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Elke dag doen waar je energie van krijgt, hoe fijn klinkt dat?! 

Zelf doe ik dit al jaren en ik gun het iedereen maar jou in het 

bijzonder! Jij hebt namelijk zojuist met het aanschaffen van dit e-book 

een hele belangrijke stap gezet richting jouw toekomstdroom en dat 

beloon ik graag met dit waardevolle stappenplan die jouw bloed 

sneller zal laten stromen, daar ben ik van overtuigd! 

Met jouw creativiteit en passie voor interieur droom je wellicht al 

tijden van een toekomst als interieurstylist, maar waar begin je en hoe 

pak je dit aan? Ben je wel creatief of ondernemend genoeg? Is het 

financieel haalbaar? Kortom, vragen die jij jezelf misschien al eens 

hebt gesteld waardoor je de echte stap nog niet hebt durven nemen.

Met dit e-book probeer ik je wat meer helderheid en richting te 

kunnen geven zodat jij al die onbewuste blokkades vaarwel zegt en 

gaat doen waar jouw hart sneller van gaat kloppen! 

Gefeliciteerd met jouw dappere stap!

Belangrijke Tip
Ook al is je werk je passie, zorg er 

altijd voor dat je jezelf beschermd 

door tijdig "me-time" in te plannen 

en tijd te besteden aan andere, 

voor jou belangrijke zaken. 



STAPPENPLAN

WAT IS JE "DRIVE"?

Waarom wil jij werken als 

interieurstylist en wat wil je ermee  

bereiken en hoe wil je dit bereiken?

Breng dit zo scherp mogelijk in 

kaart want dit is namelijk jouw 

unieke kracht die jou gaat brengen 

waar je wilt!

Je "waarom" kun je vinden door het 

op te schrijven. Je "wat" en 'hoe" je 

dit wilt bereiken, kun je vinden door 

het maken van een visionboard 

bestaande uit verschillende 

woorden en afbeeldingen.

1.

When your "why" is big enough, 
You will find your "how" 

Deze quote is zo treffend want wanneer jij je "waarom" 
hebt gevonden, vind je automatisch een manier om dit te 
bereiken dus... gooi alle overtuigingen maar overboord 

en manifesteren maar! 



Klinkt simpel maar het is uiteraard enorm belangrijk dat je over de juiste 

kennis bezit. Dit zorgt niet alleen voor meer zelfvertrouwen, maar kennis 

vergroot ook je expertstatus en dat ervaren mijn cursisten vaak als 

prettig wanneer zij met een opdrachtgever om de tafel gaan.

Heb je bijvoorbeeld alle kennis in huis om een goed ontwerp te kunnen

maken of om een goed kleuradvies te geven, of ontbreekt er nog de 

nodige kennis en zou je hier nog cursussen voor moeten volgen? 

Ik weet uit ervaring dat veel startende interieurstylistes graag wat 

begeleiding hebben bij het opstarten van hun bedrijf. Inschrijving bij de 

KvK en een website is niet zo moeilijk te verzinnen maar er komt 

natuurlijk veel meer bij kijken. 

Maak voor jezelf inzichtelijk welke kennis er bij jou nog ontbreekt.

Belangrijke tip
Durf je "drive" dromen!

Oftewel ga manifesteren! En dat doe je 

alsvolgt: Doe je ogen dicht en visualiseer 

jouw toekomst alsof je het al hebt. Zie wat 

je ziet en ervaar dit. Focus je vervolgens 

op het gevoel, voel wat je voelt en laat dit 

heerlijke gevoel door je hele lijf stromen.

Herhaal dit zo vaak als je kan.

2. DE JUISTE KENNIS



Leer de taal van jouw ideale 
klant en maak hen jouw fan!

3. JOUW IDEALE KLANT

Een belangrijke vraag is, wie is jouw 

doelgroep en wil je straks bedienen? 

Nu jij je "drive" hebt gevonden is het 

belangrijk om deze missie te gebruiken 

bij het vinden van jouw ideale klant.

Ook al zou je dit willen, je kunt niet de 

hele wereld bedienen en daarom is 

kiezen voor de juiste klanten belangrijk. 

Zo scherm je jezelf af voor klanten die 

niet bij jou passen.

Je ideale klant vind je door deze heel 

precies te omschrijven, wat is zijn 

wens, zijn grootste zorg, zijn struggles? 

Kruip echt in de huid van jouw ideale 

klant en biedt de oplossing! Dit 

verwerk je in je teksten op bijv. je 

website of social media zodat jij de 

juiste klanten aanspreekt en aantrekt.



          PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Tijdens stap 1 gaf ik je de tip om te gaan manifesteren en visualiseren. 

De ene is daar al mee bezig en voor de ander is het nog een 

zweverige ver van zijn bed show. Geloof me, alles is mindset!

In het begin van mijn ondernemersschap kon ik nogal eens 

beperkende gedachten hebben die achteraf gezien mijn groei en 

geloof flink hebben beperkt. In 2014 ging ik mijzelf meer richten op 

persoonlijke ontwikkeling en door de jaren heb ik mijn kennis hierin 

flink weten te vergroten. Ik las boeken, woonde seminars bij, luisterde 

podcast enz. en heel eerlijk begon toen pas mijn bedrijf beter te 

lopen! Een positieve mindset in ondernemen is essentieel en brengt je 

zoveel meer, dit krijg ik ook steeds vaker terug van mijn cursisten.

Door de juiste balans te vinden in de combinatie van ondernemen en 

persoonlijke ontwikkeling kun je veel verschil maken met jouw bedrijf.

Alles wat je nodig hebt zit in jouw!

Belangrijke Tip
Veel mensen zien falen/ fouten 

maken als iets negatiefs maar het 

tegenovergestelde is waar! Als iets 

nog niet lukt of goed gaat dan kom 

je erachter waar nog wat te leren 

valt en waar jij jezelf nog in kunt

ontwikkelen. Durf te falen!

4.



Een grote reden van uitstel is 
financiële onduidelijkheid.

5.

Wat heb je nodig om te kunnen 

starten en wat kost dit?

Welk inkomen heb jij nodig om jouw 

lasten te kunnen betalen?

Welke diensten ga je aanbieden en 

wat leveren ze op?

Wie gaat je boekhouding doen? 

Wat is je verdienmodel?

FINANCIEEL PLAN

Als  je start met ondernemen hang je al 

je financiële zekerheden in de bomen 

en dat kan best spannend zijn!

Belangrijk dus om alles inzichtelijk te 

maken zodat je nu daadwerkelijk de 

stap durft en ook gaat te maken. 

Waar moet je bijvoorbeeld op letten?

Het is handig om vanuit meerdere 

stromen inkomen te genereren. 

Laatst was 1 van mijn cursisten blij 

verrast dat het zo snel haalbaar is om 

een normaal inkomen te genereren!



Inzicht hebben geeft rust 
en zorgt voor sturing

Wanneer wil je van start?

Welke kennis ontbreekt er en hoe ga je 

die vergaren?

Heb je je financiële plan op orde?

Wat ga je aanbieden, aan wie en hoe?

Heb je teksten voor je website?

Regel je zelf je branding en website of 

laat je dit doen?

Hoe pak je je social media en 

marketing aan?

         INZICHT EN PLANNING

Inzicht hebben geeft rust, zorg daarvoor 

dat je op alle fronten overzicht hebt en 

maak een duidelijke planning. bijv:

6.

Werk punt voor punt uit voor een helder overzicht.

There are dreamers and planners;
Planners make their dreams come true.

Mijn grootste advies is stap uit je comfortzone want 
daar ligt jouw persoonlijke groei... ga het doen! 

 
 



Na het overwegen van al je voors- en tegens en het uitwerken van alle 

vorige stappen ben jij eruit, jij gaat het doen! 

Logisch, want het is natuurlijk super zonde om met jouw creatieve 

talenten niet te gaan doen waar jouw hart ligt en waar jij energie van 

krijgt. Gun jezelf deze mega waardevolle ontwikkeling!

In het begin komt er een hoop op je af dus ik adviseer je net als mijn 

cursisten altijd een duidelijke planning te maken. Focus je vooral op de 

zaken die belangrijk zijn en die geld in het laadje brengen en laat je 

vooral niet afleiden door dingen die later kunnen. 

Tuurlijk is een strakke website, Instagram pagina of visitekaartje leuk 

maar dit kun je altijd later finetunen. Zoek in plaats daarvan naar een 

paar klanten waar je in ruil voor een review of tegen een gereduceerd 

tarief voor aan de slag kunt, zo kun je alvast iets verdienen en routine in 

je werk opbouwen. win-win!

Belangrijke tip
Zodra jij hebt besloten te gaat starten en 

jij je hebt ingeschreven bij de KvK, noem jij 

je bedrijf vol trots jouw bedrijf! Neem 

jezelf serieus als ondernemer en noem je 

business nooit "bedrijfje"... Own je shit!

7. DOE HET!



Liefs Sharon

Hoe mijn reis begon...
In 2011 begon ik mijn ondernemersreis in de interieurbranche. 

Bleu, onzeker en ik had geen idee hoe ik moest beginnen. 

Ik schreef me in bij de KvK, frutselde een website in elkaar en via 

via kon ik aan de slag met mijn eerste project. 

Qua ondernemen deed ik maar wat, meestal ging het goed 

maar soms ook niet. Achteraf waren dit de meest waardevolle 

lessen die ik als ondernemer heb mogen ontvangen, hier ben ik 

dan ook heel dankbaar voor!

Toch ben ik er van overtuigd dat ik met de kennis van nu zoveel 

tijd, energie en geld had kunnen besparen. Als ik destijds 

begeleiding had kunnen krijgen had ik daar veel voor over gehad 

maarja... dat was er niet en is achteraf makkelijk gezegd ;)

Intussen realiseer ik de mooiste interieurs, heb ik de leukste 

klanten en deel ik met alle liefde mijn kennis via de Academy.

Intussen ken ik de echte klappen 
van de zweep en ben ik blij dat ik 

een stukje van mijn kennis en 
ervaring met jou heb mag delen. 

Ik gun het je!

www.moodzstylingacademy.nl

info@moodzstylingacademy.nl


