
oor je ligt een speciale krant 
ter ere van mijn 12,5-jarig 
bedrijfsjubileum. Misschien 

denk je: moet je daar nou zo’n drukte 
om maken? Nou, ik dacht het wel! 
Want ik ben enorm trots op het succes 
van Vindjeklant. En ik besef maar al te 
goed: dit is niet alleen mijn verdienste. 
Daarom wil ik graag mijn verhaal met 
jullie delen.

In de afgelopen jaren heb ik veel 

ondernemers mogen coachen, 

netwerkevenementen georganiseerd en 

trainingen verzorgd. 

Allemaal momenten waarop ik jullie, 

maar ook mijzelf veel beter heb leren 

kennen. Ondernemen is tot de kern 

komen. 

Waar word je enthousiast van? 
En wat kan jouw klant daarmee? 

Vol ideeën
Ik kom vanuit de sales. Veertien 

jaar werkte ik op verschillende 

advertentieafdelingen bij de grote 

krantenuitgeverij Wegener. Eind 2007 

wist ik het zeker: ik wilde zelfstandig 

Adinda over het Vindjeklantspel

dinda? Dat is toch die 
salesdame? Hoezo helpt ze 
nu ondernemers? In januari 

2008 startte Adinda met haar bedrijf 
121salestraining. Vanwege de 
crisis moest zij haar plannen al snel 
bijstellen. Achteraf gezien maar goed 
ook. Want die ommezwaai bracht 
haar nog verder op het pad van 
ondernemers… 

“In Amersfoort was ik vanaf 2011 

ondernemerscoach bij het traject 

IkStartSmart. Dat liep via de Kamer 

van Koophandel. Het waren vier 

coachgesprekken met startende 

ondernemers en ik merkte al snel: na 

het traject begint het pas echt voor 

deze mensen… 

Toen dacht ik: hoe kan ik hen daarna 

van A naar B helpen? 
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Henk 
Keizer

over 
    Adinda

Henk 
Keizer

over 
    Adinda

Henny 
Blokhuis

1+1=3

Starters-
dag

Veluwe

Adinda bij ‘t Bakhuisje de Hardenbrink in Nunspeet

Van marketing tot sales

7

Bedankt!

ondernemen. Op 16 januari 2008 

schreef ik mij in bij de Kamer van 

Koophandel. En in april 2008 nam ik 

afscheid bij de krant. Op eigen benen 

en vol ideeën.

k startte de onderneming 

121salestraining en Wegener 

was mijn eerste opdrachtgever. 

Een droomstart, gevolgd door allerlei 

tegenslagen. Ondernemen is vallen 

en opstaan. Leren van faalmomenten.  

Vanuit die turbulente eerste jaren 

ontstond Vindjeklant. Ik wist nog beter 

wat ik wilde. En ook wat ik níet wilde. Ik 

had mijn draai gevonden. Coaching op 

mijn manier. Vanuit kwetsbaarheid en 

eerlijkheid. En dat sloeg aan. 

Ik kreeg en krijg het volste vertrouwen 

van veel ondernemers. Terugkijkend is 

dat het grootste resultaat. 

et deze krant wil ik mijzelf niet 

op een voetstuk plaatsen. De 

keuze voor een krant is een 

dikke knipoog naar mijn eerste liefde. 

Ik wil vooral zeggen: bedankt dat je in 

die afgelopen dertien jaar voor mij hebt 

gekozen als trainer, coach, spreker of 

sparringpartner. 

Bedankt voor dit vertrouwen! 
Wil je reageren op de 

verhalen? Stuur een mail 

naar succes@vindjeklant.nl

Vanuit sales naar de 
ziel van ondernemen

V

I

M

Ondernemen is tot de 
kern komen

Ondernemen is vallen 
en opstaan

al ik zelf een training bedenken? 

Zo kwam ik uit op zes 

onderdelen. Van marketing tot 

sales. Echt die basisvaardigheden. Maar 

ja, wie ging die training geven? 

Ik vond mezelf alleen goed in pitchen 

en verkopen. Vervolgens zocht ik 

trainers voor een samenwerking. 

We deden een pilot, maar het was ’t  

nog niet.”

Lees verder op pagina 9.

A Z
Spelenderwijs ondernemers vooruit helpen

5
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Henk Keizer (55) over Adinda: 

‘Geloof me: ze heeft dit vooral 
zelf opgebouwd’

Adinda zegt het regelmatig tijdens 
een-op-een coaching met starters: 
zonder ‘haar Henk’ had ze het nooit 
zo ver geschopt als ondernemer.  
En ja, dat klinkt wat dramatisch. 
Maar zo ziet ze het wel.  

oe succesvol je ook bent als 

ondernemer, je kan niet 24 

uur per dag aan staan. Dat 

houdt geen mens vol. Een goeie 

partner zorgt voor balans, vertelt 

Adinda. Ze weet waarover ze praat. 

Ze is getrouwd met Henk Keizer (55). 

Een geboren en getogen Nunspeter 

met een voorliefde voor waterpolo en 

dieren. Maar bovenal een baken van 

rust. Iemand die net dat zetje in de rug 

geeft als ze twijfelt. Ook al is hij daar 

zelf uiterst bescheiden over. 

Wat dacht je eigenlijk toen ze inder-
tijd die goeie baan bij de krant 
vaarwel zei? 

“Nou ja, het besluit viel niet uit de 

lucht. Ze werkte al jaren bij Wegener 

en kwam steeds vaker thuis met 

allerlei verhalen. Ik voelde wel aan: 

die is toe aan iets nieuws. Ik heb zelf 

vijftien jaar in de horeca gezeten en 

daar kennen we elkaar ook van. Ik 

ben nu rijksambtenaar en werk bij 

justitie. Ik zei: als je denkt dat het goed 

voor je is, dan moet je die stap zeker 

wagen. Het was even spannend 

natuurlijk. Maar zolang we de 

hypotheek konden betalen, vond ik 

het prima.” 

Henk omschrijft zichzelf als de 
tegenpool van Adinda. Zij is 
impulsief en druk. Hij rustig en 
terughoudend. 

n het begin heb ik weleens 

gedacht: oei, dit had je beter 

anders kunnen aanpakken. Maar 

ja, dan was het al gebeurd. In haar 

spontaniteit en enthousiasme draafde 

ze soms wat door. Daarin heeft ze 

bijgeleerd, vind ik. Ze is nog steeds 

creatief en vol vuur, maar ze denkt 

vooraf beter na en zoekt de juiste 

mensen die kunnen helpen.” 

Is Adinda misschien een beetje 
eigenwijs? Henk moet lachen.

“Laat dat beetje maar weg… Ach, 

wie is er niet eigenwijs. Het is voor 

een ondernemer geen slechte 

eigenschap, toch? Je moet geloven 

in jezelf en weten waar je naartoe 

wilt werken. Maar ook op tijd gas 

terugnemen, als je tegen grenzen 

aanloopt. Dat is bij Adinda ook 

gebeurd. Een paar jaar geleden 

voelde ze dat ze niet de juiste koers 

te pakken had. Toen moest ze zaken 

bijstellen. Het enige wat ik dan doe 

is luisteren. Geloof me: ze heeft dit 

vooral zelf opgebouwd.”

Hij is enorm trots op wat ze heeft 
bereikt, maar ondernemen is niet 
iets voor Henk.
  
“Ik zou veel eerder afhaken. Adinda zit 

vol plannen en zet gewoon door. Het 

is haar niet komen aanwaaien. Zeker 

die eerste vijf jaar waren intensief. 

Onze dochters zijn nu 21 en 24, maar 

12,5 jaar geleden hadden we een jong 

gezin. Dan was het weleens puzzelen 

hoe we thuis alles moesten regelen. 

Maar als ze iets voor ogen heeft, dan 

gaat ze ervoor zitten en stippelt ze 

alles uit. Daar is ze héél goed in.”

Wat waardeer je het meest 
in Adinda?

“Ze is open en maakt makkelijk 

contact. Daarnaast is ze zorgzaam 

en kan ze goed luisteren. Adinda wil 

graag iets doen voor anderen. Je 

hoeft maar te vragen en ze weet al een 

oplossing. Het is vooral uit interesse in 

mensen. Dat coachen en netwerken 

vindt ze ook écht mooi om te doen. 

Anders zou ze er nooit aan beginnen.

Wat denk je, heeft Adinda bereikt 
wat ze wil bereiken?

eem van mij aan: die gaat 

nooit stilzitten. Het bedrijf 

loopt uitstekend en ze werkt 

samen met ervaren mensen die ze kan 

vertrouwen. Ook nu we zijn verhuisd 

naar de gemeente Dalfsen gaat alles 

gewoon door. Die klantenkring groeit 

en die blijft ze onderhouden. Laat dat 

maar aan Adinda over!”

H

I N

Je kunt niet 24 uur per 
dag aan staan Adinda zit vol plannen en  

zet gewoon door

Ze is nog steeds creatief 
en vol vuur

Henk Keizer met Floortje

In een goede pitch zitten de volgende ingrediënten:  
Wie ben je? Wat doe je? Waarom moet de klant bij jou zijn? 
Wie is je klant? Eventueel de regio? Bonustip: Vertel in voordelen. 

 

Een krachtige openingszin of statement heeft direct aandacht. 
In een goede pitch draait alles om aandacht. 
Bonustip: Blijf bescheiden maar spreek met zelfvertrouwen en trots.

 

Hoe langer de zinnen zijn, hoe meer aandacht je verliest. 
Korte zinnen zijn krachtig en blijven ‘hangen’ bij je gesprekspartner. 
Bonustip: Vermijd vaktaal in je pitch.

Als je je pitch vertelt onthouden de meeste mensen maar een paar items uit je
verhaal. Zorg er daarom voor dat je woorden gebruikt die aandacht vragen. 
Of leg accenten op de woorden die je absoluut onthouden moeten worden.  
Bonustip: Voorbeelden zijn: kenmerkend, uniek, bijzonder, stel dat…

Je verhaal vertellen is geen toneel-stukje! Wees gewoon jezelf. Als je een 
goede pitch hebt uitgewerkt dan zul je merken dat deze steeds anders 
uit je mond rolt maar dat de inhoud wel hetzelfde is.  
Bonustip: Leer je pitch nooit uit je hoofd!

 

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

5 piTcH TipS
 Zorg voor inhoud in je pitch.

Gebruik een krachtige openingszin.

Vertel in korte zinnen je verhaal. 

Gebruik woorden die aandacht vragen. 

Wees jezelf.

Ik zeg altijd tegen 
iedereen dat ze moeten 

koffie drinken met 
andere ondernemers.

colofon
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Adinda’s Journaal is een eenmalige 

uitgave van Vindjeklant.nl ter 

gelegenheid van het 12,5 jarig 

jubileum als ondernemer, de 

verhuizing naar Dalfsen en de start 

van BLOEIopleidingen.

Teksten 

Marco van den Berg 

Schrijfatelier RAAK
 
Oplage 
500 stuks
 
Vormgeving en opmaak 

Natasja Klink 

Bureau Taz
 
Drukwerk 

Bureau Taz
 

Uitgever 

Vindjeklant.nl 

Markeweg 8 

7722 HC Dalfsen 

www.vindjeklant.nl 

succes@vindjeklant.nl

Heisessie

POSITIEVE BOOST VOOR 
JE BEDRIJF! 

DAGDEEL SPARREN MET 
ONDERNEMERSCOACH

BUITEN ZIJN WERKT 
VERFRISSEND EN VERHELDEREND

Verkoopcoaching 
Als je wilt groeien met je bedrijf dan is een 
dagdeel verkoopcoaching op de hei uitermate 
geschikt. Op de Veluwe in Vierhouten is een 
prachtige locatie bij de hei en tegen de bosrand.  
Een plek zonder prikkels van buitenaf waar we 
in alle rust aan de slag gaan met de groei van  
jou en je bedrijf.

B2B 
organiseren 

communiceren 

presenteren 

JA GRAAG!

Mobiel 06 389 389 60
info@ziezoblokhuis.nl 
www.ziezoblokhuis.nl 

Adinda, je bent een topper!
Van harte gefeliciteerd met 

dit 12,5 jarig jubileum.
Dankzij jou ontdekte ik waar 

mijn hart ligt;

Marco van den Berg
tekstschrijver & interviewer

Hierden
06 – 39 72 36 45

info@schrijfatelierraak.nl • www.schrijfatelierraak.nl 

Ik geloof in verhalen 
die raken…
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Henny Blokhuis over het ontstaan 
van Beurs KIK

ndernemen is verbinden. 
Of zoals Henny Blokhuis 
zegt: 1 + 1 = 3. Samen met 

Adinda Keizer organiseerde ze twee 
keer de succesvolle Beurs KIK. De 
laatste keer in het Dolfinarium in 
Harderwijk. “Adinda weet precies 
wat ze wil. Já, ze is lekker pittig.”
 
Eerst even iets over Henny. De 

51-jarige Puttense is een geboren 

regelneef. “Ik heb lang in de horeca 

gewerkt, bij Ampt van Nijkerk. Daarna 

maakte ik de overstap naar de 

Rabobank, waar ik ook marketing en 

communicatie mocht oppakken. Ik 

organiseerde veel, maar presenteerde 

ook. Vooral bijeenkomsten voor 

collega’s en klanten.” 

even jaar geleden besloot 

ze voor zichzelf te beginnen. 

Vanuit ZieZo! doet Henny 

waar ze goed in is. In haar geval: 

events organiseren én presenteren. 

“Maar ook de communicatie doe 

ik er vaak nog bij,” lacht ze. “Die 

combi zie je niet veel.”  Vanuit de 

Rabobank kreeg zij als zelfstandige 

meteen twee opdrachten mee. “En 

dat werden er alleen maar meer. Het 

was lekker opstarten.” Henny volgde 

het traject Ik Start Smart en kreeg 

een coach die vertelde:  jij moet actief 

gaan netwerken… Zo kwam ze bij de 

netwerkclub DNO Noordwest-Veluwe, 

waar ze Adinda ontmoette. Er was 

meteen een klik. “We lijken ook op 

elkaar. We zijn beiden heel direct 

en enthousiast, maar zeggen wel: 

afspraak is afspraak.” 

Adinda vertelde de eerste keer al dat 

ze een idee had om ondernemers 

met elkaar te verbinden. “Ze wilde 

die kennis meer laten delen. Zodat 

je elkaar verder helpt. Dat is ook haar 

kracht: binnen dat enorme netwerk 

weet ze precies wie ze aan wie moet 

koppelen.”

et ruwe idee voor een kennis-

event werkten ze samen uit 

tot de Beurs KIK. “KIK staat 

voor Kennis Is Kracht. We hadden 

allerlei experts uitgenodigd. Van een 

accountant tot een tekstschrijver. 

Overal waren tafeltjes. Je kon in een 

kort gesprekje advies vragen aan 

zo’n deskundige.  Het was niet alleen 

voor starters, maar ook voor ervaren 

ondernemers die verder wilden 

groeien. Die mix gaf een perfecte 

sfeer. Geen lange presentaties, maar 

snel contact. Je kon precies vragen 

wat je wilde weten.”

Voor het maken van aantekeningen 

kregen bezoekers een boekje bij 

het ontvangst. Over alles was goed 

nagedacht. “Het concept stond 

als een huis. Echt heel cool.  Beide 

edities werden officieel geopend 

door een gemeentebestuurder; een 

burgemeester of een wethouder. We 

kijken er enorm goed op terug.” 

enny bleek een uitstekende 

partner voor Adinda. Ze is alert 

en zorgvuldig, maar houdt ook 

goed overzicht. Niet een dame die je 

snel omver blaast. “Adinda heeft een 

bruisende persoonlijkheid en weet 

precies wat ze wil. Ja, ze is lekker 

pittig en houdt graag de touwtjes in 

handen. Maar ze verzamelt ook de 

juiste mensen om zich heen en zet die 

in hun kracht. Als je mensen laat doen 

waar ze goed in zijn, dan heb je een 

beter resultaat.”

Ze heeft respect voor Adinda, vertelt 

Henny. “Ze onderscheidt heel goed 

wat iemands kwaliteiten zijn en kan 

bruggen slaan. Als zij verbindt, heeft 

iedereen er iets aan. Bij haar is dat 

oprecht omdat ze anderen verder 

wil helpen. Dat voel je en dat wordt 

gewaardeerd.”

at Beurs KIK na twee edities 

(2014, 2015) is gestopt, heeft 

geen bijzondere reden. “Soms 

organiseer je iets en zeg je na twee 

keer: dit was goed, beter wordt het 

niet. Dus dan ga je weer door. En je 

weet ook: Adinda zit nog vol andere 

ideeën. We hebben enorm veel 

gelachen samen. Ik kijk er écht met 

plezier op terug. Dus recht uit mijn 

hart zeg ik:  

gefeliciteerd Adinda en 
alle goeds!”

O

H
DHZ

Er was meteen een klik, 
we lijken op elkaar

Waarom zou die klant 
voor jou moeten kiezen?

Wat heeft de klant er aan?

KIK staat voor 
kennis is kracht

Adinda Keizer en Henny Blokhuis, Ambitie Award Beurs KIK

Merkwaarden 
Van adinda

DAADKRACHT: 
Adinda is van het ‘doen’ en 

gaat voor resultaat

ENTHOUSIASME: 
dat hoort gewoon bij Adinda

KENNIS: 
Ruim 20 jaar ervaring in 

acquisitie en marketing en… 
mensen

KLANTGERICHTHEID: 
Adinda gaat altijd op de stoel 

van jouw klant

ENERGIE: 
Je krijgt energie van Adinda 
en hierdoor sta je positief in 

je ondernemerschap

H

ZJ

‘adinda weet precies wie 
ze met wie moet verbinden’

“Je moet gewoon jezelf  
willen zijn”
Adinda over Merkwaarden

et Merkwaardenspel helpt 
ondernemers aan hun 
ideale klant. Want de vraag 

der vragen blijft: waarom zou die 
klant voor jou moeten kiezen? 
Adinda ontwikkelde het spel om 
tijdens de coaching snel te kunnen 
filteren. Honderden mensen hielp 
ze al op weg. Wat zijn haar eigen 
Merkwaarden eigenlijk?

“Ik heb die van mij op de website 

gezet en daar een korte toelichting 

bij gegeven. Het zijn deze vijf: 

daadkracht, kennis, enthousiasme, 

klantgerichtheid en energie. Merk-

waarden zijn uniek en passen bij jou

en je bedrijf. Voor veel ondernemers 

is het lastig om zomaar te benoemen 

waarom de klant bij hen moet kopen. 

Met behulp van spelkaarten en vragen 

- vanuit het perspectief van de klant 

- is het in twee uur helder. Het lijkt 

eenvoudig, maar ik moet onderweg 

flink doorvragen om door dingen 

heen te prikken.”

Kan je daar een voorbeeld van geven?

“Zo’n kaart als passie bijvoorbeeld. 

Negen van de tien keer trekt een 

ondernemer die uit de stapel. Want ja, 

we doen het allemaal vanuit passie. 

aar wat zegt dat verder over 

jou?  En wat heb ik daaraan als 

klant? Ik stel die vragen vaak 

en soms roept het ook wat frustratie 

op aan de andere kant van de tafel. 

Maar dat moet gewoon: anders kom 

je niet waar je wilt zijn. Als die vijf 

overgebleven kaarten op tafel liggen, 

dan vraag ik: ben jij dit? Zeggen ze 

binnen twee seconden ja, dan zit je 

goed. En anders ga je nog even verder. 

Het is zó mooi om te zien.” 

Zijn er ook minder populaire 
Merkwaarden?

a, zo’n kaart als bescheidenheid 

wordt vaak terzijde geschoven, 

terwijl bescheidenheid juist een 

kracht is. Je moet gewoon jezelf willen 

zijn. Als jij bescheiden bent, kan je 

voor een bepaald type klant juist héél 

aantrekkelijk zijn. Ook hier geldt: wees 

eerlijk naar jezelf.”

Het Merkwaardenspel geeft een 

prachtig inkijkje in hoe iemand denkt. 

Het is voor mij een handige tool om 

iemands gedachtegang te kunnen 

M volgen. Je kan het ook toepassen op 

een bedrijf. Als je dit spel speelt met 

werknemers van een bedrijf, dan kan 

het niet anders dat er overlap is tussen 

de waarden op de kaarten. Omdat je 

nu eenmaal niet zomaar ergens bent 

gaan werken. Je onderschrijft de 

waarden van een bedrijf; alleen op 

die manier kan je iets voor de klanten 

betekenen. Dat zit in het DNA van de 

onderneming. Althans, zo zou het 

moeten zijn…”

Kan je naar verloop van tijd ook van 
waarden wisselen?

eker wel. Misschien dat je over 

 tien jaar een andere waarde 

wel veel meer omarmt dan 

voorheen, ook omdat je  als onder-

nemer soms een andere weg inslaat. 

Maar in grote lijnen blijft het wel het-

zelfde; da’s de aard van het beestje. 

Merkwaarden zijn de basis van ieder 

bedrijf. Zodra je weet waarom de klant 

zaken met jouw bedrijf wil doen, voer 

je dit door in alle uitingen 

 van je bedrijf. 

” (lachend) “En nee, dat 

gaat niet vanzelf.”

DOE MEE MET DE GRATIS 
MINI-TRAINING ‘OFFICE BOOSTER’!

Een goed begin om je grip terug te krijgen.

Zet je plannen om in resultaat.

Maak je werk leuker, makkelijker en  
effectiever met de inzet van tools.

Ineke Swart-den Boer

www.inique4u.nl

JA IK 
DOE 
MEE!

Adinda bedankt voor het 

vertrouwen in Bureau Taz.

 Genoten heb ik van deze mooie 

opdracht en onze fijne samenwerking. www.bureautaz.nl

jaar jubileum, VAN HARTE GEFELICITEERD!

Ambitieuze 
ondernemers 

kiezen voor een 
ondernemerscoach

Zes maanden intensief aan de slag 
met jouw bedrijf

Adinda Keizer gaat voor resultaat en werkt alleen 

met gemotiveerde ondernemers die willen groeien 

met hun bedrijf. Tijdens de coachgesprekken worden 

op praktische wijze je kwaliteiten en vaardigheden 

aangesproken. Hierbij is het belangrijk dat het altijd 

past bij jou en je bedrijf.

www.vindjeklant.nl
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Adinda over het vinden van balans:

oaching valt en staat bij 
aandacht, vertelt Adinda. 
Niet een beetje, maar 200 

procent. Ze luistert, kijkt, voelt – ja, 
eigenlijk doen alle zintuigen mee 
in een gesprek. En eerlijk is eerlijk: 
zoiets kost energie. Maar dat vindt 
ze niet erg. Want ze weet inmiddels 
hoe ze haar batterij ook weer kan 
opladen.

Goed om te weten: begin in haar 

nabijheid nóóit over ‘de methode 

van Adinda’. Alsof haar manier van 

coachen een kunstje is. “Ik heb het 

zelf liever over een aanpak. Maar ook 

dat dekt de lading niet. Het is meer 

een manier van zijn. Ik kan alleen 

iemand helpen, als die bereid is open 

en eerlijk het gesprek in te gaan. Want 

dan kan ik er helemaal voor iemand 

zijn. Daarom moet ik zelf ook goed in 

mijn energie zitten.”

Adinda weet ‘t: haar enthousiasme 
is ook een valkuil. Na een lange 
sessie of intensieve avond komt 
ze vaak vol adrenaline thuis. Rooie 
koontjes van alle inspanning. Dan 
gaan de schoenen en sokken uit. 
Even aarden. 

“In het begin coachte ik soms vier 

mensen op een dag. 

Kwartiertje pauze en gaan met die 

banaan. Dat was gekkenwerk. Maar 

dat leer je snel af. Ik zeg het tegen 

ondernemers, maar net zo goed tegen 

mezelf: je hebt áltijd balans nodig. 

Na alle drukte vind ik rust in de natuur. 

Ik ben vrijwilliger, natuurgids geweest 

bij Staatsbosbeheer. Dan ging ik 

regelmatig ’s avonds met een groep 

het bos in. Na een tijdje werd iedereen 

stil. Als ik dan bij de wildarena zo’n 

edelhert zag rondscharrelen, dan 

dacht ik: wat maak ik mij ook onnodig 

druk…”

ls ondernemer zoek je je 

grenzen op. Je wilt doorgaan 

en ziet overal kansen. Mooi, 

maar ook tricky. Ik heb ooit tegen 

een burn out aangezeten. Thuis 

werd gezegd: mam, waar zit je met je 

gedachten? Ik liep achter de feiten 

aan en dacht: hó, dit gaan we anders

“Ik had in dat jaar een soort 

resetperiode. Zakelijk gezien had 

ik een uitstapje gemaakt en dat 

beviel slecht. Sterker nog: als ik was 

doorgegaan, was er weinig van mijn 

bedrijf overgebleven. Dus ik herpakte 

mijzelf: okay, Adinda, wat wil jij nou  

eigenlijk? Ik zoek dan de rust op. 

Wandelen, fietsen, maar ook praten 

met mensen die ik lange tijd niet heb 

gesproken. Ik wist een ding zeker: 

ik ga sowieso verder met startende 

ondernemers. Door hen te helpen 

krijg ik zelf ook energie.”

Adinda dacht terug aan de 
Startersdagen van de KvK. 

k had daar al meerdere keren 

bijdragen aangeleverd en dacht: 

waarom zou ik zoiets niet voor 

de Noord-Veluwe opzetten? Ik had 

met Henny Blokhuis al de Beurs KIK 

gedaan; die ervaring had ik al. 

Dus ik ben naar Van der Valk gereden 

in Harderwijk en heb een zaal 

gereserveerd voor 150 personen. 

Daarna ging het snel. Via mijn netwerk 

benaderde ik ondernemers die iets 

konden vertellen of bijdragen. Ik ben 

ambassadeur van ZZP Nederland

en ik had mijn contacten bij de 

Rabobank; binnen een paar dagen 

had ik al drie standhouders. Ik voelde 

aan alles: nu doorzetten!”

Bij het selecteren van standhouders 
hanteerde Adinda een eigen 
aanpak.

“Iedereen die mij een beetje kent, 

weet ik hoe ik denk over ondernemen. 

Je begint niet bij het geld verdienen, 

je begint bij de vraag hoe je een 

ander kunt helpen. Zo deed ik dat ook 

bij de Startersdag Veluwe. Ik wilde 

standhouders die oprecht iets wilde 

betekenen voor ondernemers. In 2018 

was de eerste editie: meteen 180 

bezoekers en 25 standhouders. Er 

hing een geweldige sfeer en ik kwam 

gewoon uit de kosten. 

Zó gaaf om te doen!”

Lees verder op pagina 11.

Je hebt altijd balans nodig

Als ondernemer zoek je  
je grenzen opIk heb het zelf liever over 

een aanpak

Ik had in dat jaar een 
soort resetperiode

Ik ga sowieso verder met 
startende ondernemers

Je begint bij de vraag hoe
 je een ander kunt helpen
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Roeien om te ontspannen

Adinda Keizer, Rowan Lageweg en Anne de Vos

“Het klinkt flauw, maar ook 
rust moet je inplannen”
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“ik voelde aan alles: nú doorzetten!”
Adinda over de Startersdag Veluwe

en je net een bedrijf begonnen 
en woon je in de regio 
Harderwijk? Dan moet je voor 

een Startersdag van de Kamer van 
Koophandel naar Zwolle, Amersfoort 
of Arnhem. Een autoritje is geen 
probleem, maar het voelt niet als je 
eigen regio. Dat moet ook anders 
kunnen, dacht Adinda in 2017. 

doen. Het klinkt flauw - want als 

ondernemer móet je al zoveel - maar 

ook je rust moet je inplannen.”

Wat doe je zoal om te relaxen?

e zitten al zo vaak in het 

hoofd, dus ik probeer meer 

contact te maken met mijn 

lichaam. Ik ben gek op water, dus ik 

ben gaan roeien. Zondag is mijn vaste 

roeidag. Mij focussen op de roeislag 

is een vorm van meditatie. Maar ook 

fietsen en wandelen vind ik heerlijk.”

“We zijn onlangs verhuisd naar een 

buurtschap in de gemeente Dalfsen. 

Hier kunnen we vrij wonen in alle 

rust en stilte. Ik loop dagelijks met de 

hond door de omgeving. Overal bos 

en weilanden. Je kan hier prachtig 

ronddwalen. In de zomer zijn er veel 

toeristen, maar in winter kom je bijna 

niemand tegen. 

Er staan nauwelijks lantaarnpalen, dus 

er is nul komma nul lichtvervuiling. 

Als ik ‘s avonds de hond uitlaat, moet 

ik een zaklamp meenemen. Echt: ik 

heb in jaren niet zoveel sterren gezien. 

Fantastisch.”

Nog even over het coachen: waar 
let jij op, tijdens zo’n gesprek?

p alles eigenlijk. Ik spiegel 

ook welke indruk iemand 

op mij achterlaat. Dat is best 

confronterend, maar als er vertrouwen 

is in elkaar, dan kom je tot de kern. 

Soms stel ik prikkelende vragen. 

Okay, je zegt dit of dat, maar wat heb ik 

daaraan als klant? Het is de kunst om 

iemand zelf te laten ontdekken wat 

hem of haar onderscheidend maakt; 

dat zijn de merkwaarden. Ik vind dat 

zelf het mooiste moment. Ik zie dan 

iemand aan gaan. Zo van: yes, dit is 

het! Dan gaan de ogen stralen en 

spat het enthousiasme ervan af. Als 

je dat hebt bereikt, is de rest niet zo 

ingewikkeld meer.”Ambitieuze 
ondernemers 

kiezen voor een 
ondernemerscoach

Coachtraject voor groei van  
jouw bedrijf

Adinda Keizer gaat voor resultaat en werkt alleen 

met gemotiveerde ondernemers die willen groeien 

met hun bedrijf. Tijdens de coachgesprekken worden 

op praktische wijze je kwaliteiten en vaardigheden 

aangesproken. Hierbij is het belangrijk dat het altijd 

past bij jou en je bedrijf.

www.vindjeklant.nl

Het Vindjeklantspel 
is te bestellen via www.vindjeklant.nl 

in de webshop.

Het Vindjeklantspel is een kaartspel met 30  

vragen en antwoorden. Met behulp van de 

vraag- en antwoordkaarten leer je allerlei 

feiten en krijg je tips. Door de kennisvragen 

en meerkeuzevragen word je bewust van de  

manier waarop jij onderneemt en hoe anderen 

dit ervaren en doen. Dit spel is uitermate ge-

schikt om te spelen op netwerkbijeenkomsten 

in groepjes van 5 à 6 personen.

€ 30,- excl. btw

Het Vindjeklantspel voor ondernemers
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Structuurmanager Ineke Swart over 
Adinda

ijna tien jaar geleden besloot 
officemanager Ineke Swart 
(48) voor zichzelf te beginnen. 

Via de Kamer van Koophandel in 
haar woonplaats Amersfoort kon ze 
het IkStartSmart-traject volgen. Drie 
keer raden wie haar coach was… 
“Adinda is een visionair, maar kan 
ook heel goed buffelen.” 

In november bestaat haar 
onderneming tien jaar. Ineke 
ondersteunt ondernemers die 
in korte tijd snel groeien en 
handen te kort komen voor 
alle werkzaamheden. Heel 
breed; van weekplanning, 
kilometeradministratie tot het 
gebruik van slimme tools. Ineke 
is ook de steun en toeverlaat van 
Adinda. En dat blijkt wederzijds. 
“Als ik aangeef dat ik even vastloop 
met iets, dan maakt ze direct tijd 
voor praktisch advies.”

Ze leerden elkaar kennen toen 
Ineke het IkStartSmart-traject ging 
volgen. Ineke was net begonnen als 
ondernemer, maar had al een grote 
opdrachtgever binnengehaald. 

us ik kom daar bij de KvK dat 

kamertje binnen en Adinda 

vraagt: wat kan ik voor je 

doen? Ik zeg: ik wil leren verkopen, 

maar ik zit even niet op nieuwe klanten 

te wachten… 

Daar moest ze zo om lachen. 

Dat had ze nog nooit meegemaakt. 

We hadden direct leuk contact en 

dat bleef ook toen ik klaar was met 

het traject. Want ze belde mij niet 

veel later op. Haar agenda zat vol. 

Of ik haar misschien kon helpen. 

Dat verzoek had ik echt niet zien 

aankomen.”

et is van lieverlee gegroeid. Ik 

deel mijn kantoor met Renate 

Termaat van Cloudtraffic en 

stelde haar voor aan Adinda.  Samen 

besloten we een nieuwe Mastermind-

groep te vormen, waarin je elkaar 

feedback geeft en verder helpt. Ik 

ondersteun Adinda inmiddels bij 

meerdere dingen. Van facturen 

verwerken, planningen maken tot 

hulp bij social media-posts. Zij kan het 

er niet bij hebben en ik denk bij die 

klusjes: heerlijk werk voor de verloren 

uurtjes.”

Inmiddels is Ineke ‘structuur-
manager’ en helpt zij onder-
nemers in veel bredere zin bij het 
toekomstbestendig inrichten van 
de organisatie. Ook rondom alle 
digitale toepassingen en systemen. 
Iets waar Ineke zich van nature 
graag in verdiept en waar Adinda 
het liefst met een grote boog 
omheen gaat. 

Ik wil leren verkopen 
maar zit niet op nieuwe 

klanten te wachten

Het is mooi geweest,
nu weer iets nieuws

Ineke Swart-den Boer
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Vervolg van de voorpagina. 

Adinda vond het knap lastig om 
een naam te bedenken voor haar 
starterstraining. 

k weet het altijd prima voor 

anderen te verzinnen, maar als het 

voor jezelf is… Ik kwam in contact 

met Arjan Biel uit Zwolle. Hij deed ook 

in conceptdenken en kwam met de 

naam Vindjeklant.nl.

Wauw! Dat gaf al meer focus, want 

daar draaide het allemaal om. 

Uiteindelijk is de training ‘Vindjeklant 

in zes stappen’ niets geworden, 

maar het was wel het startpunt voor 

het Vindjeklantspel. Want ik dacht: 

ik heb gewoon een leuk spel nodig. 

Zodat je op een ontspannen manier 

alle onderwerpen behandelt rondom 

het vinden van klanten. Daarna 

kwam het idee van een kaartspel met 

meerkeuzevragen. Veertig vragen en 

veertig antwoorden. 

ilma Borgers heeft mij 

toen geholpen om het 

spel in eigen beheer 

uit te brengen. Voor de marketing 

vroeg ik Monique Brandsen. Zij 

opperde het idee om een oproep te 

doen. Dus ik schreef op LinkedIN: 

25 startende ondernemers gezocht 

voor de nationale lancering van het 

Vindjeklantspel… Hahaha. Ja, een 

beetje bluffen mag soms hè. Binnen 

twee uur had ik die 25 mensen bij 

elkaar. En op 6 juni 2013 was het 

zover: het Vindjeklantspel ging live! 

We hadden een zaal geregeld in Hotel 

Dennenhoeve in Nunspeet. Compleet 

met ballonnen en champagne. 

Na vijf minuten ontstonden al 

geweldige gesprekken. Ik vond het 

écht grandioos. Eind van dat jaar was 

de eerste oplage al uitverkocht.”

De volgende stap was een spel dat 
voor alle ondernemers bruikbaar 
was, vertelt Adinda.

De eerste editie was voor starters, 

maar gevestigde ondernemers wilden 

ook graag een Vindjeklantspel spelen. 

Zo zijn de edities Netwerken en 

Acquisitie ontstaan. 

Ook ben ik teruggegaan naar dertig 

vragen, zodat je het spel in een 

uur kunt spelen. Wel zo leuk voor 

netwerkavonden. Het grappige was: 

van die kartonnen vellen waarop we 

de kaarten drukten, bleef steeds een 

flinke strook over. Dus ik kon er nog 

iets bij laten maken. Maar wat? Dat 

werd het Merkwaardenspel.”

“Ik gebruikte altijd het Kern-

waardenspel, maar dat heeft 150 

kaarten. Dan ben je wel even 
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Ondernemers die het Vindjeklantspel spelen

bezig – echt bijna niet te doen. Het 

Merkwaardenspel heeft negentig 

kaarten met waarden die voor 

ondernemers belangrijk zijn. Het is 

een zeer belangrijk onderdeel van 

mijn coaching geworden. De uitkomst 

zorgt bij ondernemers voor heel veel 

blijdschap en bevestiging. Ik vind het 

geweldig om te doen.”

“ik hoop dat ze terugkrijgt                        
wat ze weggeeft”

at digitale is niet echt haar 

ding. Ze werkt nog met een 

papieren agenda en daar 

ga ik haar met geen mogelijkheid 

vanaf praten. Maar ze weet ook: als 

ik wil samenwerken met anderen, 

dan zijn die digitale tools nu eenmaal 

belangrijk. We denken allebei heel 

snel, praten snel en lijken echt op 

elkaar. Toch is Adinda meer de 

visionair. Ze heeft leren structureren 

en kan ook buffelen, maar van 

nature is ze meer van de plannetjes 

bedenken en opzetten.  Als het dan 

eenmaal loopt, kijkt ze weer verder. 

Laat ik het zo zeggen: ze weet ook 

heel goed waar haar kracht níet zit. 

Daarom verzamelt ze ook mensen om 

haar heen die haar helpen.”

Wat bewonder je het meest in haar?

“Ze is ook buiten de zaken om heel 

betrokken. Als je in haar netwerk 

zit, laat ze het niet na om je naam te 

noemen bij anderen. Ik hoop echt 

dat ze terugkrijgt wat ze weggeeft, 

want dat is ongekend veel. Ook zo 

grappig: zij kan iets bedenken dat 

heel veel succes heeft en er dan zo 

weer mee ophouden. Ik zou het dan 

uitbuiten, maar Adinda zegt: het is 

mooi geweest, nu weer iets nieuws. 

Dat vind ik echt stoer. Ik hoop ook dat 

ze dat enthousiasme nog heel lang 

blijft vasthouden. Want dat maakt 

haar speciaal.”

Ik heb gewoon een leuk 
spel nodig

Ondernemers gezocht 
voor Vindjeklantspel

Leuk voor 
netwerkavonden

9

Netwerken is eigenlijk 
een levenslang 

sollicitatiegesprek. 
Het gaat er niet alleen 

om dat mensen jou 
kennen, maar vooral 

hoe ze over je denken. 
Dat bepaalt of ze 

      met jou willen 
    omgaan of niet.

Het MKB Groeitraject zorgt voor meer omzet door de 
commerciële vaardigheden van medewerkers te verbeteren. 

Praktische trainingen met onderwerpen als: gesprekstechnieken, 

telefonische vaardigheden, verkoopgesprekken en netwerken.  

Vervolgens worden de medewerkers gecoacht om de vaardigheden  

te implementeren in hun dagelijks werk. 

Resultaat

• Bewustwording commercieel belang door de medewerkers
 
• Verbetering commerciële vaardigheden

• Snellere opvolging offertes

GROEI IN OMZET 
EN MOTIVATIE

vindjeklant.nl/mkb-bedrijfscoach

€ 159,- excl. btw

VERKOPEN ZONDER 
TE VERKOPEN
Dé online salestraining voor ondernemers

Goede verkoopgesprekken bepalen het succes van 

en onderneming. Volg de online salestraining van 

Vindjeklant en leer hoe je een verkoopgesprek kunt 

opbouwen. Je kunt de training online volgen, 

dus leren wanneer het jou uitkomt.

www.vindjeklant.nl in de webshop
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Adinda over het ontstaan van 
BLOEIopleidingen

et is de rode draad in haar 
verhaal: Adinda wil kennis 
delen. Haar manier van 

coaching spreekt veel mensen 
aan, dus vanzelf ontstond het idee 
om ook ondernemerscoaches 
op te leiden. Dat was het begin 
van BLOEIopleidingen. “Het 
is belangrijk dat deelnemers 
mensenmensen zijn.”

“Anderhalf jaar geleden zat mijn 

agenda lekker vol en besefte ik 

opeens: als ik ooit stop, stopt ook 

mijn bedrijf. Mijn coaching is niet 

een abc-formule waar ik even een 

sausje overheen giet. Dus ik ging 

brainstormen met een paar bevriende 

ondernemers. Al snel was duidelijk 

dat ik iets van een opleiding moest 

opzetten om al mijn kennis over te 

kunnen dragen.”

k ben drie dagen in mijn eentje 

in een huisje bij Zutphen gaan 

zitten. Ik had een flipover in 

de kamer neergezet. Nadenken en 

schrijven. Gaandeweg dacht ik: shit, 

dit is veel! Maar ook heel gaaf. Binnen 

no time had ik een lesprogramma 

klaar. Niet veel later kwam ik de 

dames van Stadoogst tegen. Via 

een gemeentelijke regeling hielpen 

zij ondernemers in Leeuwarden en 

Groningen die het zwaar hadden. Er 

was veel vraag naar, maar ze konden 

niet iedereen zelf coachen. Andere 

goede coaches vinden was lastig. 

Dus daar viel voor mij alles op zijn 

plaats. We zaten helemaal op een lijn 

en zijn gaan samenwerken.”

Haar aanpak heeft dankzij de 
BLOEIopleidingen nog meer een 
gezicht gekregen. Alles wat ze in de 
afgelopen 12,5 jaar heeft geleerd, 
komt erin samen.

e begrijpt, ik was helemaal 

enthousiast. Er kwam in 

recordtempo een website, een 

logo – alles tot in de puntjes verzorgd. 

Ik voelde urgentie om dit klaar te 

maken. Maar gek genoeg was er ook 

een drempeltje zo van: je moet het 

allemaal wel weer even doen… 

Begin 2020 was ik druk met de 

jaarlijkse Startersdag Veluwe en ik 

stelde de aftrap van BLOEI nog 

evenuit. Een goeie keuze, 

want vervolgens kregen we de 

coronaperiode.”

“In 2020 ben ik vooral druk geweest 

met klussen in ons nieuwe huis. 

aar ik verbaasde mij erover 

hoeveel mailtjes ik kreeg over de 

BLOEIopleiding. Reacties uit het 

hele land. Na de intakeronde en 

informatiemiddag kon ik op 2 oktober 

met vier goede kandidaten beginnen. 

et zijn acht cursusdagen; 

één keer per maand 

komen we bij elkaar op een 

mooie landelijke locatie. Die rust is 

belangrijk om even los te komen. 

Ze leren bijvoorbeeld hoe ze het 

Merkwaardenspel kunnen toepassen. 

Dat blijkt een lastig onderdeel voor

coaches, want je moet goed aan-

voelen wanneer je prikkelt of juist 

even stil bent. 
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Dat was het begin van 
BLOEI opleidingen

Om te kunnen spiegelen
moet je zelf ook eerlijk zijn 
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Startersdag Veluwe

Vervolg van pagina 7.

et mooiste vond ik de 

pitchwedstrijd. Bezoekers 

konden zich opgeven voor een 

live pitch. Een jury zou die beoordelen. 

De standhouders hadden voor 5000 

euro aan prijzen geregeld en bijna 

vijftig man had zich vooraf opgegeven. 

Zo bijzonder. Vanuit het niets hadden 

we een nieuw netwerkevenement 

opgezet en veel starters bleken dus 

wel degelijk behoefte te hebben aan 

informatie. 

Dus dat smaakte naar meer… Niet 

veel later belde de gemeente. Zo van: 

hoe heb je dat klaargespeeld? Zo’n 

bijeenkomst op de Noord-Veluwe was 

hen nog nooit gelukt.”
 

In opdracht van de gemeenten 
Nunspeet, Elburg en Oldebroek 
mocht ze netwerkbijeenkomsten 
organiseren voor de regio. 

o leerde ik Anne Vos kennen, die 

in opdracht van de gemeenten 

voor PR en communicatie zou 

zorgen. Omdat ik ook werkte aan een 

vervolg op die eerste Startersdag, 

begon dat wel wat te wringen. Zo is het 

idee ontstaan om samen de Stichting 

Starterscollectief Veluwe op te zetten. 

Met een eigen bestuur, een heldere 

doelstelling en zonder winstoogmerk. 

Door de coronacrisis zijn de fysieke 

bijeenkomsten stilgevallen, maar er 

hebben zich al 300 mensen aangemeld 

voor de nieuwsbrief en activiteiten. Aan 

het begin van het jaar hebben we nu 

een eigen Startersdag. Die van 2021 is 

uitgesteld naar later dit jaar, in verband 

met geldende coronamaatregelen.

Hoe kan het nou dat jij zulke eve-
nementen wél van de grond krijgt?

“Ik ben van het persoonlijke contact en 

weet door mijn ervaring heel goed 

wat er zakelijk gezien nodig is om de 

boel voor elkaar te krijgen. 

Ik benader de juiste mensen en breng 

die bij elkaar. Dat is het voordeel van 

een groot netwerk. Maar het vraagt wel 

iets van mij: er zijn genoeg mensen die 

opeens vriendje met je willen zijn. Ik let 

goed op of mensen oprechte intenties 

hebben. Ik ben zakelijk en direct, maar 

uiteindelijk gaat het mij om 

echtheid. Alleen dan kan 

ik verbinden.”

Stichting 
Starterscollectief Veluwe Ik ben van het 

persoonlijk contact

ik word hier zó blij van BLOei

Intakegesprek

Het is voor mij een mooi proces om te 

volgen en ik word er zó blij van.”

Kan iedereen de BLOEIopleiding 
volgen?

et alle kandidaten voer ik 

een intakegesprek en de 

lat ligt best hoog. Je moet 

een mensenmens zijn en de nodige 

levenservaring hebben. Openhartig 

ook. Om te kunnen spiegelen moet 

je zelf ook eerlijk zijn. Je moet vragen 

durven stellen en tegelijkertijd 

geduld kunnen bewaren. Soms zie 

ik als coach binnen vijf tellen al waar 

iemands uitdaging ligt. Maar dat 

mag je niet voorkauwen. Daar leert 

niemand iets van. Ik leid momenteel 

vier ondernemerscoaches op die 

totaal van elkaar verschillen, maar in 

de kern hebben ze één gemene deler: 

er is oprechte interesse in de ander.”

Eén van de deelnemers komt zelfs 
van Texel, vertelt Adinda. 

“In maart 2021 volgt groep 2 en in 

oktober groep 3. Twee groepen per 

jaar. Ik houd de samenstelling klein, 

zodat er aandacht is voor elkaar. 

Mijn doel is om een certificaat te 

ontwikkelen dat algemene erkenning 

krijgt. Zo van: wil je een topcoach?

Dan kies je voor een BLOEIcoach.”Op een ontspannen manier aan het werk

Startersdag Veluwe

•	 Wij zetten je in de ‘ACTIE stand’ 

•	 Samen gaan we aan de slag en JIJ hebt de regie 

•	 Alle TIPS en TOOLS zijn direct toepasbaar in je bedrijf 

•	 Soms houden we je een SPIEGEL voor

•	 Wij bekijken alles vanuit de stoel van jouw KLANTEN 

•	 DRIE experts helpen jou verder 

•	 Je gaat actief werken AAN je bedrijf in plaats van alleen IN je bedrijf 

In 12 maanden zet jij gigantische stappen met de groei van je bedrijf. Zowel 
zakelijk als persoonlijk. Drie experts helpen je in het groeitraject op commercieel 
gebied, met online marketing en de bijbehorende focus en structuur.  

groeimetjebedri j f.nl

Ineke Swart-den Boer • Renate Termaat • Adinda Keizer

In een kleine groep van maximaal 6 deelnemers leer je 

werken met de bewezen Vindjeklant-aanpak waarmee 

inmiddels honderden ondernemers succesvol zijn 

geworden. Kenmerkend is dat er gecoacht wordt vanaf  

‘de stoel van de klant’ van de ondernemer. Je leert werken 

met het Vindjeklantspel Merkwaarden en je kunt gebruik 

maken van digitale documenten van Vindjeklant.

www.bloeiopleidingen.nl



ia startversneller kwam ik 

bij Adinda terecht. Al vanaf 

de eerste sessie was er een 

klik. We gingen aan de slag met 

mijn merkwaarden. Voor mij een on-

gelofelijk inzicht. Mijn bedrijf kreeg 

steeds meer wortels, het stond 

steviger. Maar ook ik -als jonge 

onderneemster- kreeg steeds meer 

wortels. Door het enthousiasme en 

vertrouwen van Adinda, kreeg mijn 

droom steeds meer vorm. Ik ging 

geloven in mijzelf.

Nu dit traject is afgerond, ontploft 

mijn hoofd nog steeds van de 

creatieve ideeën. Alsof er een deur is 

opengezet en niet meer dicht gaat!

onder Adinda had ik niet zo’n 

start kunnen maken.

Ik was een coach aan het 

zoeken. Adinda kwam ik tegen op een 

netwerkbijeenkomst. Het moest zo 

zijn. Met Adinda ben ik begonnen met 

een heisessie om mijn marktwaarden 

uit te zoeken. Zonder haar hulp en 

expertise was ik nooit zover gekomen. 

Na de heisessie vielen kwartjes op 

hun plek. Vanuit daar gingen we 

verder bouwen. Met Adinda kun je 

ook geweldig sparren. Ik keek er elke 

keer weer naar uit om heen te gaan 

en kwam vol energie en ideeën weer 

terug. Dankzij Adinda sta ik waar ik 

nu sta en begint mijn bedrijf vorm te 

krijgen. Ze is heerlijk nuchter en pakt 

echt de koe bij de horens.

irect, praktisch, ondersteu-

nend, eerlijk, persoonlijk en 

humoristisch. 

ut off the box thinking en 

gehoort worden zijn de 

woorden die bij mij opkomen 

als ik aan mijn ervaring terug denk! 

essie merkwaarden gedaan. 

Goed om scherp te krijgen wat 

mij onderscheidt van anderen. 

Daar kom je alleen (dus zonder 

coaching) minder snel achter, omdat 

je je eigen sterke punten vaak als 

vanzelfsprekend ziet. 

en open, daadkrachtig, “to the 

point” coaching traject en dat 

met een flinke dosis humor en 

energie, zo kan ik het traject het best 

omschrijven. Zelf houd ik erg van een 

directe benadering en die kun je bij 

Adinda krijgen:) Ze helpt je een focus 

aan te brengen en heeft me ook op 

een aantal valkuilen gewezen van 

het ondernemerschap waar je mee 

te maken krijgt als je onderneming 

snel groeit. Door daar nu al over na 

te denken kom je straks niet voor 

verrassingen te staan.

Al met al een plezierig en waardevol 

traject.

eweldig, wat een inlevings-

vermogen en een duidelijke 

vertaling naar een Pitch.

Adinda toonde betrokkenheid en 

gaf meer dan alleen de uren die ze 

was ingehuurd. In de dagen ernaar 

hebben we gegronde feedback ge-

kregen en hulp bij de pitch. In één 

woord “geweldig”.

ijn ervaring met Adinda is 

dat zij met veel passie en 

enthousiasme werkt, kennis 

van zaken heeft, down to earth is 

en graag haar netwerk met je deelt 

waar nodig. Ik heb tools aangereikt 

gekregen waar ik verder mee kan 

binnen mijn praktijk.

dinda zit boordevol tips en 

ideeën met een flinke dosis 

energie. 

Fijne sparringspartner en geeft je 

vertrouwen in wat je doet. 

itamine E{nergie}, Adinda ik zei 

het je al eerder, met een grote 

glimlach vertel je de meest 

bijzondere dingen over bijvoorbeeld 

een website zoals  vergeet je zakelijke 

klant niet, de typografie, de foto, wel 

of niet zichtbaar maar vooral:

Stel je voor ;-} Heel blij met hetgeen je 

me liet zien & doen.

Je bent de leukste prijs die ik ooit 

gewonnen heb. Dank hiervoor.

oor onze maandelijkse coach-

ing gesprekken groeide het 

vertrouwen in mijzelf, dat de 

keuzes die ik maakte goed waren en 

handelde ik steeds meer naar wat 

voor mij goed voelde. Adinda weet op 

subtiele wijze mij de kleine schoppen 

of soms enorme schoppen onder mijn 

kont te geven waardoor ik weer de 

juiste richting op ging en ga. Ze houd 

op een respectvolle manier een, soms 

confronterende, spiegel voor over 

hoe je er voor staat en waar je heen 

mag gaan groeien.

Als jij hier voor open staat, dan brengt 

het traject je enorm ver!

ia de startversneller met 

 meerdere coaches introductie-

gesprekken gehad, zelfs door 

Adinda doorverwezen naar coaches 

in omgeving Arnhem. Toch besloten 

om met Adinda te gaan werken. Zij 

snapt mij! We zaten steeds op 1 lijn. 

Ze laat je eerst modderen of bevallen 

zoals ze het noemt en daarna staat 

ze je met raad en daad terzijde. Met 

kleine stapjes, die achteraf dus hele 

grote stappen zijn, ben ik gekomen 

waar ik wilde zijn. 

Een nieuwe bedrijfsfilosofie.

Via het netwerk van Adinda heb ik al 

met diverse mensen contact gelegd. 

Ze weet het op waarde in te schatten.

Hoe vaak ik al niet tegen haar gezegd 

heb, ik zou graag eens met je mee 

gaan naar een klant zegt wel genoeg.

En als laatste sessie, niet live van- 

wege Corona, nog een verkoop-

training er door heen gestampt 

gekregen. Omdat ik het wel volgde 

zei ze. Heerlijk. Toch weer veel van 

opgestoken.

k heb het traject van de Start- 

versneller als prettig ervaren!

Al vanaf het eerste telefoon-

gesprek hadden Adinda en ik een klik 

en dat maakte dat we vanaf het eerste 

moment heel eerlijk en open konden 

communiceren.

Adinda heeft haar kennis, ervaring 

en netwerk voor me ingezet, wat me 

inzichten, mooie nieuwe connecties, 

een opdracht én een nieuwe bureau-

stoel (!) heeft opgeleverd!

Dankzij haar coaching zit ik, 

letterlijk en figuurlijk, beter in mijn 

onderneming en ben ik mezelf 

eindelijk serieus gaan nemen!

Dank je wel, Adinda, voor je humor,

je kennis en je hulp!

We verliezen elkaar niet uit het oog!
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Mind blowing!

5 5 5 5 5

Geweldig!
5 5 5 5 5

Perfect, zeker aan te 
bevelen
5 5 5 5 5

Fijne coach
5 5 5 5 

Feestje om mee te 
werken
5 5 5 5 

Adinda luistert, denkt 
en schakelt snel

5 5 5 5 

Goede service,
goed behandeld

5 5 5 5 

Geweldige eye opener!
5 5 5 5 5

Helemaal mijn stijl
5 5 5 5 5

Persoonlijke aandacht
5 5 5 5 5

Erg leerzaam

Elke sessie is een 
positief feestje!

Een langwerkend 
bruistablet 
5 5 5 5 5

Op een persoonlijke en 
prettige manier aan de slag 

met je bedrijf
5 5 5 5 5

    Als jij zelf open staat voor groei, dan brengt 
 Adinda je met haar hulp enorm ver!        

                          Heerlijk om met Adinda te sparren, 
                eindelijk iemand die me begrijpt.
    

Betrokken, bekwaam, 
enthousiast en gezellig!

Speciale editie, Dalfsen,  januari 2021

k ben ontzettend blij dat ik de 

mogelijkheid heb gekregen 

om het Startversneller-traject te 

doorlopen en nog meer met Adinda 

die me heel erg heeft geholpen 

met mijn marktprofilering. Ze doet 

dit op een hele prettige manier 

door naar jou als persoon te kijken. 

Daarnaast heeft haar professionele en 

enthousiaste werkwijze mij heel erg 

gemotiveerd om professioneler met 

alle aspecten van mijn bedrijf bezig te 

zijn. Dankjewel Adinda!

dinda is een fijne sparrings-

partner. Ze denkt meteen 

mee tijdens mijn verhaal en 

verbind het met haar tools. In ons 

gesprek kwam ze met goede vragen 

waardoor ik mijn klant steeds beter 

kon visualiseren. We hebben haar ook 

een naam gegeven. En dat maakt dat 

ze - mijn klant - veel dichterbij komt en 

makkelijk benaderbaar wordt.

dinda weet precies in kaart te 

brengen  wat je doelstelling 

is en je merkwaarden  vinden 

is geen probleem voor haar. Ze is 

ontspannen, doortastend, vrolijk en 

de werkomgeving is prachtig. 

en heel prettig gesprek gehad, 

eerlijk en duidelijk. To the point 

zodat ik er echt iets aan heb en 

er mee aan de slag kan. 


