
Jouw Flow checklist
Voor ambitieuze powervrouwen die hun doelen willen bereiken



Maak van je shit je hit
 
Geloof jij dat je alles kunt bereiken wat je wilt 
bereiken? Ik wel. En waarom? 
Omdat ik het zelf heb meegemaakt.
 
Ik ben geboren met de handicap Cerebellaire Ataxie. 
Volgens de artsen zou  ik nooit kunnen fietsen op een 
tweewieler en goed kunnen lopen. Doordat ik ‘anders’ 
was dan anderen werd ik veel gepest. Ik was het verlegen 
meisje zonder zelfvertrouwen.
 
Later vertelde een leraar me doodleuk dat ik geen goede stageplaats zou vinden
vanwege mijn handicap. Weg zelfvertrouwen dat ik net weer een beetje had
opgebouwd. Het heeft veel invloed gehad op mijn leven. Het liefst wilde ik me als grijs
muisje verstoppen zodat niemand me meer zag. Mijn hart klopte in mijn keel als ik
moest spreken in groepen. Ik was bang voor de mening van een ander. Door alles wat
ik had meegemaakt was ik het vertrouwen in mijn medemens behoorlijk kwijt geraakt. 
 
Maar hé: ik leerde wel fietsen. Lopen. Voltooide twee HBO-studies. Heb een
wereldreis gemaakt waar ik de hoogste bergen heb beklommen, de smalste paadjes
heb gelopen met de afgrond naast me en vooral heel veel overwinningen heb behaald.
Ik vond de liefste man van de wereld, ben moeder geworden van een gezonde
dochter, de tweede is onderweg én run een succesvol bedrijf.
 
Kortom: Ik heb van mijn shit mijn hit gemaakt.
 
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, dus ook jij, zijn eigen shit heeft. Het is de ballast
die je meeneemt in je levensreis. Juist deze ballast maakt je uniek en zorgt ervoor dat
je een magneet bent voor alles wat je aan wilt trekken. Dat blijkt. Bij iedereen die ik
help. Het is de basis om moeiteloos te ondernemen. 
 
Elke. Keer. Weer.
 
Dat is dus ook wat jou uniek maakt. Als je dit stukje laat liggen, loop je steeds tegen
dezelfde barrières aan. Je kunt wel denken dat het aan je acties ligt, maar je mindset
moet wel in lijn zijn met die acties. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ondernemenmetflow/
https://www.instagram.com/ondernemen_met_flow/
https://www.linkedin.com/in/annelysherder/


Door de manier waarop ik in het leven sta, krijg ik mensen over dat dooie punt heen.
Vraag me niet hoe het komt, maar het lukt. Daardoor blijft mijn bedrijf groeien. Help ik
steeds meer mensen. Heb ik een lijst vol enthousiaste ambassadeurs en ga ik mijn
dromen achterna.
 
Als ik er niet linksom kom, dan wel rechtsom. Dat het lukt staat vast.
 
Ik straal power uit en geef positieve enerige.
 
 
Daarom ook een powergroet van mij.
 
Anne-lys

https://www.facebook.com/ondernemenmetflow/
https://www.instagram.com/ondernemen_met_flow/
https://www.linkedin.com/in/annelysherder/


Ontdek jouw verhaal

Jij draagt een verhaal met je mee. Dit verhaal is GOUD waard. Het heeft je gemaakt
zoals je nu bent. Je kwetsbaarheid is je kracht geworden. 
 
Het is je shit, de ballast die je met je meedraagt. Het is jouw ervaring waar geen
opleiding op studie tegenop kan. Hiermee ben je authentiek, onderscheid je je van
ieder ander en ben je een magneet voor je klanten. 
 
Verspreid je verhaal. Dat is wat je doelgroep wil weten. Je wordt gezien als voorbeeld
omdat jij iets hebt bereikt. Je doelgroep gaat je vertrouwen en gelooft in je. Ze willen
dolgraag met je werken omdat jij al hebt bereikt waar zij naar verlangen.
 

Jij hebt zoveel meer in je dan je denkt. Ga staan voor wat je waard bent. Zet
stappen en kom in actie.  

Ontdek je droom

Jij hebt een droom, een bepaald verlangen. Iets waar jij als ondernemer hartkloppingen
van krijgt, zo graag wil je het. Tegelijkertijd vind je het spannend, het gaat uit je
comfortzone. Zelfs in je stoutste dromen lijkt dit nog heel ver weg. Maar ik weet zeker dat
jij dichterbij bent dan ooit om dit verlangen werkelijkheid te laten worden. Kom in actie,
zet de juiste stappen en toon lef. Want alleen dit zorgt ervoor dat je je ultieme doel gaat
behalen.
 
Ga groot denken. Ga eens helemaal out of the box. Daarvan ga je groeien als
ondernemer. 
 
In december vorig jaar had ik de droom om een retrait naar Ameland te organiseren. Ik
ben een echte doener en in plaats van te luisteren naar alle 'ja maars' heb ik ervoor
gezorgd dat dit retrait op 21, 22 en 23 april gaat plaatsvinden.  Ik ben uit mijn
comfortzone gedaan. Voor mij is het ook spannend. Ik toon LEF door het te doen. 
 
Alleen de voorbereiding zorgt al voor zo'n immense mindshift. Waar ik hiervoor op
verdieping 3 zat ben ik in no-time gestegen naar de 10e verdieping. Dit is mijn nieuwe
basis voor nieuwe projecten. 
 
Ga ervoor en weet wat je wilt bereiken. 
 
 



 
 
Zichtbaar zijn is de nummer één strategie om jouw doelen te bereiken. Niet zichtbaar zijn
is echt funest. Je bent je aan het verstoppen. Kruip uit je schild en ga eens staan voor
wat je waard bent. Zorg voor impact, jij hebt hier wat te doen. 
 
Zichtbaar zijn is spannend, maar je niet meer laten zien is geen optie. Je verliest klanten,
je verliest inkomsten en je hebt veel minder impact. Jij gaat je doel NOOIT bereiken.
 
Iedereen heeft zijn weerstand (gehad) om zichtbaar te zijn. Ik ook. Tegenwoordig ben ik
zichtbaar op Instagram, Facebook, Linkedin, mijn website en heb ik mijn eigen
podcastkanaal. 
 
Als je denkt dat ik altijd zo zichtbaar durfde te zijn heb je het mis. Doordat ik ‘anders’ was
ben ik tijdens mijn schoolperiodes veel gepest. Niet iedereen geloofde in mij omdat ik
gehandicapt was. Het heeft dan ook erg lang geduurd dat ik het vertrouwen in mijn
medemens en het vertrouwen om mezelf te laten zien zoals ik ben terug had.
 
Ik heb de stap overwonnen en ik weet zeker dat jij dit ook kunt. Ik heb doorgezet omdat ik
weet wat voor positieve invloed ik heb. Vroeger durfde ik amper mijn stem te laten horen
tijdens groepsgesprekken. Ik was heel erg onzeker. Mijn hart bonkte in mijn keel als ik
aan de beurt was. Ik was erg bang voor de meningen van de ander. Bang om opnieuw
gekwetst te worden.
 
Als je me volgt weet je inmiddels beter en stel ik me kwetsbaar op. Mochten mijn volgers
een mening over me hebben dan zijn ze gewoon hartstikke jaloers dat ik mijn hart volg.
 
Mijn droom is dat vrouwen zich laten zien, zoals ze zijn. Hierdoor ga jij moeiteloos je
doelen bereiken, dus ook moeiteloos ondernemen. 
 
Topsporters zijn mijn voorbeeld. Ik droom van een flow dag met Rintje Ritsma, Ireen
Wust, Maarten van der Weijden of Epke Zonderland als spreker. Denk je dat ik dat ooit
ga bereiken als ik me klein houd?
 
Wat wil jij graag bereiken. Wat is je grote doel? Ga jij dat ooit bereiken als je je klein
houdt? Als jij iets wilt veranderen moet je de wereld in. Ook al word je gevraagd om op de
middenstip van de arena te staan, pak die kans en sta op.
 
Elke dag dat je onzichtbaar blijft verlies je klanten. Door zichtbaar te zijn maak je impact
die je nog nooit hebt gemaakt. 
 

Wees zichtbaar



Cut the crap
Jouw persoonlijke leven en je onderneming zijn met elkaar verbonden. Hoe jij in het een
bent, ben je in alles. Ruim letterlijk alle rotzooi op en zorg dat je ruimte maakt om succes
te kunnen ontvangen. 

Durf te kiezen

Klanten die precies passen bij wie je echt bent, bij hoe je het liefst werkt en waar je
energie van krijgt komen veel sneller op je pad, als jij jezelf meer gaat laten zien.
Zichtbaar zijn gaat over eerlijkheid. Hardop zeggen wat je er van vindt, hoe jij iets ziet.
 
Ja, daarmee ga je mensen buitensluiten. Maar is dat erg? Je kunt niet iedereen helpen.
Al zeg je dat wel, diep in je hart weet je dat dat niet zo is. Je wilt alleen de leukste klanten
die écht bij je passen. 
 
Stel eisen, dan weet een klant ook precies waar hij of zij aan toe is. Doe dit door je
verhaal te vertellen, door echt zichtbaar te zijn. Door je niet voor te doen als een ander.
 
Je zult zien dat de leukste klanten op je lijken. Toeval? Ik vind van niet. Ze zijn jouw
spiegel.  



Wees authentiek

Jij bent je bedrijf. Mensen komen bij jou omdat ze een klik met je hebben. Omdat ze je
kunnen vertrouwen. Mensen moeten de kans hebben om je te leren kennen, zodat jij hun
vertrouwen ook echt kunt winnen. Wees  100% jezelf, dan ben je onderscheidend en
echt.
 
0 Laat jezelf OVERAL zien. Een foto op je website, op je social media kanalen en waar je
ook maar actief bent. Verschuil je niet achter je bedrijfsnaam of logo.
0 Ga met je doelgroep in gesprek, ook online
0 Communiceer zoals jij normaal ook tegen je vrienden praat
 

Know - like - trust 
Ondernemen is net daten. Jij en je datepartner leren elkaar ergens kennen (know fase) .
Jullie gaan met elkaar op stap, naar de bioscoop, weekendjes weg of lekker uit eten om
elkaar te leren vertrouwen (like fase). Pas als dit goed is gaan jullie naar de volgende stap
zetten om bijvoorbeeld te gaan samenwonen (trust fase). 
 
Zo is het ondernemen ook. Je doelgroep gaat de verschillende fases door voordat ze klant
van je worden.
 
Know: Je doelgroep moet de kans hebben om je te leren kennen. Dit kan via social media,
je website of netwerkbijeenkomsten. 
 
Like: Je doelgroep gaat je leren vertrouwen. Je laat zien dat je verstand van zaken hebt en
de expert bent. Dit doe je door o.a. blogberichten te schrijven, het hebben van een gratis
weggever, waarde weggeven of mailings versturen.
 
Trust: De fase waarin je doelgroep de beslissing neemt om gebruik te maken van je
aanbod. Referenties zijn hier een goed middel voor. Jij kunt zelf wel vertellen hoe goed je
bent maar bestaande klanten zijn je beste ambassadeurs. Zij weten hoe je werkt, wat ze
van je kunnen verwachten en wat het resultaat is. Vraag hier ook om na elk klantgesprek
en plaats deze op je website en/of sociale media. 

Herhaal, herhaal, herhaal

De kracht zit hem in de herhaling. Wees niet getreurd als je doelgroep na één keer van je
te hebben gehoord geen contact met je opneemt. Dat doen ze niet. Hier is gemiddeld wel
15 keer voor nodig. Laat je dus constant zien, vertel wat je doet en voor welk resultaat je
doelgroep bij je kan komen. 



Focus
Niet 100 dingen tegelijk willen doen. Begin bij één ding en zorg dat je dit volledig uitwerkt.
Werk naar je doel, neem de juiste koers en wijk niet af. Zet stappen. Kleine stappen
zorgen ook dat je bij je doel komt. 

Zorg goed voor jezelf
Ondernemen begint bij jezelf. Als jij goed in je vel zit straal je dat uit. Als het niet goed
gaat met jezelf zal ondernemen niet moeiteloos gaan. Zorg voor voldoende rust, eet
gezond en ga met de juiste mensen om. Je bent het gemiddelde van de 5 mensen om je
heen. 
 
Zelf lees ik dagelijks voordat ik ga slapen over positiviteit. Ik schrijf mijn gedachten op en
val zo heerlijk in slaap. Dit helpt om de volgende dag weer vol positiviteit wakker te
worden.

POWER!
You've got the power in you. Jij bent de enige die kan zorgen voor succes. Ga ervoor, ga
voor die power. Zorg voor die positieve gedachtes. Houden belemmeringen je tegen? Cut
the crap en ga er voor. 
 
Er is veel meer mogelijk dan je denkt. 

Kom in ACTIE!
Van achteroverleunen en wachten is nog niemand succesvol geworden. Kom in
beweging. Met elke stap die je zet kom je dichter bij je doel. Zorg dat ze overzichtelijk zijn
zodat je ook echt ACTIE onderneemt. Ga alles wat je leest implementeren en sta open
voor alles wat op je pad komt.

Je doelgroep koopt niet jouw product maar het resultaat en de
emotie

Jij maakt constant reclame voor de workshops, trajecten, of programma's.  Maar is dat
waar je doelgroep naar op zoek is? Voor jou is alles duidelijk, jij kent de
containerbegrippen en weet de inhoud. Je doelgroep niet.
 
Zij heeft een probleem of verlangen. Jouw programma is alleen maar het middel om een
bepaald doel te bereiken.
 
Daarom is het ook zo belangrijk om vooral vanuit de klant te denken. Maak het probleem
van je klant duidelijk en geef aan welk resultaat jij hiervoor hebt. 
 
Als je op vakantie gaat kijk je ook naar het resultaat. In de reisbrochure staan foto's van
bijvoorbeeld Spanje. Dat is wat je koopt. Er wordt amper gesproken over de vliegreis om
er te komen. Dat is niet interessant, maar wel belangrijk.



En, kun je iets van de checklist afstrepen?
 
Ik ben benieuwd of deze checklist je nieuwe inzichten heeft gegeven. Of wist je alles al? 
 
Ga je de kennis die ik je heb gegeven gelijk toepassen of blijf je maanden nadenken over
ideeën en denk je 'Ik kan het zelf wel'?
 
Denk je dat topsporters ook zo denken? Ze hebben een doel voor ogen en bouwen het
beste team om zich heen om dit te bereiken.  
 
Dit zeggen klanten die met mij hebben gewerkt:
 
Voordat ik het met programma Moeiteloos Ondernemen begon had ik geen focus, ik
werkte te versnipperd. Ik geef heel graag workshops maar had moeite om deze vol te
krijgen waardoor ik alles probeerde en me in allerlei bochten wrong om mensen uit
allerlei doelgroepen bij elkaar te krijgen. Ik had hierdoor teveel kleine groepjes waardoor
de verhouding inkomsten / tijd uit balans was. 
 
Tijdens de sessies met Anne-lys zijn we terug gegaan naar de basis. Eerst gekeken naar
wie ik nu eigenlijk ben. Best confronterend maar heel verhelderend en helpend. Daarna
hebben we gekeken wat ik nu echt wil en welke doelgroep daarbij hoort. Doordat ik dit
helder heb kan ik hier op voortborduren. 
 
Anne-lys weet altijd de juiste vragen te stellen waardoor ik veel
meer zelfvertrouwen en focus heb en echt in actie kom. Ik zet stappen en zit in de
flow. 
 
De investering had ik in korte tijd weer terugverdiend. Doordat ik nu anders denk gaat
ondernemen makkelijker. Ik raad iedereen aan om met Anne-lys te werken. Ik ga er altijd
met heel veel plezier heen en kom altijd thuis met een volle tas. Anne-lys is eerlijk,
spontaan en authentiek, heeft veel kennis en biedt diepgang. (Sonja zwart,
sonjazwart.nl)
 
Anne-lys is een energieke en resultaat gerichte coach die eerst op zoek gaat naar je
authentieke verhaal. Zodoende wordt je passie naar de voorgrond gehaald en van daaruit
wordt er verder gekeken naar je bedrijf.
 
Ik heb heel veel werk maar doordat ik nogal versnipperd werk heb ik het gevoel dat ik
mijn doelgroep niet bereik. Doordat ik nu weet wie mijn doelgroep is en wat ik het liefste
wil heb ik meer focus. Met een paar gerichte stappen heb ik mijn droom verwezenlijkt.
(Jantina de Haan, Bekken-balans)
 
 
 
 

 

http://ondernemenmetflow.nl/gratis-adviesgesprek


Anne-lys heeft binnen no time de rokken van de ui afgepeld en liet mij ontdekken wat de
kern van mijn motivatie is om mijn werk te doen. Waarom mijn werk mijn passie is!
 
En daarin onderscheid ik mij van ieder ander die hetzelfde werk doet als ik. Wat een
inzicht en ervaring! En wat een gave van Anne-lys om dit op een lieve positieve manier in
mij boven te halen. Heel bijzonder!
 
Het programma Moeiteloos Ondernemen heeft mij zoveel meer zelfvertrouwen gegeven.
(Nynke Roskammer, Vellingafysio)
 

Ik help je om de juiste stappen te zetten zodat jij
een magneet wordt voor alles wat je aan wilt

trekken
 
Via ondernemenmetflow.nl/gratis-adviesgesprek vraag jij je gratis flow gesprek aan.
Tijdens dit gesprek geef ik je al twee concrete tips die jij kunt gebruiken om moeiteloos te
gaan ondernemen. Ben je er klaar voor om je droom te bereiken? Vraag dan de gratis
sessie aan. Je hebt niets te verliezen.
 
Spreek ik je snel?
 
Met een liefdevolle powergroet,
 
Anne-lys
 
 
 

https://www.ondernemenmetflow.nl/gratis-adviesgesprek/


Verstop je niet maar ga
ervoor. Wat is het ergste

wat je kan overkomen
als je gaat voor je

succes? 


