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Ben jij een ondernemer die haar passie deelt en gezegend
is met een creatief brein dat barst van de toffe ideeën? Wil
je jouw onderneming verder laten groeien, nog meer
mensen blij maken, maar kom je er maar niet aan toe om
alle puzzelstukjes uit de creatieve chaos om je heen te
plukken en er een geheel van te maken? Of heb je ergens
nog een kant en klaar plan liggen, maar kom je niet toe aan
het uitvoeren omdat je veel liever in de flow van het creëren
van nieuwe dingen blijft?

Laat mij je helpen! Ik ben dé expert voor creatieve
ondernemers die in no-time zorgt voor helderheid, structuur
en een concreet plan. Je maakt mij dolgelukkig als ik in
jouw berg met chaos mag duiken om alle stukjes bij elkaar
te verzamelen en jou te helpen al die creatieve ideeën tot
bloei te laten komen. Ik zorg er voor dat jij weer kan
genieten van jouw chaos, omdat je weet dat er niets
verloren gaat. Je voelt je niet langer verloren in die berg
met ideeën, maar staat daar middenin: vol vertrouwen te
genieten van jouw creatieve passie!

Yvette van der Plas
STRATEGISCH VA FOR CREAT IVES



Ik ben een denker en tegelijkertijd een prater. Gebruik
veel beeldspraak, zie alles in een groter plaatje. Hou
onwijs van puzzelen in allerlei verschillende vormen.

Ik ben een moeder en geniet er van om mijn dochter
elke dag weer een beetje te zien veranderen. Die
ontwikkeling van een mens van heel dichtbij
meemaken is een groot voorrecht.

Ik kan lekker koken, maar geniet ook onwijs van een
kant en klare pizza uit de oven.

Ritmegevoel is volledig aan mij voorbij gegaan, maar
ik kan ontzettend genieten van muziek. Behalve van
dance/trance/metal, daar snap ik echt niets van.

Ik word blij van kleur en lente en groei en bloei, tuinier
graag, maar heb te weinig geduld voor een echte
moestuin.

Wie ben ik?



4 afspraken voor een 1 op 1 sessie

Uitgewerkte planning in Trello (deze houden we samen bij en updaten we waar nodig)
Tussentijdse bereikbaarheid via WhatsApp om mee te vieren/aan te jagen/te sparren/etc.
Mogelijkheid om mij mee te laten lezen met mails/blogs/etc. Ik geef je mijn ongezouten mening &
feedback en hou in de gaten dat de inhoud aansluit bij de plannen die we samen hebben opgesteld

Hét pakket voor ambitieuze creatieve ondernemers in de groeifase van hun bedrijf, die zoeken naar rust
in alles wat moet. Ik help je van gedoe naar gedaan, samen zorgen we dat je weet welke stappen er
nodig zijn om verder te groeien. Zodat jij je geen zorgen meer hoeft te maken en weer lekker kan
ondernemen vanuit jouw creatieve flow; doen waar je van houdt én goed in bent!

Inhoud pakket:

* 2 langere 1 op 1 sessies waarin we jouw strategie onder de loep nemen, keuzes maken en een
passende planning uitzetten
* 2 kortere 1 op 1 sessies om in te checken, kijken hoe de planning loopt en waar we eventueel
moeten bijsturen
* verdeeld over 6 weken

Kosten: € 1.250 (excl. btw) per pakket

2 way strategiepakket



Het levert je letterlijk uren in de week op. En daarnaast
ook vooral veel headspace & rust, bedenk je eens wat
je met al die ruimte in je hoofd kan doen!

Je hebt niet langer last van de frustratie “waarom heb
ik dit weer niet gedaan”, want je weet exact wat je te
doen staat en hoe je dit zo moeiteloos mogelijk doet

De basis van jouw onderneming is goed geregeld, je
hoeft je daar niet langer druk om te maken

Je wordt niet meer tegen gehouden door dat ene
project wat je steeds maar liet liggen

Je voelt weer rust & ruimte om aan de slag te gaan
met wat je het leukste vind

Dat project waar je elke dag gefrustreerd van raakt is
op orde en loopt zonder dat je er last van hebt! Je
hoeft er niet meer mee bezig te zijn en die ruimte kan
je benutten voor dingen waar je blij van wordt

De basis(structuur) van jouw onderneming is zo
ingericht dat je precies weet wat je doet, hoe je dat
doet en waarom je dat (zo) doet

Je bent weer de baas over jouw eigen creatieve chaos

Je voelt weer ruimte om te creëren van uit flow

Je weet wat je te doen staat bij nieuwe ideeën

Je weet weer waarom je doe wat je doet en hoe je dat
moeiteloos aanpakt

Wat je doet is goed geregeld en zoveel mogelijk
geautomatiseerd

Je hebt meer tijd en energie voor de taken en
activiteiten die jouw inkomen laten groeien

Resultaat



Samenwerken met mij betekent onder andere dat...

...je er niet alleen voor staat

...je een sparringpartner hebt die weet waar je mee bezig bent én wat bepaalde keuzes

betekenen voor jou en je bedrijf

...je gebruik kan maken van mijn kennis en ervaring met een grote verscheidenheid aan

ondernemers

...je een heldere planning hebt

...er duidelijke deadlines staan om je te motiveren stappen te blijven zetten

...ik je accountable houd en zorg dat je doet wat je belooft, een levende stok-achter-deur dus

...je weet dat je geen stappen zult overslaan, daar zorg ik voor

...je eindelijk stappen vooruit zet en je met elke stap ruimte voelt ontstaan

...je werkt met meer focus en weet wat je doet én waarom je dat doet

...je je gesteund voelt door iemand die snapt hoe jouw creatieve brein werkt

Wat brengt onze samenwerking jou?



willen toegroeien naar een bedrijf waarmee ze financieel onafhankelijk zijn
snel groeien en zoeken naar een goede basis voor het werk dat ze doen
ambitieus zijn en hun bedrijfsprocessen goed op orde willen hebben
vol vertrouwen in hun eigen creatieve chaos willen staan
nieuwe ideeën graag structureel en moeiteloos willen kunnen uitrollen
alles uit hun bedrijf willen kunnen halen en bereid zijn energie te steken in verbeteringen

merkt dat je het werk voor klanten altijd voorrang geeft op het uitrollen van nieuwe ideeën
het lastig vindt om tijd te investeren in acties die niet direct geld opleveren
er onvoldoende systeem zit in wat je doet & hoe je dat doet
niet weet waar je moet beginnen
steeds kiest voor de snelle korte oplossing in plaats van tijd te investeren in een complete aanpak
blijft uitstellen als je geen duidelijke deadline hebt
flink bent gegroeid en nu blijkt dat wat je deed niet meer echt lekker werkt, maar je hebt geen idee hoe
het dan wel zou moeten
chaos ervaart in jouw onderneming en daardoor ook in je hoofd

Ondernemers die:

Dit is nuttig voor jou als je:

Wie kan ik het beste helpen?



Zoek jij naast een creatieve en strategische sparringpartner ook iemand die jou een aantal
praktische zaken uit handen neemt? Een VA die proactief een deel van de uitvoerende taken
overpakt? Zodat jij bijvoorbeeld geen omkijken meer hebt naar het invoeren van bonnetjes, het
bevestigen van afspraken, controleren van gegevens, etc,en je vol focus kan richten op wat je het
liefste doet?

Het is mogelijk om onze samenwerking aan te vullen met uitvoerende VA werkzaamheden. Ik werk
hiervoor samen met een aantal fantastische vrouwen die heel gelukkig worden van de operationele
kant. Ze zijn enthousiast, proactief en uiteraard zorgvuldig en betrouwbaar in hun werk.

Om te zorgen dat jij je kunt focussen op de zaken waar wij samen aan werken (planning, overzicht,
helderheid in de keuzes die je maakt, etc), neem ik de aansturing en begeleiding van deze VA in
handen. Ik zorg dat zij op de hoogte blijft van wat wij samen uitwerken en dat zij volledig is ingewerkt
op de belangrijkste taken. Daarnaast hebben jullie natuurlijk ook zelf direct contact over praktische
zaken, maar ik ben altijd betrokken als verbindend (tussen)persoon. De perfect combinatie van
werken aan groei en het inrichten van de praktische werkzaamheden die bij jouw bedrijf horen.

Kosten: 2 uur per week vanaf €650/mnd (alleen mogelijk in combinatie met het strategiepakket)

SA M E N W E R KEN  I S  TWEER ICH T I NGS VE R K EE R

2 way strategiepakket - plus



Een samenwerking met mij als jouw sparringpartner is een
grote stap, dat besef ik me goed. Het is wellicht de eerste
keer dat je iemand zo binnen laat in jouw onderneming.
Weet dat ik al heel wat heb gezien en gehoord, ik vind niet
snel iets gek/vreemd/stom en je kan mij volledig
vertrouwen. Ik ben er om naast je te staan en samen te
vieren en mooie stappen te zetten.

Het is voor mij essentieel dat we persoonlijk een goede klik
hebben. Ik ben ontzettend positief en meedenkend, maar
ook altijd eerlijk en direct, ik zeg zelden ja en amen en ik
zal altijd kritisch blijven over wat we samen doen, waarom
we doen wat we doen, of het nuttig is, etc. Het doel is
tenslotte om samen te groeien!

Voor mij is het altijd een feestje om nieuwe, ambitieuze,
creatieve ondernemers te mogen ontmoeten, dus ik ga
ontzettend graag met je in gesprek!

Ben je enthousiast en wil je meer weten of gewoon eens
kennismaken? Je kan me op verschillende manieren
bereiken:

Meer weten of eens
vrijblijvend kennismaken?

P.S.

yvette@twowayva.nl

030 237 81 70l (ook voor WhatsApp)



“ SAMEN  ZORGEN
WE ERVOOR DAT
J IJ  JE
VERTROUWD
VOELT  B INNEN
JOUW E IGEN
CREAT IEVE
CHAOS  EN  DAT
AL  JOUW
CREAT IEVE
IDEEËN
MOE ITE LOOS  TOT
BLOE I  KOMEN”
Y V E T T E  |  S T R A T E G I S C H  V A  V O O R  C R E A T I V E S


