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Welkom

Super tof dat jij dit e-book hebt gedownload en nu leest! Dat betekent dat jij
een ondernemende, ambitieuze professional bent die het beste uit zichzelf
naar boven wil halen. 

Je steekt je hoofd boven het maaiveld uit en wijkt af van de gebaande
paden. Je wilt graag iets bijdragen en een positieve impact maken. Je hebt
een goed plan, een visie en je wilt vooruit. 

Soms merk je dat je vastloopt. Simpelweg omdat je eigen gedachten je in
de weg staan. Je gaat aan jezelf twijfelen en hebt gedachten zoals: "Doe ik
het wel goed?" en "Wie ben ik het om dit te doen?" Het lijkt of je geen stap
vooruitkomt en daardoor kom je ook niet in actie. 

Ik ben ervan overtuigd dat je
mindset één van de belangrijkste
dingen is als ondernemende,
ambitieuze professional. Mijn motto
is niet voor niets: Het geloof in jezelf
is je grootste kracht! Je bent tot
zoveel in staat, zolang je maar in
jezelf gelooft. 

Veel leesplezier!

Maar hoe zorg je dan voor een positieve mindset? Hoe kan je het
vertrouwen in jezelf blijven houden? Je bent hier aan het juiste adres!
Het antwoord lees je namelijk in dit e-book. Het staat vol praktische tips
waardoor jij leert meer in jezelf te vertrouwen en je niet langer laat remmen
door jouw gedachten. Het resultaat: Je komt in actie en gaat je dromen
achterna!

Maar hoe dan?



Er ontstond een periode van persoonlijke groei en zingeving. Wie ben ik? Wat
zijn mijn persoonlijke waarden? Wat heb ik te bieden? Een mooie periode
waar ik veel over mezelf heb geleerd. Na een prachtige reis en yoga opleiding
op Bali besloot ik om de stap te maken naar zelfstandig ondernemer en
coach. Een lang gekoesterde droom ging in vervulling!

Een tijd lang haalde ik geen voldoening
uit mijn werk. Ik leefde niet mijn volledige
potentieel en het voelde alsof mijn
carrière stil stond. Nadat ik van baan
was veranderd en daar niet de kansen
kreeg die mij vooraf beloofd waren,
besloot ik in de zomer van 2018 mijn
baan op te zeggen.

Ik ben Marije Timmerman en ik ben
coach voor ondernemers en ambitieuze
professionals. 

Hi! Ik ben Marije!

"De beste investering is een investering in jezelf". Ik heb daarom de
afgelopen jaren veel in mijzelf geïnvesteerd. Om mijn dromen en doelen
werkelijkheid te laten worden ben ik mij gaan verdiepen in het coachvak
door middel van seminars, boeken, opleiding en cursussen. Zo heb ik een
yogadocent opleiding gevolgd, ben ik naar een seminar geweest van
Michael Pilarczyk waar ik alles heb geleerd over een positieve mindset en
heb ik een coachopleiding op practitioner niveau gevolgd.

Al deze opgedane ervaring en kennis gebruik ik nu in mijn werk als
coach. Het is mijn persoonlijke missie om ondernemers en professionals
te laten groeien. Door professionals bewust te maken van hun eigen
potentieel maak ik zelf de wereld een stukje mooier. Dit geeft mij heel
veel voldoening. Dat gun ik jou ook!



De beste tip die ik je kan geven is: richt je gedachten op iets positiefs.
Misschien ken je het principe wel: "Je wordt wat je denkt". Hoe je denkt
heeft een directe relatie met hoe jouw realiteit er uit ziet. Als je denkt: Ik
kan dit, het gaat me lukken en je voelt het vertrouwen in jezelf. Dan gaat
het je lukken. Denk je al bij voorbaat: Dit is niet voor mij weggelegd, ik ben
niet goed genoeg, dan zal het je ook niet lukken. 

Richt je gedachten op iets positiefs

Energy flows
where

attention
goes

Alles wat je aandacht geeft,
groeit; 
of dat nu iets positiefs of iets
negatiefs is. 

Hieronder een voorbeeld van hoe ik door mijn aandacht op iets positiefs
te richten het plezier weer terugvond in mijn werk:
Tijdens een opdracht ervaarde ik al een aantal weken wat tegenzin. Ik
werkte toen veel thuis en miste de energie van kantoor. Ik kon er echt
chagrijnig van worden. 
Totdat ik mijn mindset verschoof naar dankbaarheid. Deze freelance
opdracht gaf mij financiële zekerheid van een paar maanden. En gaf me
ook de kans om mij te ontplooien op een ander gebied. Ik keek niet
langer naar alles wat ik miste, maar ik begon het werk te waarderen. Ik
kreeg ook mijn energie weer terug en verzon allerlei dingen waardoor het
werken op afstand voor iedereen in mijn team weer wat leuker werd.
Vanaf dat moment haalde ik weer plezier uit mijn werk. En dat kan jij ook!

Deze tip gaat dus vooral over: kun je je
aandacht op iets positiefs richten? We
kunnen de omstandigheden niet
veranderen, maar we hebben wel invloed
op hoe we er op reageren. 

ATTITUDE ISATTITUDE ISATTITUDE IS   
EVERYTHINGEVERYTHINGEVERYTHING

-Everett Newelll



Als je vastzit, denk je teveel na. Wat dan heel goed
kan helpen is om niet te blijven nadenken, maar
juist in beweging te komen. Je zult altijd meer
antwoorden vinden in beweging dan wanneer je
vastzit in gedachten. 
Ga lekker naar buiten en maak een lange
wandeling door het bos of doe spontaan een
dansje door de kamer. Voel die energie door je
lichaam stromen!

Kom in een staat van hoge energie

Eet daarom gezonde voeding waar je energie van
krijgt. Bijvoorbeeld groene groenten, noten, fruit en
peulvruchten. Daarnaast is het slim om
gevarieerd te eten. En drink voldoende water, zo'n
2 liter per dag. 

Mijn tweede tip is: zorg ervoor dat je hoog in je energie zit. Dan kun je
namelijk de hele wereld aan. Is je energieniveau laag, dan zul je eerder last
hebben van onzekerheid en negatieve gedachten. 

Met deze drie tips kom je zeker in een staat van hoge energie:

Let op wat je eet en drinkt

Tip: De kracht van
ademhaling. 
Focus voordat je een
spannend gesprek
ingaat op je
ademhaling. 
Goede ademhaling
geeft namelijk meer
energie!

Beweeg!

Doen wat je leuk vindt
Het lijkt een no-brainer: doe dingen die je leuk
vindt, daar krijg je immers energie van en word je
gelukkig van. 

Tip: Richt je omgeving
anders in. Bijvoorbeeld
door een zit/sta
bureau aan te
schaffen.

Tip: Ga vlak voor je een
lastig gesprek in gaat
even springen op een
trampoline of doe een
dansje. Je komt dan in
een hoge energie en
bent beter in staat om
het gesprek te voeren. 

Tip: Weet je niet waar je
energie van krijgt? Vul
dan deze
Levensplezierlijn - 
 oefening in en ontdek
het zelf.

Eet je veel chips, chocolade en koekjes dan zal je
eerder als een 'couch potato' op de bank een film
kijken. Als je gezonde voeding eet, blijf je vitaal en
heb je zin om aan je doelen te werken. 

Kijk eens naar de dingen die je op een dag doet:
geeft het je energie of doe je de dingen alleen
omdat je ze moet doen. Plan bewust dingen in
die je leuk vindt, bijvoorbeeld een
muziekinstrument bespelen, nodig een vriend of
vriendin uit of ga lekker koken. 

Tip: Een diepe slaap
zorgt er ook voor dat je
hoog in je energie zit.
Drink daarom na 15u
geen koffie meer. 

https://www.marijetimmerman.com/levensplezierlijn
https://www.marijetimmerman.com/levensplezierlijn
https://www.marijetimmerman.com/levensplezierlijn


De mensen die mijn e-book lezen, zoals jij dus, zijn ambitieus en
ondernemend. Zij willen het beste uit zichzelf halen. Zij willen groeien als
mens en helemaal tot bloei komen. 

Om dat te kunnen doen, stap je af en toe uit je comfort zone. Is dat
spannend? Ja nogal. Maar zeker geen reden om het dan maar niet te
doen. Met groeien komt ook groeipijn.

Zonder ongemak geen groei

fear
Feel the

and do it  

anyway

De beste tip die ik mijn coachees kan
geven als zij met iets nieuws gaan
oefenen is: Ga het DOEN!  

 De eerste stap zetten is vaak het
lastigst. En daar hoort bij dat het je een
ongemakkelijk gevoel kan geven.  
Je gaat iets nieuws doen wat je nog
nooit eerder hebt gedaan en stapt
daarmee immers uit je comfortzone. 

Als je wilt groeien, kun je af en toe uit je comfortzone stappen. Naarmate je
vaker iets gedaan hebt, neemt het gevoel van spanning steeds meer af.

Vaak maken we het in ons hoofd heel groot. Maar hoe eet je een olifant?
Precies, niet in één keer, maar juist in allemaal kleine stukjes stap voor stap.

Het is zo zonde als je je laat belemmeren door je angstige gedachten.
Verzet je er niet tegen, ga er niet tegen vechten, maar omarm het. Als je
accepteert dat dit soort gevoelens en gedachten erbij horen, dan is het nog
steeds niet makkelijk, maar zet je wel (met de angst onder de arm) een
stap. 
En uiteindelijk brengen al die stappen je dichter bij je doel. Jij kan dit!

Bekijk een filmpje over dit thema. klik hier

https://youtu.be/sb2YOg_dkQM


fear
Feel the

and do it  

anyway



Nog een manier om het vertrouwen in jezelf te voelen is door even stil te staan.
Door bewust een moment voor jezelf te nemen, kun je de verbinding met jezelf
voelen. Misschien hoor je een stemmetje diep in jou dat heel goed weet wat
goed voor je is. 

Verbinding met jezelf

In het dagelijks leven raken we deze stem vaak kwijt. We
zijn bezig met carrière maken, een druk sociaal leven en
sporten. En als je dan wel even op de bank zit, droom je
lekker weg bij een netflixserie. Ergens voel je wel dat er
iets zit waar je iets mee moet, maar je stopt het weg.
Misschien omdat je het spannend vindt wat er dan naar
boven zou kunnen komen. Toch is het belangrijk om die
verbinding met jezelf aan te gaan. Om te voelen wat er
speelt. Hoe voel je je? En wat heb je nodig? 

Wees trouw aan jezelf

Kijk naar alles wat je WEL hebt in plaats van wat je niet
hebt. Voel de dankbaarheid. Schrijf elke dag 3 dingen op
waar je dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld aan het begin
of einde van de dag. Het werkt het beste als je hier een
ritueel van maakt. Dus je staat elke dag op dezelfde tijd
op, drinkt een glas water, mediteert, schrijft 3 dingen op
waar je dankbaar voor bent en zet een intentie voor de
dag neer. Bijvoorbeeld: vandaag ga ik vol vertrouwen
aan de slag in mijn bedrijf. Doordat je er een ritueel van
maakt wordt het een gewoonte en blijf je het volhouden.

Tip: Laagdrempelig
schrijven in een journal.
Het is wetenschappelijk
bewezen dat 'journalen'
werkt om o.a. om te
gaan met stress en
meer positieve emoties
te ervaren.
Zet je pen neer op het
blad en haal deze er niet
meer van af. Je wordt
gedwongen om alles op
te schrijven wat er in je
opkomt. 

Tip: Plan bewust 'droom
dagen' in of momenten
waarop je even vanaf
een afstandje naar jezelf
kan kijken. Wat heb jij
allemaal in het
afgelopen jaar bereikt
waar je trots op kunt
zijn?

Tip: Haal 3 keer per dag
3 minuten bewust adem.
Dit zorgt ervoor dat je in
het hier en nu bent.

Start je dag vanuit dankbaarheid en zet
een intentie voor de rest van de dag

Mediteer regelmatig

Mediteer regelmatig, het liefst dagelijks. Je kunt mediteren zien als het trainen van je
geest. Je wordt je meer bewust van de gedachten en emoties die je ervaart. Na een
tijdje zul je merken dat je gedachten er nog wel zijn, maar je ze niet meer persoonlijk
neemt. Ze zijn er, je bent je ervan bewust dat ze er zijn, en je bent er tevreden mee. Wat
deze gedachten ook zijn.



We zijn vaak geneigd advies te vragen aan de mensen die dichtbij ons
staan. Maar vaak zijn dit juist slechte raadgevers, aangezien zij
onbewust bang zijn om je kwijt te raken. Stel dat jij een plan hebt om
een eigen bedrijf te starten. Je vertelt hier enthousiast over aan je
ouders en/of vrienden. Alleen krijg je niet de reactie die je had gehoopt. 

Omring jezelf met mensen die in jou
geloven

lift you higher 

Surround 
yourself with only
people who are

going to

- Oprah Winfrey

De mensen in jouw directe
omgeving willen het beste voor
jou. Een eigen onderneming
hebben is risicovoller dan een
baan in loondienst. Daarom
zullen zij eerder twijfels hebben
dan dat ze staan te springen. 

Omring jezelf met mensen die in
jou geloven en die je
aanmoedigen om het beste in
jezelf naar boven te halen. 

Zorg ervoor dat je iemand hebt die dezelfde dingen als jij doet. Of die iets
doet wat jij heel graag zou willen doen. Zorg ervoor dat je in ieder geval
één persoon in je leven hebt die dit begrijpt. 

Hoe doe je dit? Ga op zoek naar rolmodellen.
Mensen die al zijn waar jij zou willen zijn. Als je bij
jezelf merkt: Wow wat zij heeft bereikt, dat wil ik
ook! Dan kun je deze persoon als rolmodel zien.
Misschien heeft diegene een boek geschreven of
geeft hij of zij seminars. Of bevindt deze persoon
zich wel in je eigen omgeving. 

Tip: Kijk goed naar je
rolmodel: Hoe gedraagt
hij/zij zich, wat zegt
hij/zij. En kopieer dit
vervolgens.



Werk met positieve affirmaties

goed 
Ik ben 

genoeg

Ik kan dit.
Ik ben een succesvol en zelfverzekerd mens.
Ik ben energiek, vitaal en gezond.
Ik ben volledig in staat om alles te bereiken wat ik voor ogen heb.
Ik weet dat ik goed ben.
Ik volg mijn hart en laat mijn dromen uitkomen.
Ik leef vanuit liefde en deel die liefde met de mensen om me heen.
Ik leef in het nu. Het hier en nu.
Ik trek positiviteit en vreugde aan.
Ik pak de kansen die op mijn pad komen.
Ik ben diep tevreden met wie ik nu ben. 
Ik denk positieve gedachtes en straal dit uit naar anderen.
Ik verdien het om een rijk, gezond en gelukkig leven te leven.
Ik trek me niks aan van wat anderen van mij vinden.
Ik denk en handel positief met de intentie om mijn mooiste leven te leven.

Voorbeelden van affirmaties die je kunt inzetten:

Mijn laatste tip in dit e-book heeft te maken met het gebruik van affirmaties.
Om heel eerlijk te zijn moest ik zelf eerst een drempel over voordat ik vol
overtuiging affirmaties ging gebruiken. Het voelde toch een beetje raar om 10
keer hardop tegen mezelf te zeggen: Ik denk positieve gedachtes en straal dit
uit naar anderen, Ik denk positieve gedachtes en straal dit uit naar anderen,
etc. Toch ben ik er mee begonnen, en het werkt echt als een tierelier. Ik zeg de
affirmatie niet hardop, maar schrijf hetzelfde zinnetje een aantal keer op in
mijn schrift. Hieronder heb ik enkele affirmaties opgeschreven die je zou
kunnen gebruiken. Kies er één of een aantal uit waar je je goed bij voelt. Na
een aantal dagen kun je altijd nog kiezen voor toch een andere affirmatie of
voeg je er nog meer toe. 
Geef het een kans en kijk wat het voor je doet!

Een andere manier van het gebruikmaken
van affirmaties is om één zin die bij jou
resoneert op te schrijven op je spiegel. Of zet
de zin als achtergrond op je mobiel. Elke dag
herinner je jezelf aan de positieve affirmatie
die jij hebt opgeschreven. Jij kan dit! 



Tijdens het coachtraject gaan we de diepte in en
komen we echt tot de kern van jouw uitdaging.
We doorbreken patronen. Dit alles in een
vertrouwelijke setting waarin je helemaal jezelf
mag zijn. 

Laat mij je helpen!

Tot zover

Zo! Dat waren de 6 tips! Heb je er al een aantal uitgeprobeerd? Ga er gewoon
mee aan de slag. En laat het me vooral weten als je nog een vraag hebt of
iets met me wil delen. Ik vind het altijd leuk om een berichtje te ontvangen.
En ik reageer altijd. 

Adres coachpraktijk:
Nieuwe Binnenweg 75 C

3014 GE Rotterdam
 

hello@marijetimmerman.com
 

+31 610476909

Ready for more?

Vraag HIER jouw vrijblijvende
kennismakingsgesprek aan

Werk één op één met mij samen in een resultaatgericht
coachtraject!

Wil je vanuit vertrouwen nog meer impact maken in je
leven en werk?

Foto's: Prisca Visser

https://www.marijetimmerman.com/gratis-match-gesprek


Referenties

"De oefeningen waren lekker praktisch en
verhelderend. Het bracht mij rust en focus"

Helma Bovens, Service Designer 
bij Slachtofferhulp Nederland

"Marije bracht me op een subtiele
manier andere inzichten"

Milou Zwetsloot, Adviseur
CEC bij Franciscus Gasthuis 

Sharon Vos, Freelance Service Designer

"Ik ben heel blij dat ik heb meegedaan aan het
coachprogramma omdat het mij nooit in mijn eentje
was gelukt om aan mijn doelen te werken zoals we

nu hebben gedaan."

"Geen hoog zweverigheidsgehalte maar een
praktische werkwijze."

Annet van Duren, 
Eigenaar Strategisch Opleiden

"Ik durf nu mezelf veel meer te
laten zien."

Maike Douglas
Eigenaar Juf Maike

Vraag HIER jouw vrijblijvende
kennismakingsgesprek aan

https://www.marijetimmerman.com/gratis-match-gesprek

