
6 DINGEN DIE JOUW BUSINESS EEN BOOST GEVEN

Focus houden

Focus houden wordt onderschat. Het is namelijk 1 van de
moeilijkste dingen om te doen als je jouw eigen business runt. Dit
kun je met een paar tips heel goed vergemakkelijken.
 
1. Alle meldingen van je telefoon uitschakelen. 
Als jij continue meldingen binnenkrijgt, hetzij vanuit social media
of andere apps, betekent dat dat jouw telefoon controle heeft
over jouw focus. Gezien we snel geneigd zijn om meteen te
reageren is meldingen uitschakelen het allerbeste dat je kunt
doen. Dan bepaal jíj namelijk wanneer je op je telefoon kijkt en
niet andersom.

 2. De pomodoro techniek aanhouden tijdens het werken. 
Om ervoor te zorgen dat je alsnog niet continue afgeleid raakt
en 'even' nog snel op dat appje reageert en die foto liket kun je
werken met de pomodoro techniek. Dat houdt in dat je 25 minuten
onafgebroken focust op 1 taak en dan 5 minuten pauze neemt.
Vervolgens doe je dat weer. Na de derde of vierde keer 25
minuten focussen kun je dan een pauze nemen van 15 minuten. Je
kunt hiervoor makkelijk een app downloaden en gebruiken voor
tijdens het werken.

3. Niet teveel to do’s per dag op je lijstje zetten. 
We zijn geneigd om veel te willen doen op een dag, maar dat is
helemaal niet zo slim. Zorg ervoor dat je maximaal 3
grote/belangrijke to do's hebt op 1 dag en dat de rest
voornamelijk bestaat uit wat makkelijkere taken, zoals de
mailtjes beantwoorden. Als je namelijk continue achter de feiten
loopt - omdat we de taken onderschatten - en nooit eens je to
do's van de dag kunt afvinken, werkt dat heel demotiverend. Dus
om de motivatie en daarmee de focus te houden houd je je to do
lijkt korter, maar effectiever.  
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Minder, maar beter doen

Vaak willen we meer doen en denken we ook bij het boosten van je
business dat je meer moet doen. Vaak is dat juist niet zo en
moeten we zelf minderen, maar hetgeen we doen wel beter doen.
 
1. Alles opschrijven wat jij doet in jouw business.  
Het eerste dat je dient te doen is alles - maar dan ook echt alles
- opschrijven dat gedaan wordt op dagelijkse/wekelijkse basis in
jouw bedrijf. 

 2. Bepaal welke taken jij beter doet dan de rest.
Daarna ga je na welke taken jij beter doet dan de gemiddelde
persoon en die blijf jij dus ook doen. Het liefste verbeter je die
taak nog meer, zodat het echt een expertise wordt.

3. Uitbesteden. 
Er blijven nog een paar taken over, want je bent vast niet in
alles een expert. Belangrijke taken kun je het beste uitbesteden,
zoals bijvoorbeeld jouw financien. Het kost geld, maar bespaart
jouw tijd, wat ook weer geld kost. Liever iemand die de taak
perfect en snel doet dan dat jij er maar mee aanmoddert. 

Op deze manier kun je goed overzicht houden op de taken waar jij
een expert in bent en zorg je ervoor dat er tijd wordt bespaard
om je dus meer te focussen op belangrijke zaken in jouw business.
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Verbinding maken met jouw publiek

Jouw business zou jouw business niet zijn zonder jouw publiek.
Jouw fans, jouw klanten, degenen die ervoor zorgen dat je jouw
droomjob kunt uitoefenen. 
 
1. Benoem altijd het voordeel/resultaat van de klant.
Of je nu een post op social media schrijft of een nieuwsbrief
verstuurt, zorg ervoor dat het om de klant draait. Waarom is
jouw product of dienst gunstig voor hen? What's in it for them?

 2. Erken je klanten. 
Krijg je berichten via de mail, social media of bijvoorbeeld
Whatsapp? Zorg ervoor dat je altijd reageert. Gaat het om
klachten of belangrijke vragen, neem het dan altijd serieus en
laat er niet teveel tijd overheen gaan voor je antwoordt. Een
slechte klantenservice wil je niet. Ik herhaal, NIET.

3. Reageer op de behoeften van de klant. 
Zorg ervoor dat jouw connectie zo goed is, dat je de behoefte
begrijpt van jouw klant. Een conversatie met een (potentiele)
klant? Stel jij ook eens wat diepere vragen. Of neem hun vragen
en twijfels mee in bijvoorbeeld jouw volgende nieuwsbrief.

Nogmaals, laat het draaien om de klant. Jij bent niet belangrijk.
Yes, dat heb je goed gelezen. ;)
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Een businesscoach inschakelen

We volgen opleidingen om vakken te kunnen leren en volgen
cursussen om kennis op te doen. Waarom denken we dan dat we
van de 1 op de andere dag kunnen ondernemen zonder daarvoor te
leren?
 
Natuurlijk, in de praktijk zul je vallen en opstaan en juist
daarvan leer je ontzettend veel. Alleen zorg ervoor dat je niet
al te lang blijft aanmodderen, terwijl je ontzettend veel kunt
leren van anderen die al jarenlang het vak ondernemen beoefenen
en onder de knie hebben. 

Een businesscoach inschakelen kan hiervoor een oplossing zijn. Je
kunt hiermee in korte termijn grote stappen maken en fouten
voorkomen die je anders wel zou maken zonder haar/zijn hulp.

Zorg ervoor dat je de trackrecord van een businesscoach kunt
inzien (dus waar hebben zij geleerd, welke certificaten hebben ze
en wat zeggen hun klanten) en ga ervoor. Sommigen bieden ook
vaak cursussen aan voor een lange tijd, zodat je niet terugvalt
in oude patronen.

Is het een investering? Ja. Is het die investering waard? Als je
een goede businesscoach uitkiest, zeer zeker. 
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Investeren in jezelf

Investeren in jouw bedrijf, maar ook vooral in jezelf is het
grootste cadeau dat je jezelf kunt geven. 
 
1. Investeer in jouw vakgebied. 
Zoals we met de vorige tip al hebben benoemd: een businesscoach
kan jou zoveel leren over het vak ondernemen. Daarnaast kun je
je ook gericht op jouw vakgebied focussen en daarin investeren.
Denk bijvoorbeeld aan een extra opleiding, cursussen, maar ook
netwerkborrels en boeken zijn top manieren om meer te leren
over jouw vakgebied en ondernemen an sich.

 2. Investeer in jouw mentale gezondheid. 
Vraag iedere succesvolle ondernemer of hij/zij zover zou kunnen
komen zonder een sterke mentale gezondheid en het antwoord is
nee. Persoonlijke groei is namelijk indirect of direct ook zakelijke
groei. Jouw mindset veranderen, jouw trauma's onder ogen zien
en verhelpen en bijvoorbeeld jouw sterke en zwakke punten leren
kennen om zo beter te leiden en te ondernemen. Therapeuten of
coaches kunnen jou hier goed bij helpen, dus gun het jezelf ook.

3. Zorg voor genoeg me-time. 
De grootste valkuil als (startende) ondernemer is 24/7 willen
werken aan je bedrijf. Zo werkt het helaas niet en zo ga je al heel
snel op je snuitje vallen om maar zacht te zeggen. Zorg voor een
goede balans tussen werk en familie/sociaal leven. Zet dan ook
echt op je to do lijsten wanneer je gaat wandelen, samen met je
vriendin gaat lunchen of een middag vrijneemt voor je kinderen. 
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Vier je successen

Last but not least: vier je successen!

Zorg ervoor dat je maandelijks of per kwartaal stilstaat bij
alles wat je hebt bereikt de afgelopen periode.
Wat heb je geleerd of behaald? Vier het!
Want behaald of niet, van beiden zet je een stap naar voren.

Zet ook weer doelen voor de aankomende maanden en hang er ook
een beloning aan. Beloon jezelf, geef jezelf credits ipv meer en
beter te willen en zo blijf je gemotiveerd en kan je weer door!

Succes!


