan 
verkopen. Juist voor jouw inspiratie voor je collectie is 
internet super handig. Maar ook voor het leggen van 
verbindingen zoals het zoeken naar leveranciers of ateliers.

Als kledingmerk heb je vaak ook een merkwebsite waarop je 
branding erg belangrijk is. Begin je een winkel dan heb je 
meestal ook een website. En natuurlijk kun je ook zelf online 
gaan verkopen. Vanuit je eigen webshop maar bijv. ook op 
een online platform zoals Marktplaats of Etsy. 

In deze les heb ik het daarom ook over de Online 
Ondernemers Mindset maar eigenlijk is dat precies hetzelfde 
als de Ondernemers Mindset. De basis is het zelfde.
Maar ik combineer het in deze les zodat je ook voor online
weet waar je mee te maken krijgt.

Want hoe je het ook went of keert je krijgt toch met de 
online wereld te maken.
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Ik heb zelf ook een flink aantal trainingen gevolgd op gebied 
van de Ondernemers Mindset.
Zo volgde ik zelf een online marketing training bij Marie 
Forleo, genaamd B-school. Marie vertelt daarnaast ook veel 
over de juiste mindset. Ze geeft ook heel veel gratis info weg 
met de uitzendingen van Marie.TV. 

Ook heb ik de Business Roadmap to Succes & Happiness van 
Mister Mindset Michael Pilarczyk gevolgd waarbij we met 
een groep van 100 ondernemers aan de slag gingen met 
onze business mindset. 

Werken aan je (Online) Ondernemers Mindset is essentieel! 

https://www.marieforleo.com/


©Online Ondernemers School - Online Junkies

DE ONDERNEMERS MINDSET

HOOFDSTUK 1 – Wat is jouw Why?
In de online wereld gaan we steeds vaker op zoek naar echte 
verbinding met onze klanten en onze fans. We willen graag 
connectie maken. Juist nu alles digitaal gebeurt, merk je dat 
er meer behoefte is aan contact met elkaar. Maar dit werkt 
ook buiten de online wereld, voor iedere ondernemer.

Kon je vroeger als bedrijf vooral zenden, dat pikt de klant 
tegenwoordig gewoon niet meer. De tijd van ‘Wij van WC-
eend, adviseren WC-eend” is voorbij. Dankzij de opkomst van 
het internet is dit veranderd. Het is de klant die de touwtjes 
in handen heeft. Zij kiezen zelf bij welk bedrijf ze een dienst 
of product afnemen. 

Dit heeft ook voordelen voor jou als ondernemer. 
Je kunt je namelijk prima gaan onderscheiden van jouw 
concurrenten of zelfs helemaal je eigen weg gaan. 
Dit kun je doen door het verhaal van jouw bedrijf te gaan 
vertellen. En om dit te kunnen doen is het belangrijk om te 
weten wat jouw WHY is.  Wat is jouw Purpose? 
Waarom doe je wat je doet?

Simon Sinek vertelt tijdens zijn TED talk over de WHY van 
bedrijven, in een wereldwijd bekende video. Deze staat ook 
in de Online Junkies School. Het uitvinden van jouw Why
zorgt ervoor dat je gemakkelijker jouw verhaal kan gaan 
vertellen, anderen kan inspireren en jouw ideale klant gaat 
aantrekken. Waarom doe jij wat je doet?

https://youtu.be/u4ZoJKF_VuA
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Je zult zien dat als jij echt weet wáarom je dit doet, en als 
jouw bedrijf dat geheel ademt, dat je gemakkelijker klanten, 
fans of volgers gaat aantrekken. Zij zullen connectie met jou 
en je bedrijf zoeken en jouw producten kopen. Zelfs als jouw 
producten wat duurder zijn dan jouw concurrenten. 

Maar als jij duidelijk je Why voor ogen ziet, weet je ook wat je 
te doen staat. Welke stappen je moeten zetten en welke 
keuzes je moet maken. Je weet wáár je het allemaal voor 
doet. 

Schrijf voor jezelf op waarom je ondernemer bent geworden. 
Bewaar dit op een plaats waar je het dagelijks kunt zien. 
Door regelmatig stil te staan bij je Why kun je nagaan of jouw 
bedrijfsactiviteiten hieraan bijdragen. Zo voorkom je dat je 
afwijkt van jouw lange termijn doelen. 

Laat je niet ontmoedigen als het eens tegenzit maar denk aan 
je Why en pak de draad weer op. 
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HOOFDSTUK 2 – Jouw ideale klant

Ook nu ga ik het weer over jouw ideale klant hebben. 

Ik wil je echt benadrukken dat dit zoooo belangrijk is. 

Dit was altijd al zo in de traditionele marketing maar door de 

komst van het internet waarbij je echt de hele wereld kunt 

bereiken, is het echt nog belangrijker geworden.

Nu zijn er wereldwijd bijna 3,9 miljard mensen online. 

Die kunnen we natuurlijk nooit allemaal gaan bereiken.

Het is daarom belangrijk dat je een keuze gaat maken en 

jouw doelgroep kleiner maakt. 

Het is dus echt heel belangrijk om ons te gaan richten op 

onze ideale klant. Dit is echt de basis van online marketing. 

Online kun je ook juist zo mooi helemaal gaan targetten op 

jouw ideale klant. 

Jouw ideale klant centraal

Alles wat je doet, doe je voor je klant. Alle communicatie en 

marketing activiteiten richt je op je klant.  Als je klant centraal 

staat dan zul je zien dat dit je winst gaat opleveren. Bij alles 

wat je doet, denk je aan je ideale klant. 

Je kruipt echt in de huid van jouw ideale klant.

Denkt als jouw ideale klant.

Voelt als jouw ideale klant.

Welke impact wil jij hebben op het leven van jouw ideale 

klant?
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If you’re talking to everybody, you’re 
talking to nobody. 

Of vertaald naar het Nederlands en het salesvak:
Als je wilt verkopen aan iedereen, dan verkoop je aan
niemand. 

Dit is echt absoluut zo waar!
Dus maak die keuze, kies voor jouw ideale klant. En dat 
betekent niet, dat je niet gaat leveren aan iemand die niet 
past in jouw plaatje van de ideale klant. Natuurlijk niet. Maar 
je zult zien dat als jíj duidelijk voor ogen hebt, voor wie je dit 
doet, ook andere klanten zult gaan aantrekken. 

Het is ook mogelijk dat jij zelf jouw ideale klant bent. Of dat je 
dit een aantal jaren geleden was. Je had een probleem en 
hebt dit opgelost. Je kunt  dit dan als basis houden voor jouw 
ideale klant. 

Jouw ideale klant kennen en begrijpen is echt een belangrijk 
onderdeel van een winstgevend bedrijf met een Purpose. 
Het helpt je om betere producten of diensten te creëren, 
betere teksten te schrijven en meer focus op jouw tijd en 
energie die je in je marketing steekt. Je kunt zo meer 
specifiek én persoonlijk aan de slag gaan. Je kunt een 
connectie maken met jouw ideale klant.
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HOOFDSTUK 3 – Focus

Focus is  een duidelijk doel voor ogen hebben en je daarop 

richten. Je laat je daarbij niet afleiden of onderbreken. Je 

doet de belangrijke zaken als eerste, zelfs als ze niet de 

leukste taken zijn (Eat that Frog). Geen uitstelgedrag en je 

keuzes helemaal maken op basis van je doel. 

In deze tijd met alle online prikkels is het ook heel 

gemakkelijk om je focus te verliezen als online ondernemer.

Voor je het weet ben je alweer een paar uur aan het surfen 

of facebooken.  Maar als je je er bewust van bent, dan zul je 

zien dat je gemakkelijker je focus houdt.

Denk hierbij dan ook eens aan kleine dingen als het uitzetten 

van je telefoon en Facebook meldingen terwijl je aan het 

werk bent.

Een vooruit bepaalde tijd geconcentreerd  werken aan je 

belangrijkste taak van de dag, die social media posts, die blog 

of die ene video.



©Online Ondernemers School - Online Junkies

DE ONDERNEMERS MINDSET

HOOFDSTUK 4 – Flow

Herken jij het gevoel van Flow ook?
Dat heerlijke gevoel van ergens helemaal in opgaan en de tijd 
en alles om je heen, compleet vergeten. Een gevoel van 
inspiratie en heerlijk bezig zijn. Zonder dat je er echt moeite 
voor hoeft te doen, stroomt het werk uit je handen. 
Ontwerpen komen gemakkelijk uit je vingers, woorden 
stromen als water, mooie beelden creëren gaat vanzelf en 
die blog staat. Je gaat zo in je werk op dat je niet eens honger 
hebt en het ineens ver na lunchtijd is. Alles gaat vanzelf en je 
hebt totaal geen last van afleiding. Na het voltooien van je 
werk waarin je flow ervaart, voel je je helemaal voldaan. 

Als je in flow bent, ben je ook gelukkiger tijdens je werk. 
Ook gaat je productiviteit flink omhoog en je krijgt alles op je 
lijstje gedaan. Je bent minder moe aan het einde van de dag 
en bent tevreden over alles wat je doet én over jezelf. 

Voor veel mensen is dit een zeldzaam gevoel. Zij zijn blij als 
ze na een werkdag weer naar huis mogen of de klus klaar 
hebben. Soms is het lastig om in flow te komen, zelfs als je 
iets doet wat je leuk vindt. Je gedachten zitten bij de 
discussie die je vanmorgen had, of bij de financiële 
problemen. Of soms zelfs bij hele positieve gedachten, de 
droomvakantie waar je al maanden naar uitkijkt of het feestje 
komend weekend. 
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In de Online Junkies School vind je in het tabblad Flow meer 
over het werken in Flow.

Als fashion ondernemer ben je vaak creatief bezig en 
daardoor kom je vaak ook in een Flow. Maar ik heb vaak 
genoeg meegemaakt dat er een collectie moest worden 
ontworpen en er was geen flow, geen inspiratie.
En hoe los je dat dan op?
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HOOFDSTUK 5 – (Online) Ondernemen doe je niet alleen

Online zorgt ervoor dat je gemakkelijker kunt verbinden met 

andere mensen en ook met andere ondernemers. Juist de 

online ondernemers die gewend zijn om te werken in deze  

nieuwe deeleconomie zoeken de connectie op. Je zult zien 

dat als je jezelf zichtbaar maakt en in online communities

gaat mengen en daar ook jouw kennis gaat delen, dat je dit 

ook terug krijgt van de groep. Echt waar, dit is zo waardevol. 

Je hoeft het niet meer alleen te doen, ook niet als eigenaar 

van een kledingmerk. 

De meeste ondernemers willen juist graag hun kennis met 

andere delen en helpen je echt graag verder als je een 

simpele vraag hebt. En blijkt de vraag niet zo simpel dan weet 

je in ieder geval ook al bij wie je terecht kunt. 

Succesvolle ondernemers werken ook graag samen met 

andere ondernemers. Door samenwerken kun je echt zoveel 

meer bereiken. 1+1= 3, gaat hier echt voor op. 

Natuurlijk kon je voorheen ook  connecten met andere 

ondernemers  tijdens netwerkbijeenkomsten en borrels. 

Maar online gaat dat nog gemakkelijker. Dit kan je ook een 

heleboel tijd besparen, want die netwerk evenementen 

kosten je gewoon veel kostbare tijd. Vaak ben je ook veel tijd 

kwijt  doordat je onderweg bent of in de file staat. 

Tijd die je ook kunt gebruiken voor de leukere dingen van het 

leven.
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Je merkt vaak online al dat het klikt met iemand. Je volgt ze op 
social media, hebt dezelfde interesses, misschien zelfs dezelfde 
ideeën. Het is dan gemakkelijk om een keer online af te 
spreken via Skype of Zoom, gewoon lekker vanuit je kantoor, 
huiskamer of zelfs op het strand. En blijkt dat je echt op een lijn 
zit dan kun je dat natuurlijk ook een keertje offline afspreken.

Het is zo gemakkelijker om je netwerk online te laten groeien. 
Ik moet echt zeggen dat ik zoveel mooie, waardevolle en 
handige vrienden erbij heb gekregen die ik soms nog nooit in 
het echt heb ontmoet. Hoeveel leuker is het dan om ze wel te 
ontmoeten, want je hebt al het gevoel dat je elkaar al jaren 
kent. 

Ondernemen doe je niet alleen als je dat niet wilt. 
Je kunt ook heel gemakkelijk gaan samen werken met 
bijvoorbeeld een V.A. Een Virtual Assistant is een persoonlijke 
assistent die op afstand werkt. Vaak zijn zij gespecialiseerd in 
een aantal taken. 
Dit kan zijn: het bijwerken van je website, onderhouden van je 
social media, mail beantwoorden, van alles organiseren of je e-
mail funnel opzetten. Maar ook het ontwerpen kun je
uitbesteden en ook dit kan volledig online.

Zo kun je uitbesteden wat je minder leuk vind óf meer kennis 
binnen jouw bedrijf halen zonder dat je personeel moet 
aanstellen. En je kunt met meerdere V.A.’s zelfs een compleet 
Dream Team opbouwen rond jouw bedrijf. 
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En heb je een keertje een losse of kleine opdracht?
Kijk dan ook eens op een website zoals Fiverr, hier kun je logo’s 
laten ontwerpen maar ook jouw ontwerpen professioneel laten
uitwerken, patronen laten tekenen, teksten laten vertalen, 
video’s laten maken of zelfs blogs laten schrijven.

https://www.fiverr.com/
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HOOFDSTUK 6 – Prima = Perfect

Herken jij jezelf hieronder als ondernemer?

Je werkt hard, maar het werk lijkt nooit af te zijn en is nooit 
goed genoeg. Je bent bang om fouten te maken. De lat leg je 
steeds hoger. Je website moet nog mooier, nog beter net als bij 
die ander. Je hebt de neiging om alles te willen controleren. 

Grote kans dat jij een perfectionist bent. 
En dat lijkt natuurlijk een hele goede eigenschap als 
ondernemer maar het heeft echt behoorlijk wat nadelen en er 
kleven zelfs (gezondheids)risico’s aan, denk aan een Burn out. 

Binnen de ondernemers wereld zijn er veel gebieden waarop 
het altijd maar weer beter kan. Je website, de klantenservice, 
reclame, presentatie en natuurlijk ook jouw collectie zelf. 
Hoe ver ga jij met jouw perfectionisme?
Bijvoorbeeld:
Je schrijft met veel plezier je blogs maar jouw Nederlands is 
niet helemaal perfect. Wat doe je dan? Zoek je iemand die je 
teksten kan redirigeren tot het wel perfect is? Of wil je jouw 
klanten juist laten zien wie jíj bent en ze aanspreken in jouw 
taal. Precies zoals jij bent!

Of: Je vraagt een bepaalde prijs voor jouw product. Wat doe je 
als de kwaliteit net even wat minder is? Kan dit binnen jouw 
prijs of moet alles opnieuw geproduceerd worden?
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Een geweldig boek om hierover te lezen is “Prima is Perfect” 
van Astrid Davidzon. In dit boek leert ze je om in 5 stappen dit 
perfectionisme los te laten. 

De quote hieronder heeft mij ook heel veel geholpen met het 
opzetten van mijn online trainingen als ik weer eens bleef 
hangen in mijn (lichte) perfectionisme.

En zeker in de productie heb ik hier veel door geleerd.
Je bent een mens en nooit perfect. Als je 8 uur in productie zit 
dan zit er altijd wel een scheef naadje tussen. Je moet 
daarvoor ook voor je zelf bepalen wat toelaatbaar is. Een 
productie zonder fouten is nooit haalbaar. 
Je merkt daarin vaak dat opdrachtgevers die niets van 
productie af weten hier minder begrip voor hebben. Maar ook 
voor je eigen productie is dit wel belangrijk omdat dit wel 
bepalend is voor je winstmarge.  Soms moet je gewoon door.

https://zoninjeleven.nl/
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MIJN 7 LAATSTE TIPS VOOR JOU

1. Stel reële doelen
Natuurlijk ben ik echt een fan van groot dromen en dat doe ik 
ook zeker. Maar te grote doelen stellen kan je helemaal 
verlammen. Probeer het dan ook op te breken in subdoelen.

De doelen die je stelt moeten bereikbaar zijn. Maak een lijstje 
en zet je prioriteiten boven aan. Door te grote doelen te stellen 
zul je zien dat het lastig is om het vol te houden en voor je het 
weet ben je al afgehaakt.  

Het is daardoor belangrijk om je grote doel te verdelen in 
kleine stapjes. Stapjes die behapbaar zijn, die haalbaar zijn, 
meetbaar zijn en niet teveel moeite kosten.

Begin met de makkelijkste stapjes. Zorg dat deze stapjes een 
gewoonte worden, zodat je er niet meer over hoeft na te 
denken. Beloon jezelf ook als je deze kleine stapjes hebt 
behaald. 

Vier je successen. 
Kijk je na een jaar terug dan zul je zien dat je echt behoorlijk 
flinke stappen hebt genomen. 
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2. Denk aan je Why
Schrijf voor jezelf op waarom je ondernemer bent geworden.
Waarom je bent gaan doen wat je doet? 
Bewaar dit op een plaats waar je het dagelijks kunt zien. 
Sta regelmatig stil bij jouw Why en kijk of je dit nog steeds 
helemaal uitdraagt met jouw bedrijf. Welke activiteiten vallen 
daar misschien wel buiten en kun je beter afstoten? Wat werkt 
daarvoor juist helemaal goed en kun je gaan opschalen?
Zo voorkom je dat je afwijkt van jouw lange termijn doelen.
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3. Zorg goed voor jezelf
Ondernemen is topsport. Om je bedrijf goed te kunnen runnen 
is het belangrijk dat zowel mentaal, fysiek als emotioneel 
gezond bent. Stress is een grote boosdoener in het leven van 
een ondernemer. Wanneer je gezonder eet en vaker beweegt, 
ben je al productiever, gelukkiger en heb je minder stress. 
Daarvoor hoef je niet meteen naar de sportschool te rennen 
zoals de jaren ervoor (toen je na drie weken afhaakte). Gewoon 
een wandeling in de buitenlucht, de natuur kan je al zoveel 
inspiratie en inzichten geven. Even er tussen uit levert je soms 
zoveel meer op. Een beroemde spreuk: “Je benen zijn de motor 
van de creativiteit” En tijdens de wandeling met mijn hond krijg 
ik altijd de meeste inspiratie.

Kijk naar kleine aanpassingen in je dag. Vaker de fiets nemen in 
plaats van de auto. Neem de trap in plaats van de lift. Eet fruit 
in plaats van een stroopwafel. Wandel een groter rondje met 
de hond. Plan regelmatig een momentje voor jezelf in. 

4. Stop met het zoeken van excuses
Als ondernemer maken we allemaal we eens fouten. Dat geeft 
helemaal niet. Het gaat erom hóe we met deze fouten omgaan.
“When Life gives you lemons, make Lemonade”. 

Succesvolle ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor 
hun fouten en leren ervan. Zij geven niet de boekhouder, de 
concurrent, de klant, de crisis of wie dan ook de schuld. 
Jóuw acties en handelen bepalen jóuw succes. 
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Dus leer van je fouten en doe het de volgende keer beter. 
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5. Zet wat vaker je stoorzenders uit
Als ondernemer wordt je de hele dag afgeleid met e-mails, 
WhatsApp-jes, Facebook, Instagram, LinkedIn, telefoontjes enz.
Juist de ondernemer die veel online aan het werk is heeft dus 
last van  heel veel prikkels.  

Deze afleidingen kosten je veel tijd maar ook je kostbare 
energie. En bovenal, je verliest je focus.
Hierdoor ben je niet optimaal aan het werk en is het ook lastig 
om in flow te komen.

Probeer deze constante communicatiestroom beter te 
managen tijdens je werkdag. Dit kun je bijvoorbeeld doen door 
te werken met blokken waarin je focus volledig ligt op de 
werkzaamheden die je wilt doen.

Zet Facebook dan ook gewoon uit en check ook je e-mails niet 
tussendoor maar op vaste tijden. Zet het geluid van je mobiele 
telefoon uit. Ook als je een online ondernemer bent, betekent 
het nog niet dat je daarom 24/7 bereikbaar moet zijn. 

Je kunt een app gebruiken die je hierbij helpt maar natuurlijk 
kun je dit ook zelf doen door duidelijke afspraken met jezelf 
hierover te maken. Stel je zelf per dag een doel van datgene 
wat echt af moet zijn om bij te dragen aan jouw doel.
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6. Blijf leren!
Als ondernemer is er altijd genoeg om van te leren. 
Leren van je fouten bijvoorbeeld maar ook het verbeteren of 
updaten van kennis of juist kennis opdoen over nieuwe 
activiteiten. 

Waar loop je tegenaan met je bedrijf? Wil jij groeien in een 
thema zoals marketing, sales of boekhouden? Kijk of je meer 
kunt leren over het door jouw gekozen thema en investeer in 
jezelf. Dat is de beste investering die je kunt doen.
En of je nu een specifieke training volgt of werkt aan je eigen, 
persoonlijke groei?
Als jij groeit als mens, dan groeit jouw bedrijf ook.

7. Just do it!
Mijn motto is: Gewoon Doen!
Zelfs als het even moeilijk is dan wil ik graag toch in die ACTIE-
stand staan. Vaak doe ik dan wat kleine, simpele taken die 
uiteindelijk toch ook bijdragen aan mijn uiteindelijke doel.

Joop van den Ende schijnt elke dag op te staan en tegen 
zichzelf te zeggen: wat kan ik vandaag nog beter DOEN. 
De makkelijkste manier om je voornemens te laten uitkomen is 
simpel. Door het gewoon te gaan DOEN. 
Iedere dag een klein stapje verder met de focus op je doel. 
Aan het einde van het jaar zul je zien hoe ver je door die kleine 
stapjes bent gekomen. Een berg beklim je niet in 1 keer.
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JUST DO IT!

Believe It Can Be Done
Have Goals
Have Faith in Yourself
Live Life to Full
Never Give Up
Prepare Well
Help Each Other

- Sir Richard Branson, Screw It, Let’s Do It
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De wereld van de (mode) ondernemer voelt soms echt als een 
achtbaan. Je gaat soms steil omhoog naar de top om weer 
razendhard naar beneden te schieten. 
Hoe je daar mee omgaat is het verschil tussen een succesvolle 
en niet-succesvolle ondernemer. 

Vergeet niet onderweg te genieten van de reis want die is soms 
nog mooier dan de bestemming!

En ga het vooral DOEN!


