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Masterclass

Zo maak je jouw onderneming in 2022 succesvol

VAN HARTE WELKOM

Veel van ons geloven dat succes verdeeld wordt onder een selecte happy 

few, zoals de hele slimme zakenmensen, de supertalentvolle artistiekelingen, 

de ondernemers die in een gespreid bedje geboren zijn. We denken vaak dat 

er niet genoeg is voor ons allemaal.

Maar niets is minder waar.

Ieder van ons (jij, wij, de buurvrouw) heeft de mogelijkheid om het succes te 

creëren dat je het allerliefste wilt. Maar lang niet iedereen pakt die kans.

DIT IS HET MOMENT

Je herkent succesvolle mensen onder andere aan het volgende: ze beslissen 

snel (omdat ze vertrouwen op hun intuïtie), ze zijn altijd positief (omdat ze 

weten dat het tegenovergestelde ze niet naar het succes zal helpen), ze 

investeren in zichzelf (volgen opleidingen en hebben, net als topsporters,  

altijd een coach) en ze nemen risico's (omdat ze de gebaande paden hebben 

verlaten). Ook geloven succesvolle mensen dat ze zelf precies goed zijn zoals 

ze zijn. Ze hoeven helemaal niet zo nodig te veranderen. Wat ze alleen heel 

slim doen is een omgeving creëren die heel goed bij ze past. Zo weten ze  

zeker dat ze altijd op hun plek zijn en daar nog gewaardeerd worden ook.

En er is nog iets anders dat succesvolle mensen onderscheidt: ze geloven in 

wonderen, maar ze rekenen er niet op. Ze zien hun succes niet als een 

toverformule die van de ene op de andere dag hun leven veranderde. Eerder 

het tegenovergestelde. Succes is niets anders dan lange tijd dezelfde kleine 

stapjes durven zetten - en daarbij niet opgeven. Wanneer je immers structureel 

de juiste kant op wandelt, eindig je vanzelf in je eigen droom.
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Misschien herken je je nog niet helemaal in het vorige, maar geen nood.  

Het goede nieuws is: je bent al begonnen door je aan te melden voor  

deze masterclass 'Zo maak je jouw onderneming in 2022 succesvol'.

We werken al tientallen jaren met de 365 succesformule voor ondernemen die 

we in de Masterclass aan je onthullen en het heeft niet alleen ons maar vooral 

ook duizenden ondernemers uit onze programma's heel veel gebracht: 

richting, focus, veel klanten, impact en vrijheid. 

Alle verandering begint met actie. Dus ga aan de slag met wat we je aanreiken, 

experimenteer ermee en probeer nieuwe dingen. Het zal je verbazen hoe ver  

je kunt komen. Wij hebben er in ieder geval vertrouwen in ;-)

Geniet van je reis!

David & Arjan,

en het team van 365
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HET WERKBOEK INVULLEN

Digitaal invullen 

 
Je kunt je antwoorden in deze pdf digitaal 

invullen. Dat kan op verschillende manieren: 

 

 • Gebruik het programma Adobe Acrobat 

Reader DC voor Windows of Mac. Dit 

programma is gratis te downloaden via  

de website van Adobe. Klik hier om de 

website te openen en kies de bovenste 

optie. In Acrobat Reader DC zijn alle 

invulvelden paars gemarkeerd. Zorg dat 

je je document opslaat voordat je de pdf 

weer afsluit, zodat je je antwoorden later 

nog eens kunt teruglezen.  

 • Open de pdf in de browser Google 

Chrome, de invulvelden zijn gemarkeerd. 

Om de pdf op te slaan ga je naar het 

menu "Archief" en kies je de optie "Bewaar 

pagina als". Kies vervolgens een locatie op 

je computer waar je de pdf op wilt slaan. 

Werk je op een Mac, dan kun je de pdf 

ook openen in de browser Safari. In Safari 

worden de invulvelden zichtbaar, zodra je 

met je cursor over een stippellijn gaat. Om 

op te slaan ga je naar het menu "Archief" 

en kies je "Bewaar als". Kies vervolgens de 

locatie op je computer waar je de pdf op 

wilt slaan. 

 • Gebruik het programma Voorvertoning 

(Preview) op de Mac. Daar waar een 

stippellijn te zien is, kun je je cursor 

plaatsen en antwoord typen. Zorg dat je je 

document opslaat voordat je de pdf weer 

afsluit, zodat je je antwoorden later nog 

eens kunt teruglezen.

 • Heb je geen computer of laptop 

maar alleen een iPhone of iPad tot je 

beschikking? Download de pdf en sla 

deze op in GoogleDrive. Je kunt de pdf 

vervolgens op je device openen, invullen 

en opslaan. 

 

Printen en invullen 

Je kunt dit werkboek ook uitprinten en met  

de hand invullen.

https://get.adobe.com/nl/reader/?promoid=TTGWL47M
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ONTDEK

Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met: 

 > De twee drijfveren voor ondernemers die elkaar in de 
weg zitten in 2022 en die tot frustratie, stress en slechte 
resultaten leiden. 

 > De 7 ingrediënten om in 2022 ontspannen te ondernemen, 
vol focus, rust, groei en meer klanten. 

 > De nummer 1 keuze die veel ondernemers niet maken 
waardoor ze lange tijd ‘gevangen’ zitten in hun bedrijf. 

 > De drie krachtige routines om minder stress te voelen en  
in 2022 sneller te groeien op een manier die bij je past.
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INTENTIE

Mijn intentie voor deze masterclass:
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DE RAUWE REALITEIT

Vul onderstaande zin aan.

De verlammende strijd tussen        en          
 
want                              

Wat is jouw diepe verlangen?

Van               

Van               

Van               

Van               

Van               

Van               

Van               

Van               

Van               

naar               

naar               

naar               

naar               

naar               

naar               

naar               

naar               

naar               
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Stel je eens voor dat je niets verandert. Je blijft struggelen, 
ploeteren. Hopen dat het goed komt. Hoe ziet je leven er dan 
over een jaar uit?

En over 3 jaar?
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En over 5 jaar?

Reken het eens uit: wat kost het je in euro’s, energie, 
tijd, potentie, mogelijkheden etc. om te blijven leven als 
werknemer in plaats van als ondernemer?



Zo maak je jouw onderneming in 2022 succesvol 10

Masterclass

En wat zou het je opleveren als je deze volledige potentie  
zou waarmaken?

Het goede nieuws is: Je kunt het           .  
 
Dan                  op wat het je nu       .

'Act like an entrepeneur.'
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DE 7 INGREDIËNTEN VOOR  
ONTSPANNEN ONDERNEMERSCHAP

Ingrediënt 1:                           

 
Je strategie moet voldoen aan 2 belangrijke punten: 

1 Werk in je strategie van     naar     
 
i.p.v.     naar     . 
 

2 Durf te redeneren vanuit je    en je     .

 
Ingrediënt 2:                           

Ingrediënt 3:                           

Ingrediënt 4:                           

Ingrediënt 5:                           

Ingrediënt 6:                           

Ingrediënt 7:                           
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Het verkoopproces bestaat uit 3 fases: 

1       

2       

3       

DE 3 GROEI ROUTINES

Groei Routine 1:                         

Groei Routine 2:                         

Groei Routine 3:                         
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EN NU?
Iets weten is één ding, iets doen is al heel anders. We helpen je er graag  

mee. Weet dat we voor je klaarstaan en toegewijd zijn om jou te helpen  

naar die succesvolle onderneming waar je van droomt.

Zie deze masterclass 'Zo maak je jouw onderneming in 2022 succesvol'

daarom niet als eindpunt, maar als vertrekpunt. 

Blijf lopen.

Investeer in je eigen groei en je onderneming.

Geef niet op.

Zet die volgende naar ontspannen ondernemen!

Dankjewel voor je inzet, je moed en je aanwezigheid! 

David en Arjan

PS We hebben een mooi aanbod voor je klaarstaan op de volgende pagina...



 

JA, IK GA ERVOOR!

Wil jij ook ondernemen in 
plaats van werknemen? 
Ga ervoor!

Wil je net als ruim 650 andere ondernemers 

gaan genieten van een bedrijf dat moeiteloos 

groeit? Sluit je dan nu aan bij 365 Business 

Tribe en ontvang alleen vandaag 50% korting 

op je lidmaatschap. 

Wil jij ook succesvol en 
ontspannen ondernemen?

Wij startten 365 Dagen Succesvol met een grote missie: samen maken 

we van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Om dit te 

bereiken, hebben we 10 jaar geleden onze krachtige 365-methodiek 

ontwikkeld. Inmiddels hebben duizenden mensen geweldige resultaten 

bereikt met 365 programma's, trainingen en seminars. Speciaal voor 

ondernemers hebben we de 365 Business Tribe opgericht.

In 365 Business Tribe delen David de Kock, Arjan Vergeer, Mark Tigchelaar, 

Richard de Leth, Edwin Selij, Zarayda Groenhart, Aartjan van Erkel en vele 

andere experts de slimste en beste manieren om van je bedrijf of idee een 

bloeiend succes te maken. Van marketing en sales tot mindset, netwerken, 

beleggen en strategie. In een krachtig ritme ervaar je stap voor stap hoe 

je jouw zakelijke en persoonlijke doelen bereikt. Je wordt onderdeel van 

een inspirerende community met ondernemers die de wereld willen 

veranderen – en een leven willen leiden vol vrijheid, impact en plezier.

Gemiddeld gaven 365-deelnemers hun leven een 5,5 bij de start van 

hun programma, aan het eind gaven ze hun leven een 8,8!

https://groei.365dagensuccesvol.nl/tribe
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