CREATE YOUR
OWN MAGIC
DENISE PELLINKHOF

NIET DROMEN
MAAR DOEN!

ONE DAY
YOU’RE IN, THE NEXT DAY
YOU ARE OUT...
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About : Business Issue
Jouw business staat niet op een eiland, maar midden in
een samenleving, een maatschappij die haar eigen dynamiek
en haar eigen geschreven en ongeschreven wetten en regels
heeft. Net als in Fashion...zo is het óók in business;
One day you’re in, the next day you are out...
De enige zekerheid die je hebt is het feit dat alles verandert, en
als ondernemer ben je altijd aan het meebewegen, aanpassen,
bijsturen en afstemmen op wat er om je heen gebeurt. In al
die veranderingen en dynamiek is het noodzakelijk dat je een
uitgesproken eigen lijn trekt. En daarom is business issue
er voor jou!
Focus, passie en actie! Dat heb je nodig om je business te laten
groeien. Succes creëer je zelf door je business slim op de voorgrond te pushen.
SLIM op de voorgrond te pushen…je leest het goed.
De neurowetenschap houdt zich bezig met de werking van het
brein en dat levert slimme tools en inzichten op voor groei-,
ontwikkel- en leerprocessen. Jouw business is een weerspiegeling van wat je denkt, wat je voelt en wat je doet…. Shit!!
Maar, dan zijn je gedachten, je emoties en je handelen dus ook
de ingangen om je brein te hacken en om bewust te focussen,
te ontwikkelen en te gááán!!!
Daarover gaat het Business Issue Event en als
voorproefje daarop, besloten wij om een magazine te maken,
vol met interviews, verhalen en tips van inspirerende en vooral
knappe ondernemers. Wij zijn Sandra en Lianne en wij zijn het
creatieve brein en hart van Business Issue. Wij hebben allebei
onze eigen business, kwamen elkaar tegen en ontdekten dat
we elkaar iets konden geven waar we zélf nog beter van
werden: éen en één is drie!!!
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Sandra (links op de foto) is een trainer en coach, heeft een
pedagogisch, didactische achtergrond en staat veel voor grote
groepen, maar geeft ook één op één sessies. Daarin gaat het
over mindset, motivatie en gedrag bij thema’s rondom (werk)
geluk, balans, persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Haar
expertise ligt op het gebied van de mind-body connectie.
Lianne (rechts op de foto) is een concept creator.
Dit wil zeggen dat zij vanuit jouw missie en visie een visueel
concept kan neerzetten dat naadloos aansluit bij jouw verhaal
en doelgroep. Ze fotografeert content, geeft vorm aan jouw
grafische uitingen en maakt een totaalconcept waarin alles
perfect bij elkaar aansluit. Ze is een expert in het creëren van
een spannend instagram account en heeft veel kennis in huis
over het branden van een merk, product of persoon!
Dit magazine is de voorloper van het event op
8 november 2019. Vind je dit magazine tof!!?? Dan moet je er
zeker bij het event aanwezig zijn! In dit magazine lees je meer
over de topics die aan bod komen, maar los van de inspirerende topics, ga je ook nog eens heel veel andere ondernemers
ontmoeten. Wij zorgen ervoor dat je ze allemaal spreekt en
allemaal ziet. En als jij ze allemaal spreekt en allemaal ziet….
guess what...dan spreken en zien ze jou ook!
Dus…
Leer van ons, leer van elkaar en ga met nieuwe inzichten naar
huis die je direct kunt toepassen op jouw business. Daar draait
het hele event om!

Model : Denise Pellinkhof
Make-up : Gerriet Brouwer
Styling & Creatie : Roan Aarts
Foto : Simone van Eerde
Productie : Sandra Niezink
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MINDSET
MOTIVATION
Ik geloof in grote dromen, een positieve mindset en daadkracht. De rode draad in mijn
carrière so far... is lesgeven, doceren, trainen en coachen. Mijn persoonlijke passie in al mijn
werkomgevingen is altijd weer de interesse voor mindset, gedrag & motivatie. Wanneer
komen mensen in beweging, komt er energie los en worden passie en talent tastbaar...
en wat is daarvoor nodig? Een beetje kennis over je brein en je hart helpt je om meer energie
te krijgen en met passie te leven…en NEEEEE dat IS niet zweverig!

SANDRA

Ik ben zo blij dat de wetenschap méér en méér
met bewijzen komt en ‘geluk’, ‘passie’ en ‘energie’’
daarmee uit de ‘geiten-wollen-sokken’ hoek haalt.
Energie, passie en geluk zijn hele belangrijke factoren
om je doel te behalen en succesvol te zijn! In alles wat
ik doe...in mijn trainingen, workshops, presentaties en
sessies gaat het altijd over mindset en gedrag.
Kennis over ons systeem (mind-body) is super helpend
daarbij; er zijn namelijk een aantal knoppen waar je zélf
aan kan draaien… breinleiderschap noem ik dat.

SANDRA
NIEZINK

Deze kennis geeft je namelijk inzicht en tools met
betrekking tot jouw persoonlijke persoonlijke drive en
passie, maar ook hoe je focus kunt krijgen en houden.
En ja...dat is ook gewoon hard werken en doen.
Focus, Passie en Actie! Dat heb je nodig om je business
te laten groeien, om jezelf te ontwikkelen en om je
dromen te kunnen doen. Ik help je om jouw unieke rode
draad te vinden en zichtbaar te maken en zo je passie
en al je kwaliteiten te vertalen naar een heldere focus
en een concreet creatie plan.

SEE

SEE

Inzicht in jouw eigen verhaal gaat je helpen om een
hele duidelijke doelstelling en richting te formuleren.
Je brein heeft deze doelstelling nodig om te kunnen
focussen en prioriteiten te kunnen stellen.

VLAMMEN

En ook..hoe je je verhaal vertelt...wanneer je gaat
praten of juist ophoudt te vertellen. Ik let op wat je ziet,
wat je aandacht heeft en krijgt.. Hierin ligt voor mij een
schat aan informatie over jou en er is altijd een rode
draad en een thema te vinden! Door de verhalen en de
gesprekken ontdek ik ook waar jij jezelf tegenhoudt,
welke ‘dingen’ je het liefst vermijdt... de dingen.. die jou
waarschijnlijk in de weg staan om nu eens echt te gaan
vlammen met je business, om die volgende stap te gaan
zetten, om een carrièreswitch te nemen etc.

FOCUS.
PASSIE.
ACTIE.

Het tweede deel van de dag vlieg ik Lianne van
Leliedesign in en zij maakt vervolgens een inspirerende
visual, zodat je nog meer energie krijgt om iedere dag
met je (ondernemers) plan aan de slag te gaan.
Een bewezen manier om je brein te helpen om jou aan
het werk te zetten om zo je doelen ook echt te kunnen
bereiken.

Hoe ik dat doe?
Ik hack je brein! :) dat klinkt eng.. maar dat stelt niks
voor...het doet niet zeer en je merkt er niks van...
no worries. Maar het effect en resultaat is wel ENORM
effectief en efficiënt. Ik stel vooral veel vragen die
verschillende delen van je brein aanspreken…

Aan het eind van de dag ga je dan naar huis met:
● Duidelijke doelstelling en/of focus
● Tips om je (brein) te helpen omgaan met je
valkuilen en blokkades
● Visual - Plan van aanpak ( BY: Leliedesign)

Daarvoor ga het liefst een hele dag met je op pad en
dan doen we van alles. “Spending time’ en ondertussen
luister ik naar je verhaal. Naar de dingen waarover je
vertelt.. de zinnen die je maakt, de woorden die je kiest...
of niet kiest..
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FEEL

FEEL:

Je komt pas in beweging en in actie voor een
doelstelling als het doel ook echt een heel goed gevoel
geeft. Het moet je energiebron gaan worden! Zodra je blij
wordt van de richting die je in gaat slaan, gaan je brein
en je gevoel een krachtige samenwerking aan.
Drive is dat

DO
DO:

Actie en concreet gedrag zijn noodzakelijk om je doelen
te realiseren. Ik help je om heel concreet iedere dag je
focus op je doelstelling te richten. Dat geeft iedere dag
die energie boost die je nodig hebt en bovendien zet je
iedere dag een stap in de richting van je doel!

Meer leren en weten over wat ik doe?
volg mij op instagram : @Ssandraniezink

THE SCIENCE
OF DOING BUSINESS
Durf jij uitgesproken onderscheidend te zijn en je business naar de voorgrond te
pushen? Of word je tegengehouden door gedachten, een tunnelvisie, stemmetjes in je
hoofd etc? Met Business Issue leren we je de kracht van jouw brein en uitgesproken
ondernemen! Wij hebben de wetenschap in huis om jouw business te laten groeien,
jezelf te hacken en helpen jou bij het vinden van jouw unieke identiteit.

Model : Sandra Niezink
Make-up : Gerriet Brouwer
Concept & Foto : LelieDesign
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CREATE YOUR
OWN MAGIC
YOUR STORY
YOUR BRAND
ENJOY

BE YOURSELF:
EVERYONE ELSE IS
ALREADY TAKEN!
Ik was altijd al een vlinder en deed dingen op mijn eigen manier.
Mensen vonden mij ongrijpbaar en niet te volgen. Lang probeerde ik me te conformeren en
ik kan je een ding vertellen: daar word je niet gelukkig van. Ik begon veel te lezen en met
mensen te praten over mijn vakgebied en persoonlijke ontwikkeling. Ik ontwikkelde mijn eigen
visie en groeide in kennis, netwerk en zelfvertrouwen. Ik stapte bewust telkens een stukje uit
mijn comfort zone. Soms ontzettend eng, maar het bracht me steeds dichter bij mezelf en mijn
doel. Ik weet nu: het ondernemende, creatieve en de enorme drive om mensen te inspireren en
helpen zat er altijd al in. Het was een kwestie van omarmen en gewoon doen. Het draait om
mindset en intentie. Om positiviteit en enthousiasme. En vooral om die te delen met anderen,
je te verbinden met elkaar en samen de wereld een stukje plezieriger te maken. Mijn tweede
naam is niet voor niets Joy.
Zie jezelf überhaupt als merk. Als je strategisch

kunt beïnvloeden hoe mensen je zien, waarom zou je dat
dan niet doen? Dat is de belangrijkste stap en kwestie
van mindset.

Kies een tot drie expertises. Wat zijn jouw

Zeg nee. Tuurlijk mag je ontdekken. Maar als je voelt
dat iets niet volledig bij je past, zeg nee. Meteen en
dui¬delijk. Het geeft ruimte voor dingen die wel
bij je passen.

persoonlijke hashtags? Pak ze vast en draag ze lange tijd
consistent uit, zodat mensen je ermee kunnen verbinden.
Kwestie van focus.

Bepaal jouw eigen kaders. Wanneer wil je werken,

Leer jezelf kennen. Jezelf zijn klinkt eenvoudig, maar

Wees zichtbaar. Het is geen borstklopperij

Be the crazy one. Als kind willen we ontdekken en

Stel niet uit. Vaak zeggen mensen:

weinig mensen durven uit hun comfort zone te stappen
en de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Investeer in
persoonlijke ontwikkeling en groei als mens. Het mooiste
cadeau dat je jezelf ooit kunt geven.
zijn we speels. Zonde dat we dat afleren. Durf weer lekker gek te doen en tegen de rest in te gaan. Het stimuleert je geluksgevoel en creativiteit.

Zet door. Succesvolle mensen zijn succesvol omdat ze

waar en met wie wil je zijn? Maak daar een structuur
voor, zet het in je agenda en bewaak het met je leven.
of Amerikaans gedoe. Wil je impact maken?
Vertel je verhaal en maak jezelf zichtbaar.
Alleen daarmee inspireer je anderen al.

DENISE
PELLINKHOF

“Ik wil graag, maar nu is niet het moment.” Geloof mij,
NU is het moment. Want als vandaag niet, waarom
morgen dan wel? Het hoeft niet perfect. Als je maar een
stap zet. Klein of groot, dat maakt niet uit,
maar kom in de flow!

ondanks tegenslagen doorzetten. Ze falen niet, ze leren.
Om vervolgens beter te worden, net zolang tot hun doel
is bereikt

10

11

Model : Denise Pellinkhof
Make-up : Gerriet Brouwer
Styling & Creatie : Roan Aarts
Concept & Foto : LelieDesign
Productie : Sandra Niezink

Model : Lana Kievit
Make-up : Gerriet Brouwer
Styling & Creatie : Roan Aarts
Concept & Foto : LelieDesign
Productie : Sandra Niezink

GET YOUR
SHIT DONE
GET YOUR SHIT DONE Je krijgt tijdens het event heel veel input en inspiratie en
dat leidt absoluut tot een nieuwe of aangescherpte focus, nieuwe doelen of andere
manieren. Dat is een verandering.... en verandering vraagt om concreet gedrag…
Om te voorkomen dat al je ideeën de volgende dag weer vervlogen zijn, zorgen we
ervoor dat je naar huis gaat met een creatieve reminder én concrete acties.
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IK HOU VAN EEN
ARTISTIEKE UITDAGING
Alles kan… het is nooit groot genoeg. Ik geloof niet alleen in dromen,
maar vooral in doelen!! Al heel snel wist ik dat ik fotograaf wilde worden, werd ik thuis
gestimuleerd om creatief bezig te zijn.. het was dan ook niet zo heel gek dat ik totaal flopte
op mijn hbo studie vrijetijdsmanagement. Ik moest terug naar mijn kern.. mijn hart, mijn stille
verlangens.. die dromen.. En dat deed ik!

LIANNE

Dat leverde iets op. Want het was duidelijk..
ik wilde mijn eigen bedrijf. Stap 1 was gezet.. ik
stapte samen met een vriendin de kamer van
koophandel binnen, schreef mij in. Vervolgens heb ik 3
jaar lang heb ik op mijn gat gezeten, met het idee dat het
ondernemen vanzelf wel zou komen aanwaaien. Maar
door niks te doen en alleen maar dromen, bouw je geen
imperium op. Het werd tijd voor doelen en actie.
Tijd voor een volledige focus! Fulltime kiezen voor mijn
passie. Twee jaar geleden heb ik alle bijbaantjes die ik
had gestopt en heb ik gekozen voor mijn doelen.
En man… wat geniet ik ervan!

''MET ALLEEN
MAAR DROMEN
BOUW JE GEEN
IMPERIUM OP''

LIANNE
TORN

Wat ik doe?

Ik ben een bruisende en stuiterende ideeën machine!
Yes!!!! Ik hou van artistieke uitdagingen waarin ik
helemaal mijn ei in kwijt kan. Ik wil vooral NIET de
standaard fotograaf of grafisch vormgeefster zijn! Mijn
kracht?! Het kunnen schakelen tussen beeld, ontwerp,
marketing en het commercieel denken. Denken in grote
plaatjes en de gave om het gehele plaatje te kunnen
overzien. Ik kleur letterlijk jouw marketinguitingen in met
creatief beeld, grafisch design en een doordacht concept.
Ik laat niets over aan een toeval, lees mij in op de trends,
leer jouw doelgroep kennen, luister naar jouw verhaal en
vertaal dit naar een visueel beeld!

WAANZIN
Samen werken met Sandra?!

WAAANZINNIG!!! Het is alsof onze breinen exact
hetzelfde denken en doen. Heerlijk om met Sandra te
sparren, te leren van haar… want man!!… zij weet zoveel
over doelen stellen, focus verleggen, je passie vinden en
het brein hacken. Tegenwoordig geven we ook samen
toffe sessies, waarin zij eerst aan de slag gaat met jouw
verhaal en de rode draad in jouw leven. Ze helpt je om
focus te vinden, doelen te bepalen. Dan kom ik ergens
halverwege de dag binnen vallen.. Ik durf kritische
vragen te stellen en laat mijn creatieve hoofd haar werk
doen. Resultaat is dat de een krachtig beeld bij jouw rode
draad en thema’s. En door een duidelijk beeld te krijgen
bij jou en jouw doelen, kan ik veel specifieker aan de slag
met jouw branding.

Nooit geweten dat het deel in mijn brein waar alle
creativiteit borrelt zo intelligent is. Ja!! Super intelligent.
Ik ken geen grenzen op creatief vlak, zie overal potenties,
kansen en mogelijkheden. Ik houd van het samenbrengen van mensen, beeld, fotografie en vormgeving.
Nu staat dat hier wel met een overdosis zelfvertrouwen
op papier, maar ik kan je vertellen dat dit heel lang heeft
geduurd voor ik dit ook zelf zo kon voelen. Jarenlang, al
van kleins af aan voelde ik me vreselijk dom! En dat heeft
mij altijd enorm tegengehouden. Inmiddels voel ik mij zo
vrij als een vogel, werk ik aan mooie projecten en kan ik
volledig mijzelf zijn.
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Samen werken aan het event;

Ik kon wel janken bij het maken van de foto’s voor
ons event. We hebben een middag met een groot team
gewerkt aan waanzinnige content. Het resultaat heb je
hier in handen. Ik wist niet wat mij overkwam, de tranen
stonden echt in mijn ogen… Zo geweldig vond ik het!
De energie die het gaf, het beeld dat perfect klopte met
het verhaal wat wij willen vertellen. WAUW!
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Het werken aan dit event geeft zoveel energie,
Niet te zuinig! De mindset van het event vind ik ook
geweldig! Juist de combinatie van een sterke inhoud en
een fantastisch design zorgt ervoor dat ik helemaal op
mijn kop sta van de energie. En het is ook precies die
combinatie van duidelijke doelen, een bruisende passie
en een dosis actie die mijn eigen business zelf enorm
heeft doen groeien. Dus ik wéééét dat dit werkt!!!

''MAAR DE
COMBINATIE, TUSSEN SEE
FEEL AND DO, IS ECHT DE
BASICS VAN HET
ONDERNEMERSCHAP.''
Ik zit in mijn element en kan eindeloos door ratelen
over dit event. Maar, je moet er gewoon bij zijn!!
Volg het event en voorbereidingen op de voet.
Natuurlijk ben ik ook te vinden op Instagram en kun je
hier alles vragen!
Meer leren en weten over wat ik doe?
volg mij op instagram : @Leliedesign

Model : Lana Kievit
Make-up : Gerriet Brouwer
Styling & Creatie : Roan Aarts
Concept & Foto : LelieDesign
Productie : Sandra Niezink

FLORAL HANDCRAFT
DESIGNER
Roan Aarts is 20 jaar en hij is floral handcraft designer. WHAT? Floral handcraft designer.
Bloemen en planten zijn Roan’s passie en hij gebruikt deze het liefst heel creatief. En creatief is
eigenlijk niet het goede woord. Het is kunst! Bloemen en planten worden door hem
omgetoverd tot fashion item of accessoires.

ROAN

Zijn passie voor dit vak ontstond al op jonge leeftijd. Hij groeide in het Brabantse dorp Nuenen en die
omgeving inspireerde hem om iets met ‘GROEN’ te doen. Als kind wilde hij eigenlijk tuinarchitect worden, maar
al snel ontdekte hij zijn talent in de creatieve en kunstzinnige kant. Hij kwam uit bij Helicon Den Bosch waar hij
een studie volgde tot (plantaardig) vormgever. Dankzij zijn studie en stageperiode kreeg hij de mooiste projecten
toegeschoven, waar hij als bloemstylist aan het werk kon. Op dit moment is hij zelfs weer aan een nieuwe
studie begonnen die hem heel veel kennis, netwerk en ervaring op gaat leveren. Roan is op zijn best als hij in zijn
projecten los mag gaan en alle details mag vormgeven! Het is zijn missie om de weelde van bloemen en planten
te laten voelen! Beleving en inspiratie vormen is zijn drive! Over 10 jaar hoopt hij zelf toffe kunstprojecten te
ontwikkelen waarmee hij mensen steeds kan verrassen met nieuwe dingen die hij creëert.

Meer van zijn kunstwerken zien?
volg Roan op instagram : @RoanAarst

ROAN
AARTS

The Face behind the creations!
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Model : Denise Pellinkhof
Make-up : Gerriet Brouwer
Styling & Creatie : Roan Aarts
Concept & Foto : LelieDesign
Productie : Sandra Niezink
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INTERVIEW MET
SIMONE VAN EERDE
Ik ben Simone van Eerde. Ik ben 27 jaar en woon in Groningen. Ik ben
inmiddels twee jaar zelfstandig ondernemer als foto-en videograaf en haal daar veel
plezier en energie uit! Ik ben een enthousiasteling en ik streef naar puur en echt contact.
Ik houd ervan om samen te werken en mensen met elkaar te verbinden.
Foto & Concept : Lelie Design

SIMONE

''TOT WEL 6X
BETER TEN OPZICHTE VAN
TEKST!''
’

Hoe ben jij eigenlijk begonnen?

Na mijn sportopleiding heb ik een tijd gewerkt als
fitness instructeur. Ergens begon het bij mij te kriebelen
om mijn creatieve kant te ontwikkelen. Ik heb zo veel
verschillende interesses op creatief vlak en daarom was
het lastig voor mij om te kiezen wat vooropleiding ik zou
gaan doen. Na mijn twijfel op tafel te gooien bij Lianne
Torn (LelieDesign), vroeg ze of ik een dag met haar mee
wilde fotograferen in de stad.
We deden onze stoute schoenen aan en spraken alle
unieke, aparte en mooie mensen aan in de stad met de
vraag of we ze op de foto mochten zetten.
Een superleuke ervaring, waar mijn passie voor beeld
is gaan groeien. Niet veel later heb ik mij aangemeld
op de foto/video opleiding en ben ik gaan ontwikkelen
met filmen. Het is ook niet gek dat ik twee jaar later mij
heb ingeschreven bij de KVK met Lianne aan mijn zijde!
Inmiddels ben ik afgestudeerd aan de opleiding
audiovisueel specialist en werk ik met veel plezier
voltijd als zelfstandig ondernemer.

Wat is er zo speciaal aan videografie?
Met bewegend beeld kun je emoties vastleggen, een
verhaal vertellen en mensen inspireren of overtuigen.
Bewegend beeld vertelt een verhaal, en dat verhaal kan
verteld worden door de maker of door de kijker. Wat ik zo
mooi aan filmen vind, is dat het zo divers is, je ontmoet
veel nieuwe mensen, komt op allerlei plekken en iedereen
heeft weer een ander verhaal te vertellen. De uitdaging
voor mij is om dat verhaal zo goed mogelijk te
transformeren naar een mooie video.
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WAUW

Hoe ziet de toekomst eruit, als het gaat
om video content?
De technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan
supersnel, Online video blijft zich inderdaad
ontwikkelen en in de toekomst is video al helemaal
niet meer weg te denken. De grote bedrijven hebben hun
weg in online video al redelijk gevonden en zijn bekend
met online tutorials, recruitment video’s en het
adventeren opYoutube.

Wat is de meerwaarde van een unieke video
voor ondernemers?
Tegenwoordig is online video niet meer weg te denken.
We krijgen elke dag ontzettend veel informatie binnen en
video is simpelweg de meest efficiënte en snelste manier
om alle informatie te verwerken. Naast dat video’s leuk
en ‘makkelijk’ zijn om te kijken is het zo dat de inhoud
ook langer blijft hangen. Bijna 60 procent van de kijkers
weet drie dagen na het kijken van een online video nog
waar de video over ging, tegenover 10 procent als het
gaat om een tekst die ze gelezen hebben. Een video is
absolute meerwaarde voor je bedrijf, want het:

BELEVING WORDT
STEEDS BELANGRIJKER!

●
●
●
●

geeft je website net dat beetje extra
maakt je beter vindbaar in Google
laat je klanten zien hoe je te werk gaat
brengt jouw boodschap op een snelle en
aantrekkelijke manier over
● zorgt ervoor dat de boodschap beter blijft
hangen; tot wel 6x beter!!!
● wordt veel beter en vaker bekeken in
social media dan een foto

SPECIAL OFFER
Om jou te helpen bij je onderneming
bied ik speciaal voor de leden van
BUSINESS ISSUE een bedrijfsvideo aan
voor 499,- euro i.p.v. 699,- euro.

Meer leren en weten over wat ik doe?
volg mij op instagram : @Simonevaneerde
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De kleinere bedrijven, eenmanszaken en MKB
bedrijven beginnen ook steeds meer de meerwaarde
van video voor hun onderneming in te zien. Er is nu een
enorme ontwikkeling op het gebied van interactieve
video, 360 graden video en live video. Daarnaast wordt
er verwacht dat de komende jaren Augmented
Reality enorm zal gaan groeien. Een goed voorbeeld
hiervan is de app Pokemon GO. Dus de beleving
wordt voor de kijker steeds realistischer,
interactiever en intenser.

Model : Stan Dannijs
Make-up : Gerriet Brouwer
Styling & Creatie : Roan Aarts
Concept & Foto : LelieDesign
Productie : Sandra Niezink

DE WEG NAAR
SUCCES!
Laat ik beginnen om mezelf voor te stellen aan jou! Mijn naam is Stan Dannijs, ik ben
20 jaar oud en sinds 2016 ontzettend actief op Social - Media. Met name druk met content
maken op de platformen YouTube en Instagram. Ik neem je mee terug in de tijd, naar het jaar
2016 toen ik mijn VMBO opleiding afsloot met een diploma! De zomervakantie was net aangebroken en ik zocht een co- filmmaker om samen een YouTube kanaal mee op te zetten,
gewoon... om de zomer door te komen. Na een tijdje zoeken had ik uiteindelijk een YouTube
partner gevonden. Wij maakten samen het YouTube kanaal ‘De Tilburgse Mannen’.

STAN

Davey en ik hebben ruim 3 jaar met elkaar
samengewerkt en samen hebben wij enorm veel stappen
gezet. Deze geschiedenis die ik met Davey heb, zal ik
daarom ook altijd blijven koesteren en vasthouden.
Mijn hoogtepunten in die jaren??? Katja Schuurman, Rico
Verhoeven, Ronnie Flex en Teske de Schepper voor de
camera weten te krijgen voor een interview met hen!!
Samen We hebben ook een stand gehad op een Belgisch YouTube event waar kinderen naar ons toe konden
komen voor een meet & greet, handtekening en natuurlijk
voor een foto.
Maar er is meer… Ik heb een glorieuze samenwerking
gehad met een grote Influencer namelijk: Lexxxus The
Don! Als een trouwe volger van hem werd ik gekozen om
met Lexxxus tanden te bleken. Natuurlijk hoopte ik dat
Lexxxus zou gaan vloggen voor zijn grote YouTube
kanaal met meer dan 60.000 abonnees!! En Yes!! niet
lang daarna is de video inderdaad online
te zien... met mij als trouwe volger van zijn YouTube
kanaal. Dat heeft me ook enorm veel naamsbekendheid
gegeven. Op zijn Instapagina heeft Lexxxus mij ook echt
goed gepromoot, wat mij op insta 13.200 profiel
bezoeken in 7 dagen opleverde. Deze grote getallen op
mijn instapagina… dat was nieuw voor mij. Het was
natuurlijk een kleine droom die was uitgekomen.

STAN
DANNIJS

Na deze samenwerking werd ik ook meer herkend op
straat, mensen wilde met mij op de foto en een praatje
maken. Ik genoot natuurlijk van de aandacht die ik kreeg
en ook van de positieve reacties van mensen die mij al
kenden en van schoolgenoten. Als je een beetje van
succes hebt geproefd, dan wil je meer!!
Er is ook een tijd geweest dat ik gestopt ben met video’s
maken. Ik ging me focussen op modellenwerk en dat
levert mij nu veel kansen op. Zo zit ik op dit moment bij
4 modellenbureau’s, en heb ik een aantal fotografen om
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mij heen waar ik terecht kan voor fotoshoots. Een van
de fotografen heeft mij gemotiveerd en gestimuleerd om
het maken van video’s weer op te pakken. Dat heb ik
gedaan. Ik heb afscheid genomen van Davey en nu heb
ik nu een eigen YouTube serie namelijk: Onderweg Naar
Succes.

''DEZE
SERIE ZAL SMAKEN
NAAR MEER''
In deze serie laat ik mijn leven zien en wil ik
succesverhalen laten zien. Daarin gaat het over
ondernemers die voor zichzelf zijn gestart en die zijn
begonnen vanaf de bodem. Dit belooft veel inspirerende
anekdotes, ondernemingslust en een POWERmindset.
Het succes begint namelijk niet altijd met succes...maar
met hard werken, struggelen, vallen en opstaan.
Kortom, deze serie zal smaken naar meer!

Abonneer je snel op mijn YouTube kanaal: Stan
Dannijs en volg mijn instapagina: @stan_dannijs

Model : Denise Pellinkhof
Make-up : Gerriet Brouwer
Styling & Creatie : Roan Aarts
Concept & Foto : LelieDesign
Productie : Sandra Niezink

NEVER A DULL
DAY ALS MAKE-UP
ARTIST!
Mijn naam is Gerriët Brouwer. Ik ben 20 jaar en heb mijn eigen business als Hair & Make-up
artist. Ik verzorg the looks bij fotoshoots, reclames en nog veel meer. De reden waarom ik voor
dit vak koos is dat ik blij werd van de reacties die ik kreeg als ik iemand opmaakte.
Make-up maakt dat een vrouw zich zelfverzekerder voelt en dat straalt ze dan ook uit.

GERRIET

Ik haal het beste uit de natuurlijk schoonheid!
Dat is waarom ik dit zo graag doe en wat mij iedere dag
weer motiveert en energie geeft. Mijn werk levert zoveel
meer waardering en plezier op dan ik vooraf dacht.
Je denkt misschien: Ik doe elke dag zelf mijn haar en
make-up, waarom zou ik dat voor een foto dan niet
kunnen? Natuurlijk zie je er in het normale leven al goed
uit, maar ik houd rekening met licht, flitsers, fotografie en
alles wat komt kijken bij een professionele shoot.

Ik zorg dat je er niet gewoon goed, maar fantastisch
uitziet. Dat is het verschil tussen make-up en make-up
met een plus. Het gaat om zoveel details in mijn vak en
elke shoot is weer anders en uitdagend!

''EEN GEWELDIGE
EERSTE INDRUK ''
Ik help je professioneel om een geweldige (eerste)
indruk te maken. Ik geef je advies over de kleuren die bij
je passen, welke tinten foundation bij je horen en welke
producten passen bij jouw huidtype. Ik leg de juiste
accenten, zodat jij positief opvalt. Jíj bent namelijk je
eigen visitekaartje voor je bedrijf. Door een sterke indruk
achter te laten heb je meteen al een voorsprong.

Ik heb iets leuks voor jou:
Boek je mij via Business Issue? Dan ontvang jij
van mij 20% korting op mijn dagtarief bij je
volgende bedrijfs-shoot.
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Model : Anne Niemeijer
Make-up : Gerriet Brouwer
Styling & Creatie : Roan Aarts
Concept & Foto : LelieDesign
Productie : Sandra Niezink

ANNE
NIEMEIJER

ANNE

Anne is Een VA (virtueel assistent) of…
zoals ze het zelf liever noemt: online partner.
Dat is een online professional die je kan vergelijken met
een werknemer die voor jou werkt en die een bepaalde
expertise heeft. Zo kan Anne jou als ondernemer
coachen op het gebied van sales. Zij zorgt er samen
met jou voor dat jij jezelf sterker presenteert
zodat je beter presteert.
Daarnaast neemt Anne ook structureel verkoop
taken uit handen, zoals klantencontact via de email of
telefoon. Ze bruist van de ideeën over hoe ze jouw omzet
kan verhogen. Vertel haar waar jij moeite mee hebt en zij
past er een mouw aan! Dus Anne is een ondernemer die
ondernemers ondersteunt! En…het leven van een
ondernemer kan ook een achtbaan van emoties zijn.
Van keuze maken, risico’s nemen tót je eigen
onzekerheden onder ogen komen.
Het stemmetje in je hoofd dat af en toe roept dat je
harder, meer en vooral vaker moet werken aan je bedrijf!
Als je daarnaast óók een gezin hebt, zoals Anne, dan
moet je heel wat ballen in de lucht houden.
Maar Anne weet wél waarom ze heeft gekozen
voor het ondernemerschap. Ze koos voor vrijheid om
haar eigen tijd in te kunnen delen, zodat ze er voor haar
schoolgaande kinderen kan zijn.
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Anne haar man is momenteel een aantal maanden
in het buitenland…dus… dan is die flexibiliteit superfijn.
De balans tussen werk en privé blijft voor haar uitdaging.
Anne heeft voor zichzelf een manier gevonden. Wat haar
heel goed helpt is de hele week in blokken in te delen.
En dan ook écht op prioriteit. Wat moet er deze week
gebeuren? En… wanneer ga ik dat doen?
Natuurlijk komen er last minute zaken tussendoor
maar elk stap die je zet is een stap vooruit. Anne vindt
het belangrijk om te zorgen voor een goede basis van
haar onderneming en daar helpt ze ook andere
ondernemers bij. Dan heeft ze het niet over een goede
computer of een geweldige thuiswerkplek, maar over
een plan, een strategie en een doel! Een goed plan heeft
een mooi concreet doel en een aantal stappen om daar
te komen. Wees daarin niet te voorzichtig maar pak het
groots aan.
Gelukkig overheersen voornamelijk de mooie
dingen die Anne meemaakt als ondernemer. De tevreden
klanten, goed gelukte projecten en een killer schema om
te zorgen dat ook alle deadlines gehaald worden.
Het ondernemerschap is een uitdagende maar
ontzettend leuke achtbaan waar Anne nooit meer
uit wil stappen.

BE FEARLESSLY
AUTHENTIC
Heb jij het gevoel dat angst jou tegenhoudt om te doen wat je het allerliefste zou willen doen?
Weet dan dat jouw potentieel veel groter is dan de angst die jij misschien nu op dit moment
voelt. Of eigenlijk de stemmetjes in je hoofd die de angst activeren. Want angst is enkel een
gedachte. Wanneer je durft te voelen waar de angst werkelijk over gaat kun je er doorheen
breken. Angst is eigenlijk heel nuttig, omdat angst jou altijd iets probeert te vertellen.

LANA

Mijn naam is Lana de Kievit en ik ben 27 jaar.
Ik verdiep me al een aantal jaar in de kracht van
authentiek leven. Het begon eigenlijk al als klein
meisje. Ik was een vrolijk meisje met een enorm rijke
fantasie, ik vond het heerlijk om te dagdromen en
mijn eigen wereld te creëren. Maar aan de andere kant
voelde ik me ook altijd een vreemde eend in de bijt.
Ik voelde me anders dan mijn leeftijdgenoten.
Dat maakte dat ik op jonge leeftijd al heel erg bezig
was met de reden van mijn bestaan. Ik vond mijn
antwoorden in muziek en mijn stem.

Op 9-jarige leeftijd stond ik al op een podium te zingen
en had hier ook nooit angst voor. Dit voelde als mijn true
nature en dit is mijn true nature. Dit is wie ik ben en wat
ik te doen heb. Toen ik naar de middelbare school ging
en in de pubertijd terecht kwam veranderde er een hoop.
In deze nieuwe omgeving voelde ik me weer die vreemde
eend. En wilde dit niet langer omarmen, dus ging ik
mijzelf aanpassen om erbij te horen. Ik zong nog steeds
en vond het nog steeds heerlijk om op het podium te
staan, maar toch merkte ik dat hier ook
verandering in kwam.
Ik ging mijzelf namelijk steeds meer meten aan
andere zangeressen. Mezelf steeds meer vergelijken
met andere artiesten. En toen kwam die stem, de stem in
mijn hoofd die begon te vertellen dat ik niet goed genoeg
ben. Dat ik nooit zo groot kan worden als de artiesten die
een voorbeeld voor mij waren. Voor mijn gevoel stond ik
steeds krampachtiger om het podium. Ik voelde dat niet
mijn volle potentieel eruit kwam. En ondanks de positieve
reacties die ik na een optreden ontving, wist ik het toch
negatief voor mezelf te maken.

Afgelopen jaren heb ik vele mensen kunnen
inspireren met mijn zelfgeschreven liedjes, ik heb
vele mensen mogen helpen met het opbouwen
van hun droom en vele toffe projecten gelanceerd.
Ik weet inmiddels beter. Ik weet namelijk dat ik nooit
begonnen was met liedjes schrijven als ik toen, 7 jaar
geleden, niet gestopt was met zingen. En ik weet dus
ook dat je nooit kunt wegrennen van jouw true nature.
Ik moest weer het podium op, ik moest weer gaan delen,
gaan zijn wie ik ben en doen wat mij gelukkig maakt.

WAUW

Bijvoorbeeld als iemand mij zei ‘wauw wat bijzonder
ben jij’ of ‘wat een bijzondere stem heb jij’ dan zag ik dit
als negatief. Ik wilde namelijk helemaal niet bijzonder
zijn... Ik wilde normaal zijn! Rond mijn 20e stopte ik met
zingen. Je kan dus zeggen dat de stem in mijn hoofd
gewonnen had. Toch geloof ik dat de keuzes die je maakt
in het leven nooit voor niets zijn. Wanneer je deuren sluit
zal er altijd een nieuwe deur opengaan. En dat is ook
precies wat er gebeurde. Ik begon mijn eerste bedrijf
‘’Fashion4Stage’’ en dit bedrijf, wat nu niet meer bestaat,
was 3 jaar lang mijn leerschool. Ik leerde niet alleen veel
over het ondernemerschap, maar ik leerde vooral veel
over mijzelf. Wie ik niet ben en wat ik niet wil.

''IK LEERDE
NIET ALLEEN VEEL OVER
HET ONDERNEMERSCHAP,
MAAR IK LEERDE VOORAL
VEEL OVER MIJZELF.''
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Angst gaat vaker over ‘wat als dit’ of ‘je kan dat
helemaal niet’ of ‘je bent toch niet goed genoeg’.
Zo zijn we van nature nou eenmaal ingesteld. Het wil
ons vaak waarschuwen en scherp houden. Dit is dan ook
ons overlevingsmechanisme. Wat in sommige situaties
juist heel nuttig kan zijn. Alleen wanneer je voelt dat de
angst jou klein probeert te houden en je in een veilige
haven probeert te houden. Stel jezelf dan eens de vraag
‘maar wat nou als het wel lukt?’ ‘Wat nou als ik wel goed
ge¬noeg ben?’ en voel wat er dan ontstaat, sta open om
te voelen wat voor ingevingen jij krijgt.
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''ZELFLIEFDE
IS DE SLEUTEL NAAR
MEER!''
Mijn grootste les is dat het leven je niet overkomt,
je kunt je leven zelf creëren wanneer je er regie over
neemt. Je met jezelf in verbinding bent, durft te
vertrouwen op je intuïtie en je niet laat beïnvloeden door
buitenaf. Dat is dus precies waar onbevreesd
authentiek leven over gaat
Mijn boodschap aan jou is dus om meer te gaan voelen
en een manier te vinden om uit het hoofd te komen.
Zelfliefde is de sleutel naar meer (innerlijke) rust en
geluk. Turn your fear into power!

GET YOUR
TICKET !
Ga naar www.leliedesign.nl om jouw ticket te bestellen!
Wij zouden het helemaal te gek vinden als je bij het event kan zijn.
Het is event is voor zzp’rs als bedrijven. Meer informatie nodig?
Stuur ons gerust een mailtje naar info@leliedesign.com!
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