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Achtergrond en carrière
Mijn bedrijf de ‘webshop-academy.nl’ geeft
online trainingen aan mensen die hun
webshop willen laten groeien naar meer
omzet en meer tevredenheid.
Ik startte het in 2012.
Ik heb tot 2014 14 jaar als medisch bioloog
gewerkt in een team op het AMC. Ik heb
eerst parttime naast mijn werk een eigen
webwinkel gehad in biologische
kinderjurkjes.
Ik wilde deze, toch meer, hobby laten
groeien en heb veel cursussen over online
marketing gevolgd en een Master
Entrepreneur gedaan bij de Open Circles
Academy.
Ik weet nu genoeg en heb mijn talenten als
onderzoeker/researcher ingezet om stap
voor stap een online aanbod te ontwikkelen

Background and career
For people who want to let grow their web
shop, my business ‘the webshopacademy.nl’ offers on line training
programs.
With a web shop in biological children’s’
dresses, I started as entrepreneur in 2012,
part- time besides my job. Till 2014 I
worked 14 years in a team in the academic
medic centre AMC, as a medic biologist.
I wanted to let grow my more or less
hobby, and followed a lot of courses in online marketing and a degree ‘Master
Entrepreneur’ at the Open Circles
Academy.
I now have enough knowledge, to be able
using my talents as a researcher to design
step by step online programs, to help web
owners to develop themselves and their
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waarmee ik eigenaars van webshops help
zichzelf en hun shop verder te ontwikkelen.
Door de snelle ontwikkelingen op het net blijf
ik natuurlijk ook zelf steeds leren en zet dit
om in succesvolle online leer programma’s
voor anderen en individueel advies

shop.
I myself am continuously learning new
things. Because the developments of
internet are quite quick, you have to keep
on studying. I like that a lot. With my
success providing on-line courses and
individual advice, I can add value, by
translating my knowledge to help others.

Ervaringen
Ik merk nu direct dat ik resultaat heb met de
door mij ontwikkelde online trainingen. Stap
voor stap help ik mensen veel doelgerichter
te werken en de drempels weg te halen, die
klanten ongemerkt beletten te kopen. Ik geef
tips, trucs en technieken om van klanten
groupies te maken, die terugkomen. De
reacties van klanten maken me blij: ‘het is
gelukt!
Vroeger in het AMC waren de resultaten die
je met je team bereikte veel lastiger te zien.
Je bent natuurlijk bezig met mensen beter
maken, maar dan indirect in het voortraject.
Het is een uitdaging om het grote plaatje te
blijven zien. Door de bezuinigingen in de
wetenschap blijven er soms mooie
veelbelovende plannen liggen, zonde. Dat
maakt dat je je succes minder zelf kunt
regisseren.

Experiences
I experience now the profound feeling of
the happiness of direct results. People tell
me now: ‘we succeeded in receiving a
better turnover!’, when I helped them step
by step to working more focused on
results. I gave them tips and tricks, to
remove barriers for their clients which
unconsciously prevents them to make the
shopping decision. And that helps directly!

Het nieuwe werken is voor mij dat ik de
opvoeding van mijn kinderen en het werken
voor mijn bedrijf goed kan combineren door
veel samen te werken met andere
ondernemers. En ik blijf leren. Heerlijk!

Vaardigheden/ ambities
Mijn researcher vaardigheden zet ik nog
steeds in. Ik help mensen hun mindset meer
te focussen.
Schrijven gaat me goed af. Zowel bij het
ontwerpen van mijn online-trainingen, bij de
feedback na o.a. skype sessies als bij het
bloggen.
Presenteren, in real life praten, voor een
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Earlier, when I worked in a team on AMC,
the visibility of results were much more
complicated to view. Of course you were
busy with healing people, however more
indirectly in the first research phase. It is
then a challenge to keep motivated to
seeing the big picture.
Furthermore, by the budget cuts in health
science, that is becoming even more
difficult. Promising research plans are
sometimes piled, even put in the lowest
drawer. That makes that you can less, be
the director of your own success.
For me, the new way of working is,
combining the education of my children
with working for my company and
cooperation with other self-employed. And
I keep on learning. Lovely!
Skills/ ambitions
I still use my researcher’s skills. I help
people with focussing their mindsets.
I like to write, as well as for designing the
online training courses, for the feed back to
my clients after for instance skype
sessions, as well as for blogging.
Presenting myself/ selling myself and my
company in real life, for instance for a
camera, is a skill, which I still have to
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camera bijvoorbeeld, is wat ik nu nog verder
ga ontwikkelen. Wetenschappers, in
Nederland of misschien zelfs wereldwijd, zijn
het zichzelf promoten niet zo gewend en er
zeker niet in getraind!

develop much more. I believe that is a
common issue for scientists, in the
Netherlands, but maybe worldwide: We are
not accustomed or trained to promoting
ourselves!

Ik wil de go-to person worden in
webshopland in Nederland e.o.
Een opdracht van de Kamer van Koophandel
om als deskundige op te treden in het
voorlichtingsfilmpje op hun site voor het
starten van een webshop, was al een hele
mooie stap daar naar toe.

I want to become thé go-to-person in webshop-land in the Netherlands and her
surroundings.
A beautiful step towards to that goal was
an assignment of the Chamber of
Commerce, to act as a specialist in their
information video ‘how to start your web
shop’, which they presented on their site.

Ik focus zelf op: hoe ik gelukkig en succesvol
een inspiratie en een voorbeeld kan zijn
(vooral voor mijn kinderen maar ook voor
anderen om me heen)
En de focus wat meer op werk gerelateerd:
een succesvol online opleidings/trainingsbureau, waar je terecht kunt om
van je droom werkelijkheid te maken. 
Als mijn bedrijf het de komende drie
maanden net zo goed of beter doet dan nu,
ga ik mijn eerste Virtuele Assistent inhuren!
Hints en Tips
 Natuurlijk ben je actief, maar werk
effectief! Je leeft maar een keer, dus
zorg dat je bereikt wat je nodig hebt
en wilt.
 Werk als ondernemer samen in een
netwerk met andere zzp-ers. Deel je
ervaringen, kennis en contacten.
Vraag hulp als je ergens niet uit komt.
Spreuk:
Je leeft maar een keer, dus zorg dat je
bereikt wat je nodig hebt en wilt.
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I myself focus on: becoming a happy and
successful inspiration and role model
(especially for my children and the people
around me).
More related to work, I focus on: growing
to a successful online education- and
trainings bureau, where you go to, to make
your dreams come true. 
If my business the next three months has
the same or better results, I will hire my
first Virtual Assistant!
Hints and Tips
 Of course you must be active, but
work effective. You only live once, so
take care of achieving the things you
want and need.
 As entrepreneur, cooperate in a
network with other entrepreneurs.
Share your experiences, knowledge
and contacts. When you walk in
circles, ask for help and
breakthrough-ideas by others, .
Lucky saying:
You only live once, so take care of
achieving the things you want and need.
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