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Mijn naam is Theo Moorman en ik help ondernemers van stressvol
ondernemen naar succesvol ondernemen.

Met ruim 30 jaar ervaring als ondernemer uit meerdere branches, heb Ik
met eigen ogen gezien, wat wel en wat niet werkt in het bouwen van een
succesvol bedrijf.

Ondernemen is wat mij betreft het allermooiste vak dat je kunt
uitoefenen. Je kunt het pad bewandelen dat je zelf hebt uitgestippeld, je
verdient geld voor jezelf en voelt je vrij om te gaan en staan waar je wilt. 

Inmiddels heb ik met honderden ondernemers mogen sparren over het
ondernemerschap en ben ik tot de conclusie gekomen dat niet iedere
ondernemer ervaart wat ik ervaar. Niet iedere ondernemer is even
gelukkig met zijn of haar ondernemerschap.

Mijn visie is: Hoe bekwamer je wordt, hoe eenvoudiger je je doelen kunt
behalen. Het behalen van je doelen is de grootste bijdrage aan een
gelukkig & succesvol leven. Hoe succesvoller je wordt, hoe meer je kunt
betekenen voor jezelf, je omgeving en de wereld.

In dit ebook ga ik je mijn 10 bouwstenen laten zien voor een succesvol
bedrijf. De 10 bouwstenen die iedere ambitieuze ondernemer kan
toepassen om de fundering hiervoor te leggen.

Ik wens je ontzettend veel leesplezier.
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Introductie

“Hoe bekwamer dat je wordt, hoe eenvoudiger het wordt
om je doelen te behalen”

Theo Moorman



Beginnen met het einde voor ogen te nemen is: alles even uit je
handen laten vallen en nadenken waar je nu eigenlijk naar toe wilt. 

Vraag je je wel eens af met welk doel je nu alles aan het doen bent? Wat
zou er moeten gebeuren, wil je kunnen zeggen: “Nu is het geslaagd”? 

Als ondernemer is het ontzettend belangrijk hier over na te denken. Doe
je dit niet, dan is in principe elke richting namelijk de juiste, of de
verkeerde… Je weet het niet. 

"Als een ladder tegen de verkeerde 
muur staat, is elke trede een stap 

verder van je bestemming" 

Wanneer je een doel hebt en weet wat je wilt bereiken, kun je veel
makkelijker keuzes maken. Elke keuze die je maakt, zou immers een
bijdrage moeten leveren aan je doel, anders is het namelijk niet zinvol
om te doen. 

Heb je jouw doel al helder voor ogen?
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#1 Beginnen met het einde
voor ogen

“Waar geluk wordt niet bereikt door zelfvoldoening maar
door trouw aan een waardig doel”

Joseph Addison



Als je elke dag doet wat je leuk vindt, voelt het dan nog wel echt als
werken? Als je echt passie hebt voor je vak, dan lijkt het me, dat je
elke dag wel zin hebt om lekker aan de slag te gaan. 

Veel ondernemers zijn hun bedrijf begonnen omdat ze op zoek waren
naar een stukje vrijheid. Hard werken is niet erg, net als lange dagen
maken, maar wel op basis van eigen keuzes. 

Als je ergens heel veel passie voor hebt en er ook nog eens goed in bent,
dan kan het niet anders, dan dat het je makkelijk afgaat om hier succes
uit te halen. 

“Waar passie en talent verschijnt, 
verdwijnt vaak de factor tijd” 

Ondernemen heeft in deze zin één valkuil waar je voor op moet letten: 

Zodra je gaat groeien en mensen in dienst gaat nemen, of met
freelancers gaat werken, dan moet je ook gaan managen. 

Plannen, coördineren, mensen aansturen en controleren . Hierdoor
verdwijnt het echte ondernemen naar de achtergrond. De vraag is
natuurlijk; wil je liever echt ondernemen of gaan managen?
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#2 Ondernemen vanuit je
passie en talent

“Ik hou van werken, zolang het werken is waarvan ik hou”
Johan Cruyff



Het hebben van een duidelijke visie is een belangrijk startpunt van
iedere ondernemer en de basis voor je missie en je pitch.

Wanneer je gaat netwerken, ontkom je niet aan de vraag: “Wat doe je
precies?“ Heb je zelf wel eens goed nagedacht over wat je dan gaat
zeggen? Of hangt dit net van het moment af? 

Omdat je waarschijnlijk resultaat uit gesprekken wilt halen, raad ik je
sterk aan, goed na te denken over je antwoord na zo’n vraag. Het geeft
namelijk aan, hoe je tegen zaken aankijkt en welke richting je als
ondernemer op wilt gaan, om een bijdrage te leveren aan anderen.

“Er is maar één ding erger dan blind 
zijn en dat is kunnen zien en 

geen visie hebben”

Schrijver en motiverend spreker Simon Sinek, heeft het tot een ware
kunst verheven om ondernemers te laten starten met het “Waarom”. Dit
is je kijk op de wereld en de reden waarom je doet wat je doet. Het is je
visie waarmee je gesprekspartners kunt inspireren.

Wanneer je je visie gebruikt als startpunt, kun je makkelijk je missie
formuleren, ofwel “wat” je doet. Vul je dit aan met de waarde die je
toevoegt aan je klanten, dan heb je alle ingrediënten in huis om je
gesprekspartner aan je te binden en waardevolle relaties op te bouwen.
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#3 Je visie, missie en pitch
formuleren

"Ik verkoop geen bier, ik verkoop gezelligheid”
Freddy Heineken



De universele garage
De Volvo garage
De Volvo V70 specialist 

Stel je eens voor… Je hebt anderhalf jaar geleden een Volvo V70
gekocht, die een ratelend geluid maakt zodra je de motor start. Je
oude garagehouder is met pensioen, waardoor je dus iemand
anders moet zoeken. Maar wie? 

In de buurt zitten drie garages waar je terecht kunt. Naar welke ga je? 

Er is één groot verschil tussen de V70 specialist en de twee andere
garages. De specialist doet namelijk de hele dag niets anders dan werken
met V70’s.

"Je moet kiezen om gekozen te worden"

Het voordeel hiervan is dat de garagehouder al direct hoort wat er mis is.
Dit geluid hebben ze daar immers vaker gehoord. Ze kunnen het
probleem direct verhelpen, want van de Volvo V70 hebben ze altijd alles
op voorraad en ze zijn ontzettend snel klaar, omdat ze precies weten wat
ze moeten doen. 

Deze garagehouder heeft een keuze voor zijn niche gemaakt: De Volvo
V70. Doordat hij je sneller kan helpen, beter kan helpen en waarschijnlijk
ook voordeliger kan helpen, kies je eerder voor hem. Hoe beter je zelf
kiest, des te makkelijker je gekozen wordt.
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#4 Je niche bepalen

"Kies de niche waar je passie voor hebt, waar je in kan
excelleren en waar je een autoriteit in kunt worden”

Richard Koch



Soms spreek ik met ondernemers over het kopen van een nieuw
huis of een nieuwe auto en dan vraag ik wel eens: “Stel dat je het
huis zou kunnen kopen voor 10 jaar van je leven, zou je dit dan
doen?” Heel stellig komt er dan altijd een “nee” uit. 

Je leeft maar één keer en tijd is schaars. Je gaat daarom waarschijnlijk
nooit iets betalen met tijd. 

De volgende vraag die ik dan stel is, waarom ze niets willen kopen met
hun tijd, maar hun tijd wel willen verkopen in ruil voor geld? 

“Verkoop niet je tijd maar het resultaat” 

Wanneer je namelijk een verdienmodel hebt zoals bijvoorbeeld
uurtje/factuurtje, dan doe je in principe niets anders dan je tijd verkopen
voor geld. In het begin klinkt dat misschien wel hartstikke fijn, maar
doordat er een maximum zit aan je tijd, zit er ook een maximum aan je
inkomsten. "Veel verdienen" staat dan eigenlijk gelijk aan nooit meer vrij
hebben. 

Mijns inziens zou je altijd het resultaat moeten verkopen, in plaats van je
tijd. Dit kun je alleen doen, door zeer kritisch naar je verdienmodel te
kijken en te kiezen voor een model dat inkomsten oplevert, los van de
tijd die je erin steekt. Pas dan kun je gaan ondernemen in echte vrijheid.
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#5 Je verdienmodel bepalen

"Tijd is het meest waardevolle goed 
dat men kan spenderen”

Theophrastus



Laten we eerlijk zijn: marketing is bij veel bedrijven het
ondergeschoven kindje en dat is helemaal niet zo gek, maar wel
ontzettend jammer. Marketing, ofwel het vermarkten van je bedrijf,
zorgt er namelijk voor, dat klanten je makkelijker weten te vinden. 

Hier zitten echter wel een paar regels aan. Klanten zijn altijd op zoek
naar de oplossing van een probleem dat ze hebben, al weten ze niet
altijd even goed waar te zoeken. 

Ondernemers die niet aan marketing doen, zijn mensen die
waarschijnlijk ook heel goed zijn in verstoppertje spelen. Als je namelijk
niet laat zien dat je er bent, kunnen mensen je ook niet vinden. Je kunt
nóg zo goed zijn in verkopen; het is echter wel de marketing die ervoor
zorgt dat er mensen zullen zijn, aan wie je kunt gaan verkopen. 

“Continuïteit in marketing zorgt voor
continuïteit in je klantenstroom” 

De meeste bedrijven doen intensief aan promoten op het moment dat
het minder gaat. Wanneer de klanten dan binnenstromen (dankzij het
promoten), stoppen de campagnes vaak weer. Als je ziet dat het werkt,
waarom ga je er dan niet mee door? 

Grip op je inkomsten krijg je alleen, door grip op je toestroom van
klanten te krijgen. Dit kan alleen door planmatig en consequent aan de
slag te gaan met marketing.
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#6 Je marketingsysteem
inrichten

"De mens die stopt met reclame maken om geld te besparen
is als iemand die de klok stil zet om tijd te besparen”

Henry Ford



Weet jij waarom potentiële klanten “nee” zeggen? Misschien vinden
ze je te duur; misschien denken ze, dat je ze niet kunt helpen; of
misschien zijn ze zich wel helemaal niet bewust van wat ze nodig
hebben. 

Als je 100 keer op een doel schiet, dan schiet je altijd wel een keer raak.
Pas als je gaat analyseren waarom je mist, en dit probeert te verbeteren,
dan weet ik bijna zeker, dat je vaker raak gaat schieten. 

In verkoop is dit niet anders. Stel dat iemand “nee” zegt, omdat hij je te
duur vindt. Als je dan bijvoorbeeld zou vragen, wat ze dan wel een
redelijke prijs zou vinden en hij kan daar geen passend antwoord op
geven, vindt hij je dan wel echt te duur? Of is er misschien iets anders
aan de hand?

“Blijf 20% van je tijd trainen, zolang je niet
80% van je verkoopgesprekken scoort” 

Ik heb gemerkt dat iedereen in één enkel gesprek een deal kan sluiten,
mits je een verkoopsysteem hanteert, waarbij je de juiste vragen weet te
stellen; bezwaren weet om te buigen en een aanbod kunt doen, dat
precies aansluit op de behoefte van de klant. 

Als je minder vaak een “nee” wilt horen en vaker een “ja”, dan is een
verkoopsysteem de manier om dit te bereiken.
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#7 Je verkoopsysteem
inrichten

"Benader alle klanten met het idee ze te helpen, 
niet met het verkopen van een product of dienst”

Brian Tracy



Er zijn 4 taken die je als ondernemer kunt doen: zaken die nu
moeten, zaken die je kunt plannen, zaken die je kunt delegeren en
zaken waarmee je moet stoppen.

Wanneer je start als ondernemer en eigenlijk alles zelf moet doen, dan
zul je veel zaken doen die nu moeten. Wanneer je niet een leven wilt
gaan leiden van stress en het opknappen van spoedklusjes, dan zul je
zaken moeten gaan plannen. 

Hoe beter je zaken vooruit kunt gaan plannen, hoe meer vrijheid je gaat
krijgen. Natuurlijk ontkom je niet aan een spoedklus zo nu en dan, maar
het liefst zo min mogelijk, toch? 

Als derde taak zijn er zaken die je het beste kunt delegeren, of kunt
uitbesteden. Dit kan voor een ondernemer lastig zijn, omdat je immers
zelf vaak het beste weet hoe alles zou moeten. Hoe beter je de
werkzaamheden kunt organiseren en delegeren, hoe minder je zelf in de
uitvoering hoeft te zitten.  

“Te weinig delegeren kost je 
groei en vrijheid”

Het vierde aspect bestaat uit het bepalen van de zaken waar je eigenlijk
mee moet stoppen. Deze kunnen zijn: het ophalen van de post, het lezen
van reclamefolders, social media en andere zaken die geen bijdrage
leveren aan het behalen van je doelen. 
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#8 Organiseren en
delegeren

"Als je echt wilt groeien als ondernemer, 
dan moet je leren om te delegeren”

Richard Branson



Het werken in je bedrijf en constant bezig zijn met alledaagse
werkzaamheden is voor veel ondernemers eerder regel dan
uitzondering. Het ultieme doel is natuurlijk een bedrijf te krijgen,
dat los van jouw tijd en inzet kan blijven draaien. 

Dit kan lastig zijn als je je laat meeslepen door de waan van de dag. Dit
moet vandaag af, dat moet morgen af, dit heeft prioriteit en dat had
vorige week al de deur uit gemoeten. 

De grote vraag is: Moet je dit allemaal zelf doen, óf kun je dit uitbesteden
aan je medewerkers of een externe partij? 

"Hoe meer je aan je bedrijf werkt, hoe
minder je in je bedrijf hoeft te werken"

Laten we wel wezen; als je een uurtarief hanteert van 75 euro en je,
bijvoorbeeld 2 keer in de week, je inkoopfacturen inboekt of je kantoor
opruimt, besef je dan wel, dat je voor 75 euro per uur aan het inboeken
of opruimen bent? Dit kan ook voor 15 euro. In die tijd kun je beter voor
150 euro een klant mee uit eten nemen; misschien dat er dan nog een
leuke nieuwe opdracht uitkomt.

Als je niet goed weet hoe je moet beginnen, dan wil ik je aanraden eens
te starten met tenminste één ochtend in de week vrij te plannen, om
alleen maar zaken te doen, die strategisch interessant zijn voor de groei
van je bedrijf.
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#9 Van werken in naar
werken aan je bedrijf

"De meeste van ons spenderen te veel tijd aan zaken die
urgent zijn en te weinig tijd aan zaken die belangrijk zijn”

Stephen R. Covey



Vrijwel iedere ondernemer die ik spreek zou graag een bedrijf willen
bouwen dat zelfs goed blijft draaien wanneer hij of zij er zelf niet is.
Hoe zit dat bij jou? 

Wat mij betreft is dit één van hoogste doelen die je kunt bereiken als
ondernemer; dat je na 2 weken vakantie helemaal uitgerust terugkomt
op de zaak en dat je bedrijf nog steeds draait als een geoliede machine. 

Ik heb het tegenovergestelde meegemaakt; dat je op vakantie de hele
dag loopt te bellen en ‘s avonds in het hotel nog je mails aan het
beantwoorden bent. 

Wanneer je nooit eens los kunt komen van je bedrijf, gaat dat op termijn
echt tegen je werken. Je blijft dan altijd een bepaalde mate van stress
ervaren, waarvoor je uiteindelijk de prijs zal moeten betalen. 

“De shit uit je verleden is de mest 
voor de toekomst” 

Als je bedrijf stil staat wanneer je er zelf niet bent, dan bèn je eigenlijk je
bedrijf. Als je dit wilt gaan aanpakken, zul je succesvolle methodes
moeten gaan borgen en er processen van moeten gaan maken. 

Op deze manier kun je nooit meer terugvallen in oude methodes en
weet iedereen exact wat 'ie moet doen. Ze hebben jou hier niet voor
nodig, want er is immers een goedlopend proces voor.
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#10 Borgen voor regie 
op succes

"Slimme mensen doen domme dingen. Het zijn alleen de
domme mensen die er niet van leren”

Frank Sonnenberg



"De 10 bouwstenen voor een succesvol bedrijf" vormen samen het
model dat ik "de fundering voor succes" noem. Dit is de methode
om een succesvol bedrijf te bouwen, dat zelfs goed blijft draaien als
je er zelf niet bent. 

Zou het waarde voor je hebben om hier mee aan de slag te gaan, maar
weet je nog niet goed waar je moet beginnen? Ik nodig je graag van harte
uit voor een gratis en geheel vrijblijvende telefonische strategiesessie. 

Je kunt je hiervoor aanmelden via www.theomoorman.nl/sparren
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De fundering voor succes
Hét model om een succesvol bedrijf te bouwen



Met "de 10 bouwstenen voor een succesvol bedrijf" en mijn model om
de fundering voor een succesvol bedrijf te leggen, zijn we aan het einde
gekomen van dit ebook.

Ik hoop van harte dat je er inzichten uit hebt kunnen halen die een
bijdrage gaan leveren aan het succes van jou als ondernemer.

“Je kunt jezelf niet aan je eigen haren uit
het moeras trekken” 

Zoals ik in de introductie al vertelde, help ik ondernemers zoals jij, van
stress naar succes. Hiervoor heb ik 2 programma's ontwikkeld, waar ik je
graag op de volgende pagina's meer over vertel.

Bij deze wil ik je ook veel succes wensen met het toepassen van je
nieuwe inzichten, want alleen toegepaste kennis heeft waarde.

Theo Moorman
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Nawoord

"Het is niet dat succesvolle mensen betere ideeën hebben,
maar ze hebben het lef ze uit te voeren”

André Malraux



Nu eindelijk eens een keer hun plan op papier willen zetten
Niet hun hele leven lang hard willen blijven werken
Het zichzelf gunnen dat financiële stress verleden tijd gaat worden

Je leert mijn 10 bouwstenen voor succes zelf toe te passen
Je gaat doelen stellen en bepalen wat je nu eigenlijk wilt
Je gaat je netwerk vergroten met gelijkgestemde ondernemers
Een volledig ingevuld plan dat de basis gaat vormen voor jouw succes

Wat is: De fundering voor succes in één dag?
De fundering voor succes in één dag is een dag waar je bewust de keuze
maakt om even uit je dagelijkse werkzaamheden te stappen en
strategisch na te denken over je ondernemerschap.
Wat zou je het het allerliefste willen bereiken en wat is ervoor nodig om
dat ook daadwerkelijk te gaan bereiken? In één hele dag gaan we samen
aan de slag om jouw persoonlijke plan voor succes vorm te geven.

"Eén dag waar je de rest van je
ondernemersleven van gaat profiteren"

Voor ondernemers die...

Wat is het resultaat van de dag?

Wil je meer weten over deze dag? 
Kijk op www.theomoorman.nl/fundering
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De fundering voor succes in één dag
Leer in één dag mijn succesvolle methode toe te passen



Ambitieus zijn en graag willen groeien naar meer resultaat
Graag meer vrije tijd willen voor zichzelf en voor hun gezin
Zichzelf een comfortabel en stressvrij leven gunnen

Je bedrijf zal goed blijven draaien, zelfs wanneer je er niet bent
Verkopen wordt makkelijker, dankzij mijn wervende verkoopmethode
Je gaat je leven anders indelen en meer vrije tijd creëren
Je krijgt minder stress om je bedrijf te runnen
Ondernemen wordt veel leuker dan het nu voor je is

Wat is een Mastermind groep
Een Mastermind groep is een groep gelijkgestemde ondernemers die
elkaar helpen met het laten groeien van je bedrijf en het behalen van
meer resultaat. Als deelnemer van de Mastermind groep, deel je de
uitdagingen en obstakels, waar je tegenaan loopt als ondernemer. Je
stelt de juiste vragen aan elkaar, geeft feedback, deelt kennis en
ervaringen.

"Leer van fouten van anderen, zodat je 
ze zelf niet hoeft te maken"

De Mastermind groep is voor ondernemers die...

Wat is het resultaat van de Mastermind groep

Wil je meer weten over mijn Mastermind groep? 
Kijk op www.mastermindgroep.nl
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De Mastermind groep van Theo Moorman
Voor ondernemers die hun bedrijf snel willen laten groeien



Ambitieus zijn en de focus willen leggen op hun groei
Meer vrijheid willen creëren voor zichzelf
Uitdagingen aan willen pakken met behulp van een ervaren coach

Je bedrijf gaat voor jouw werken, in plaats van andersom
Je gaat veel meer keuzes maken, die het succes van je bedrijf bepalen
Je krijgt meer vrijheid op persoonlijk en ondernemend vlak
Je inkomsten gaan omhoog
Je stress vermindert

Wat is zakelijke coaching
Zakelijke coaching staat voor exclusieve aandacht voor de groei van jouw
bedrijf en jou als ondernemer. Als je graag minder in je bedrijf nodig wilt
zijn dan nu en je meer resultaat wilt behalen. Als je jezelf meer vrije tijd
gunt en graag zaken op niveau met iemand zou willen klankborden, dan
kan ik je echt helpen.

"Leer van fouten van anderen, zodat je 
ze zelf niet hoeft te maken"

Zakelijke coaching is voor ondernemers die...

Wat is het resultaat van zakelijke coaching

Wil je meer weten over mijn zakelijke coaching? 
Kijk op www.theomoorman.nl/exclusieve-business-coaching
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Zakelijke coaching door Theo Moorman
Voor ondernemers die exclusieve focus willen op hun succes
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Notities

"Papier is er om zaken op te schrijven die 
we willen onthouden”

Albert Einstein



Udenseweg 27
5411 SB Zeeland (NB)

info@theomoorman.nl
www.theomoorman.nl


