
Waar vind je de gouden graal van suc-
cesvol ondernemerschap? Bestaat die 
eigenlijk wel? En wanneer ben je suc-
cesvol ondernemer? Als je een volle 
bankrekening, een luxe kantoor en een 
snelle auto hebt? In gesprek met Daan 
Wierenga en Dimitry Hensgens, twee 
ervaren ondernemers die tijdens trai-
ningen bij het Inspiratiehuis hun ver-
rassende inzichten over hoe te komen 
tot het ware succes delen met starters.

In haar coachingspraktijk begeleidt 
Daan mensen naar optimale zelfred-
zaamheid. Om een vitale balans te 
bereiken tussen voelen, denken en 
handelen gebruikt zij verschillende 
methodieken. Dimitry heeft jarenlang 
bedrijven en instellingen op soms on-
conventionele wijze geadviseerd in hun 
zoektocht naar een beter en duurzamer 
resultaat. Hoewel ze beiden een ander 
soort dienstverlening bieden, delen ze 
hun manier van in het leven staan en 
hun visie op de manier waarop resulta-
ten successen kunnen worden.

Innoveren
Vandaar ook hun intensieve betrokken-
heid bij de Snelkookpan, het trainings-
programma van het Inspiratiehuis. 
Daan verzorgt binnen het programma 
zes onderdelen waarin de deelnemer 
onder haar bezielende leiding op zoek 
gaat naar de identiteit van de onder-
nemer, naar sterke eigenschappen en 
praktische aandachtspunten en naar 
een realistisch zelfbeeld; aspecten die 
volgens Daan onmisbaar zijn om aan 
het ondernemersavontuur te beginnen. 
Dimitry geeft een training waarin hij 
uitlegt hoe je het innoverend vermogen 
in jezelf kunt aanboren. Volgens hem is 
innovatie niet alleen weggelegd voor de 
Apple’s en DSM’s onder ons. Nee, inno-
veren kunnen we allemaal leren, zegt 
hij.

Authentiek
Dimitry: “Innoveren kan ook ontstaan 
door het ‘zien’ van kleine maar effectie-
ve veranderingen in de manier waarop 
je werkt, hoe je zaken organiseert en 
nieuwe ideeën uitwerkt. Om dit op de 

juiste wijze te doen heb je echter rust 
nodig. Dat is wat veel mensen zichzelf 
echter niet gunnen. Ze maken de denk-
fout dat ze overal bij moeten zijn, geen 
enkele netwerkactiviteit mogen missen 
of koste wat kost de laatste technolo-
gische ontwikkelingen moeten volgen. 
Hierdoor verlies je echter de focus op 
jouw eigen doel en ontneem je jezelf de 
kans om je ideeën te laten groeien en 
vanuit jouw unieke, individuele kracht 
onderscheidend en authentiek te zijn.”

Daan vult enthousiast aan: “Inderdaad! 
Het tegenovergestelde van perfectie is 
authenticiteit. Wil je een goede onder-
nemer zijn, dan is het van belang dat je 
persoonlijke eigenschappen samenval-
len met jouw ondernemerschap. Dicht-
bij jezelf blijven en je hart volgen, dat is 
mijn devies.”

Beiden onderschrijven de volgende in-
zichten: ondernemen valt of staat niet 
bij een glad verkooppraatje, maar vergt 
lef en discipline; tevreden zijn met wat 
je hebt - ook met kleine dingen - maakt 
je gelukkig; verbinding tussen mensen 
die elkaar versterken is erg belangrijk 
en een goede balans tussen werk en 
privéleven maakt dat je de juiste priori-
teiten kunt stellen. 

Het Insipratiehuis
Het is volgens Daan en Dimitry geen 
schande als je gedurende de trainin-
gen, die in de veilige omgeving van het 

Inspiratiehuis plaatsvinden, ontdekt 
dat het ondernemerschap niet voor je 
is weggelegd. Maar uiteraard zijn ze 
heel trots op de vele oud-cursisten die 
de stap hebben gezet om zich met hun 
onderneming te onderscheiden. Dicht-
bij zichzelf en met het hart op de goede 
plek op weg naar het ware succes!

“Een succesvolle ondernemer 
is rijk aan inzichten”
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Ondernemershart 
op de goede plek

De vijfde editie van de Snelkookpan 
start op 19 oktober 2017. 
Het is mogelijk om met een voucher 
korting te krijgen op de cursusprijs.
Mail of bel voor meer informatie.

Het Inspiratiehuis voor ondernemers
Athoslaan 12a
6213 CD Maastricht
Marlies Heeringa   +31 (0) 6 25458723
Joyce Verheijden    +31 (0) 6 15095205
E-mail
info@inspiratiehuismaastricht.nl
Website  
inspiratiehuismaastricht.nl
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Daan Wierenga – Van IJzendoorn  
is coach en traint mens, team en 
organisatie voor de versterking van 
persoonlijke en professionele effecti-
viteit tot duurzame zelfredzaamheid. 
www.coachenco.org 

Dimitry Hensgens inspireert, ver-
bindt, denkt en deelt zijn onderne-
mers- en levensinzichten.


