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Op naar het voorjaar
Door te luisteren naar mijn lichaam wist ik
waarop ik mij wilde focussen, namelijk op de
NLP Practitioner opleiding die ik inmiddels heb
afgerond. Ik heb mooie mensen mogen
ontmoeten en waanzinnige mooie technieken
geleerd waar ik niet alleen mezelf, maar vooral
ook jou mee verder kan helpen. En zo wordt
mijn dienstverlening steeds diverser.

Dit is alweer het tweede magazine van The Big
Support. Hét online magazine voor de
vrouwelijke ondernemer die wil ondernemen
vanuit ontspanning. Ik hoop je weer te mogen
inspireren en wens je heel veel leesplezier!

Liefs Miranda

Jeetje dames, het is inmiddels al weer mei!
De dagen en weken schieten echt voorbij
ondanks deze vreemde tijden. Ik hoop dat het
goed met je gaat!

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar nu we al
een jaar thuis aan het werk zijn heb ik ernstig
behoefte aan wat vitamine D. Gewoon even
lekker met m'n koppie in het zonnetje en
genieten van de warmte. Ik voel me dan vaak
meteen een stuk beter. Zodra de zon schijnt
schiet ik gauw even op het bankje op de oprit. 
Op naar het voorjaar wat mij betreft!

De afgelopen tijd was zeer druk en hectisch voor
me. Dat maakt dat mijn lijf af en toe zegt 'even
kalm aan Miran'. En dat doe ik dan ook maar,
ondanks dat mijn hoofd soms wat anders wil,
weet ik dat het luisteren naar mijn lichaam
belangrijk is. 
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ANNATASCHA
Hey! Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Annatascha Udinga en

met mijn bedrijf Flex O laat ik

ondernemers, MKB-bedrijven

en organisaties de luxe van

flexibele ondersteuning ervaren.

Ik bied ondersteuning op

secretarieel en facilitair vlak.

Hoe ben je erbij gekomen om

ondernemer te worden?

Het zat altijd al in me.

Ondernemend zijn, netwerken

en verbinden. Vanuit loondienst

had ik op een gegeven moment

een loopbaancoach die mij 

Annatascha Udinga,
eigenaar van Flex O
vertelt haar verhaal .  

vroeg: als je morgenvroeg

opstaat en je hoeft nergens aan

te denken, wat wil je dan gaan

doen? Ik zei: ondernemen. Wat

let je? vroeg ze mij. 

Zo startte ik met een

marktonderzoek en nog geen

half jaar later stond ik bij de

Kamer van Koophandel. 

Hoe ben je met Miranda in

contact gekomen?

Mijn eerste ontmoeting met

Miranda was bij een

netwerkbijeenkomst van Bites en

Business in Kaap Hoorn in 



"We hadden
gelijk een klik"
Groningen. We hadden gelijk een klik. Na
de netwerkbijeenkomst spraken we nog
een keer af en sindsdien sparren we,
nemen we elkaars diensten af, helpen
elkaar waar nodig en hebben we
ontzettend veel lol.

Wat vind je belangrijk in je werk?
Gelijkwaardigheid, humor en dat ik ook
mijn creatieve kant kan aanspreken.

Waar ligt je passie?
Netwerken, mensen met elkaar verbinden
en anderen ondersteunen in hun proces.

Wat onderscheidt jou van de massa?
Flexibiliteit. Als mens ben ik energiek,
enthousiast en vooral mijzelf. Dat vinden
mijn klanten leuk.

Met welke hulpvraag kwam je bij Miranda?
Ik zat middenin mijn bedrijfsgroei. Mijn
helikopterview was weg. Ik werkte van 06.00
uur ’s ochtends tot 23.00 uur s’ avonds. Balans
zoeken was lastig. 

Wat is nu je resultaat?
Ik kan nu weer ontspannen ondernemen. Het
overzicht is er weer op diverse niveaus. Mijn
werkdag bestaat nu uit meerdere micro-
pauzes waardoor ik mijn balans heb
teruggevonden.

Welke tip zou jij willen geven aan een
startende ondernemer?
Blijf bij jezelf en luister naar je klant. 

Als laatste wil ik graag ondernemers die
middenin hun bedrijfsgroei zitten Miranda van
harte aanbevelen. Ze geeft waardevolle tips
waarmee je gelijk aan de slag kan en meteen
resultaat ziet. Daarnaast zijn de coaching
sessies effectief waardoor je al snel tot
inzichten en resultaten komt. 

"Ik werkte van 6 uur
's ochtends tot 23
uur 's avonds"





WAT ALS HET JE

NIET LUKT JE

DOELEN TE

BEREIKEN



Eerder dit jaar heb je je doelen voor 2021

vastgesteld. Je was er enthousiast over en je

geloofde dat het realiseerbaar was, toch?

Wat is er dan nu gebeurd dat je nog op de

juiste weg zit?

Voldoende tijd vrij maken voor je doelen
Doelen worden alleen bereikt met de juiste

acties en door er prioriteit aan te geven. Doe

je dat niet, dan neemt de waan van de dag

het van je over. Vraag jezelf dus af: heb ik

mijn doelen voldoende prioriteit gegeven of

stel ik andere zaken voorop?

Ga eens terug naar de basis van je doelen 
Waarom zijn deze doelen belangrijk voor je?

Wat zal er veranderen als je deze doelen

hebt bereikt? Door terug te gaan naar de

basis van je doelen weet je ook weer

waarom je deze doelen had gesteld en kun

je hernieuwde motivatie vinden. 

Zijn je doelen wel SMART genoeg?
Bekijk je doelen nog eens goed; zijn deze

wel SMART genoeg? Weet jij precies welk

resultaat je wilt, welke acties je ervoor hebt

te nemen? Weet je ook hoe je kunt meten of

je voortgang boekt, is het realistisch in de

tijd? Als dat nog niet het geval is heb je ook

meteen je antwoord waarom het nog niet is

gelukt. Als jouw brein niet weet waaraan het

moet werken, gaat er niks gebeuren. Je hebt

de "navigatie" in te stellen. 

 

Hoe komt het dat het nog niet gelukt is?



Past je doel nog steeds?
Het kan zijn dat het behalen van je doel nog niet

is gelukt doordat je doel toch niet goed past.

Misschien past het niet bij je huidige situatie of is

het moment nu niet geschikt om het doel te

kunnen behalen. Helemaal niet erg om dat toe te

geven. Pas je doel aan waar nodig of schrap het

als dat beter voelt. Niks is zo frustrerend als je

vasthouden aan een doel die toch niet gaat

lukken. Jij kunt je tijd en energie wel beter

besteden. 

Is je doel misschien te groot?
Het kan ook zo zijn dat je je doel te groot maakt

waardoor je eigenlijk reuze stappen moet zetten

om ze te kunnen behalen. Bedenk: elke dag een

kleine stap in de richting van je doel zetten, geeft

aan het eind groots resultaat. Kijk eens of je

doelen kleiner zijn te maken. Bedenk welke kleine

stap je vandaag nog kunt zetten om weer aan je

doel te werken. 

Wanneer is je doel gelukt?
Vaak zijn we geneigd om pas echt tevreden te

zijn wanneer ons doel precies zo is gelukt als dat

we voor ogen hadden. Maar net als met meer

dingen in je leven; soms loopt het anders als

gepland. En dat is helemaal oké. Doelen zijn een

mooi middel om richting te geven aan je werk en

leven, maar neem ook de vrijheid en flexibiliteit je

doel aan te passen als dat nodig blijkt te zijn.

Stel jezelf de vraag: wanneer is het gelukt? Is mijn

doel ook gelukt als ik er een jaar lang aan heb

gewerkt en mezelf heb ontwikkelt en een enorme

groei heb doorgemaakt? Of alleen als het precies

zo uitpakt als ik had gehoopt? Ik kan je vertellen

dat het eerste je meer vrijheid en plezier gaat

geven om aan je doel te werken. Jij wordt elke

dag een beetje beter, hoe mooi is dat? 



GEWOONTES
VOOR EEN

STERKERE MINDSET



Ondernemen is niet altijd gemakkelijk.

Zeker als je zzp'er bent en je de motivatie

altijd uit jezelf moet halen, kun je soms

worden opgeslokt in de waan van de dag

en lijk je maar wat aan te rommelen.

Het helpt als je een mindset kunt creëren

die helpend voor je is en waarmee je je

doelen kunt bereiken. Makkelijke

gewoontes die ervoor kunnen zorgen dat

je je beter gaat voelen en meer focus

krijgt in je werk en leven.

Maar welke gewoontes kun je dan het

beste toepassen? Ik zet er een paar voor

je op een rijtje. 

Zoek een rolmodel

Soms kun je het niet allemaal zelf

verzinnen en dat is helemaal oké. Het kan

dan helpen om een rolmodel te zoeken.

Iemand die jij inspirerend vindt en waar jij

van kunt leren. Dat kan iemand in je

nabije omgeving zijn, een andere

ondernemer of misschien een coach die

je inhuurt om jou te ondersteunen.  

Met een sterkere
mindset verbeter
je je leven



Visualiseren

Visualiseren dat je datgene al hebt bereikt

wat je graag wilt bereiken, helpt jouw brein

te geloven dat het echt zo is. Je brein kent

namelijk het verschil niet tussen iets wat

echt is of bedacht. Deze techniek wordt ook

veel door topsporters gebruikt. Zij

visualiseren de hele wedstrijd van begin tot

eind met het gewenste resultaat. Door dit

meerdere malen te doen, zet je je mind al in

de overwinningstand. 

Bewegen

Bewegen is heel erg belangrijk om je stress

los te kunnen laten. Bewegen zou dus ook

zeker bij je gewoontes moeten horen. Creëer

voor jezelf een werkritme waarin beweging

is opgenomen. Door te bewegen schakel je

tussen de verschillende hersenhelften. Hier

wordt je creativiteit weer aangewakkerd.

Beweeg vooral in een groene omgeving. Zo

kan je lichaam de opgebouwde spanning

loslaten en genieten van de natuur. 

Zelfliefde

Van jezelf houden. Het klinkt zo gemakkelijk,

maar er zijn veel mensen die in de basis niet

zoveel van zichzelf houden. Zij zijn altijd

meer gericht op de ander in plaats van op

zichzelf. Zij stellen de behoefte van de ander

altijd boven hun eigen behoeften. Geen

goede gewoonte. Zet jezelf op nummer 1.

Als jij goed voor jezelf zorgt, kun je daarna

ook goed voor de ander zorgen (je weet wel,

het mondmasker eerst bij jezelf op doen

voordat je je kind helpt...)



Start je dag met de juiste energie

Tony Robbins heeft een fantastische manier

ontwikkelt om zijn dag altijd goed te beginnen.

Nu zijn we niet allemaal Tony Robbins, maar

kunnen we zeker wel een voorbeeld aan hem

nemen. Hij start zijn dag door priming. Dit

betekent dat je door een stevige

ademhalingsoefening energie opwekt in je

lichaam en je daarna stilstaat bij alles waar je

dankbaar voor bent. Krachtiger als dat kun je je

dag niet beginnen. Kijk maar eens op YouTube

voor een filmpje. 

Het verleden staat niet gelijk aan de toekomst

Soms kunnen ervaringen uit je verleden je in het

heden nog steeds in de weg zitten. Ze zorgen er

soms voor dat we sommige dingen uit de weg

gaan omdat die vroeger ook niet goed gingen.

Bijvoorbeeld angst voor presenteren hebben

omdat je vroeger tijdens een spreekbeurt een

black out had. Weet dat het verleden niet gelijk

staat aan de toekomst. Wat je vroeger niet kon,

kun je nu wel en anders kun je het leren. 

Probeer naar eerdere situaties te kijken als een

les die je toen had te leren. Welke les was dat?

En hoe heeft dat je nu verder geholpen?

Misschien heeft het pesten in het verleden je nu

gemaakt tot iemand die zich goed kan inleven in

de ander, of heeft de burn out ervoor gezorgd

dat je nu veel beter naar je lichaam kunt

luisteren. Zie overal de les in. 

Herkader de situatie: wat kan de situatie óók

betekenen? En misschien voelt dat een beetje

vreemd, maar jouw waarheid hoeft niet altijd DE

waarheid te zijn. Het is maar door welke bril je

ernaar kijkt. En iedereen heeft zijn eigen

waarheid. 





De kracht van taal



De kracht van taal, wat zeg jij eigenlijk tegen jezelf?

Ken je dat? Je wilt het een, maar je doet het

andere? Je lijkt jezelf continu te saboteren.

Erg frustrerend! 

Als we een microfoontje op je hoofd zouden

zetten, zouden we waarschijnlijk ook schrikken

van wat jij gedurende de dag tegen jezelf zegt.

Daar lusten de honden vaak geen brood van.

Hoe komt het toch dat we tegen onszelf zo

streng zijn terwijl we tegen een vriendin kunnen

zeggen dat ze goed voor zichzelf moet zorgen

en het best even rustig aan mag doen. Voor

onszelf geldt dat niet, eigenlijk heel bijzonder.

Wat zeg jij eigenlijk tegen jezelf? Zijn dat

helpende woorden of haal je jezelf juist naar

beneden? Zeg je dingen tegen jezelf als "wat

ben je ook een sukkel, nu is het weer niet

gelukt", of zeg je: "goed geprobeerd, de 

volgende keer doe ik het anders en hoop dan

ander resultaat te krijgen. 

Het maakt nogal uit wat je tegen jezelf zegt.

En dat kun je dus veranderen. 

Een NLP techniek om je stemming te

veranderen is de driehoek van betekenis. Deze

driehoek bestaat uit lichaamstaal (hoe is je

lichaamshouding), focus (waar focus je jezelf

op?) en taal (wat zeg jij tegen jezelf).

Om je stemming te veranderen, kun je

beginnen met het veranderen van je

lichaamshouding. Sta zoals je zou staan

wanneer jij je zelfverzekerd voelt. Adem zoals je

ademt wanneer je je zeker voelt. Onderzoek

wijst uit dat wanneer je twee minuten lang met

je handen in je zij als superwoman gaat staan je

hiermee je zenuwstelsel verandert. Dit is dus

een hele makkelijke manier om je stemming te

veranderen. 



Verander daarna je focus

Where focus goes energy flows. 

Deze uitdrukking heb je vast wel eens gehoord.

En het is waar. Waar je je aandacht op richt

gaat je energie naar toe. Je brein is ook niet in

staat om zich op meerdere dingen tegelijk te

richten. Misschien heb je het wel eens

meegemaakt: je bent op zoek naar een andere

auto, laten we zeggen een gele, en je ziet

ineens overal die gele auto rijden. Hoe kan dat?

Reed deze auto er eerst niet? Ja, natuurlijk wel.

Alleen ben je er nu op gefocust. Je brein zoekt

het letterlijk voor je op, dit is het zogeheten

RAS (reticulair activatie systeem). Gebruik dit

systeem in je voordeel. 

Let op wat je zegt

Als laatste heb je datgene, dat je tegen jezelf

zegt, te veranderen.

Zorg ervoor dat je positieve dingen zegt. Zeg

bijvoorbeeld niet: "ik kan dit niet", maar zeg "ik

kan het nu nog niet, maar ga het leren".

Je brein kent het woord NIET niet. Wees dus

zorgvuldig met wat je zegt. Is het je wel eens

opgevallen dat als je heel hard hoopt dat je niet

naast diegene komt te zitten, dat je juist naast

diegene zit. I wonder why...

Geef jezelf ook eens wat vaker een

schouderklopje, je bent goed bezig!

Dus arm omhoog, arm naar voren en klop jezelf

op je schouder. Goed gedaan!

Wees jezelf er elke dag weer van bewust dat jij

alles in je hebt om je stemming te veranderen

en doe er je voordeel mee. 



Ondernemen is niet altijd gemakkelijk.

Zeker als je zzp'er bent kan het best

eenzaam zijn. Niemand om even mee te

sparren en het vooral veel zelf moeten

doen. Het is daarom belangrijk dat je een

netwerk om je heen verzamelt met

gelijkgestemden. Mensen waar jij bij

terecht kunt voor een luisterend oor.

Mensen die je weten te inspireren,

motiveren en die je graag willen helpen bij

je groei en ontwikkeling. De zogeheten A

spelers.

A spelers zijn mensen, die net als jij, willen

groeien. Die het beste uit zichzelf willen

halen en die jou dit ook gunnen. Die weten

dat het sneller gaat om het samen te doen

in plaats van alleen te blijven rommelen.

Deze mensen zijn goud waard en kunnen

ervoor zorgen dat jij gaat knallen in je

business.

De vraag is, heb jij zulke A spelers in je

omgeving. Dat vraagt om eens kritisch te

kijken naar je sociale kring.

Vaak zijn familieleden wel supportive,

maar kunnen zij je ook echt verder helpen

bij alles wat je wilt bereiken in je business?

Vaak vraagt dat net een ander type

persoonlijkheid. Hoe kun je ervoor zorgen

dat je meer A spelers om je heen gaat

verzamelen? En hoe kun jij een A speler

voor een ander zijn?

Vind je A spelers



Zoals je in het interview van Annatascha

hebt kunnen lezen, hebben wij een

bijzondere band. De klik was er meteen.

Eén ding die wij gemeen hebben is dat

we allebei willen groeien in onze

business en het de ander gunnen dat ook

te doen. We zijn altijd bezig om te kijken

hoe we elkaar een extra zet kunnen

geven of hoe we elkaar bij ons netwerk

onder de aandacht kunnen brengen. Je

zou kunnen zeggen dat wij dus echte A

spelers van elkaar zijn. En dat is goud

waard.

Wie is jouw A speler?
Ik hoop dat jij in je omgeving ook A

spelers hebt. Toch blijkt in de praktijk dat

we vaak wel een fijn sociaal netwerk

hebben, maar dat er maar weinig mensen

zijn die ons echt verder kunnen helpen.

En de ene keer heb je ook iemand anders

nodig dan de andere keer. Dit hangt

helemaal af van de fase waarin jij in je

business zit. Bedenk dus eens goed wat

voor type A speler je nodig hebt en waar

je deze eventueel kunt vinden.

Een A speler kun je ook vinden in de

vorm van een coach. Deze coach huur jij

dan in om jou verder te helpen in je

business. Daarnaast kun je ook eens in je

netwerk kijken naar fijne mensen.

Ga eens op zoek en vind die mensen die

jou verder gaan helpen de beste versie

van jezelf te worden!



Breng je business naar the next level

Wil jij ook meer ondernemen vanuit ontspanning? 
Kijken waar je kunt versimpelen, efficiënter kunt werken en
de focus leggen op dat wat werkt? Misschien zelfs wel wat

werkzaamheden uitbesteden?
 

Laten we samen eens onderzoeken hoe je jouw business
meer van jou maakt. Dat kan door individuele coaching, maar

ook door het plannen van een boost sessie. Bij een boost
sessie duiken we een dag in jouw business en gaan we
kijken hoe we jouw business naar the next level kunnen

brengen. 
 

Plan eens een gratis inspiratiesessie om te zien wat ik voor
jou kan doen via info@thebigsupport.nl

 
Tot gauw!



NLP



Tony Robbins is een groot voorbeeld voor
me. Voor wie Tony Robbins niet kent: hij is
een Amerikaanse coach, spreker en
schrijver. Hij is een master in NLP en heeft
al heel veel bekende mensen geholpen
naar meer geluk en succes in hun leven. 
Hij organiseert jaarlijks seminars wereldwijd
en mijn grootste wens was om daarbij eens
aanwezig te mogen zijn. 

In 2018 kwam deze langgekoesterde wens
van mij uit; ik ging naar het Unleash The
Power Within seminar van Tony Robbins in
Londen. 

En het was een hele belevenis kan ik je
vertellen, het heeft er zelfs in geresulteerd
dat ik over hete kolen heb gelopen. Ja, ja, ik
ben een heuse fire walker! Wie had dat ooit
gedacht?!

Na dit seminar werd mijn interesse in NLP
en wat je ermee kunt bereiken verder 

aangewakkerd. Dit jaar ben ik hiermee
verder gegaan en ben ik de NLP
Practitioner opleiding gaan volgen. Een
hele mooie opleiding waarin ik de
technieken die ik in 2018 bij Tony Robbins
heb mogen ervaren nu zelf ging leren.

Maar wat is NLP nu eigenlijk?
NLP staat voor Neuro Linguistisch
Programmeren. Neuro is je brein,
Linguïstisch is de taal en Programmeren
staat voor je neurologische systemen zo
inrichten dat je je doelen effectiever kunt
bereiken. NLP is dus eigenlijk de
handleiding voor je brein.
NLP zorgt ervoor dat je leert hoe je brein
werkt, hoe dat specifiek voor jou werkt en
hoe je er dus voor kunt zorgen dat je dit
op zo'n manier inzet dat het voor je gaat
werken. Mensen bereiken mooie
resultaten met de NLP technieken. 

Wat is NLP en wat kan het voor je doen?



De NLP Practitioner opleiding heeft er bij
mij vooral voor gezorgd dat ik mezelf en
mijn eigen handleiding beter ben gaan
begrijpen. Ik snap nu ook waarom
bepaalde onderdelen in mijn leven nog
niet gelukt zijn en dat heeft niks te maken
met mijn doorzettingsvermogen, maar
wel met het verkeerd gebruiken van mijn
brein. NLP heeft bij mij een hoop
belemmerende zaken weggenomen en ik
weet dat als ze terugkomen ik nu de tools
in handen heb om ze weer te laten
verdwijnen.

En dat is precies waarom ik NLP ook
gebruik in mijn coaching voor jou. Ik help
jou jezelf te begrijpen en samen met jou
een handleiding te maken die voor jou en
voor alles wat je wilt bereiken in je leven
gaat werken. 

NLP kan worden ingezet bij verschillende
onderdelen in je leven, zowel voor je werk
als privé. Door het inzetten van
gemakkelijke technieken leer jij hoe je het
meeste uit jezelf en je leven kunt halen.

Je kunt leren hoe je je doelen voortaan
wel behaalt en hoe je alles wat je
daarvoor in de weg staat kunt wegnemen.
Je kunt leren hoe je heel praktisch je
stemming kunt veranderen in een
stemming die je verder helpt in plaats van
je te belemmeren.  

Wil jij meer weten of ervaren hoe dit voor
jou kan gaan werken? Neem dan eens
contact met me op. Ik leg je graag alles
uit!





Volg je The Big Support al op social media?

Kom in contact via:
www.thebigsupport.nl
info@thebigsupport.nl

https://www.linkedin.com/in/miranda-de-groot/
https://www.instagram.com/thebigsupport/
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