
Kaartleggingen voor ondernemers

Je klant en jij

Je onderneming als entiteit

2. Dit mag je meer laten
zien/vertellen/delen –  

Show up with your truth! Deel hierover,
maak filmpjes, blogs en posts. Maak

kenbaar wat jouw visie en waarheid is.

1. Hier mag je afscheid van nemen –  
Hoe het je ook gediend heeft in het

verleden, dit gedrag/deze persoon/deze
overtuiging mag je nu écht loslaten

3. Dit mag je krachtiger/meer focus
neerzetten –  

Wees specifieker. Ook (juist) als je het
eng vindt. Claim your spot op het

wereldtoneel: the world is waiting for you
to take this step.

4. Dit mag je meer van je klant vragen –
Werken met klanten is een energie-

uitwisseling. Een disbalans is voor beide
partijen ongunstig. Maak de balans op en
vraag helder en duidelijk om wat je wiltle

bit of body text

2. Dit is waar je naartoe gaat (als je zo doorgaat als nu) 
Je bent een weg ingeslagen, je hebt stappen gezet. Je hebt de keuze 

dit pad te volgen, of je voeten een andere kant op te richten.

4. Dit mag je meer ownen 
Je bent deze onderneming gestart

vanuit jouw waarheid, jouw
waarden. Wees daar trots op. Laat

ze duidelijker zien in je
onderneming. 

 

3. Hier mag je hulp bij inschakelen 
Jij bent de kern van je bedrijf, maar
dat betekent niet dat je alles alleen
hoeft te doen. Ken je talenten, en
vraag hulp bij datgene wat je mag
uitbesteden.

1. Dit is waar je vandaan komt 
Je geschiedenis heeft je gevormd tot wie je 

nu bent. Neem eigenaarschap van die historie 
en laat het je inspireren voor de toekomst. 

Wil je graag meer diepgang op bepaalde thema's in je onderneming? Loop je tegen een belemmering aan waar je graag
doorheen wilt werken? Wil je weten hoe je verder kunt groeien in je onderneming? Pak er een stel inzicht- of

orakelkaarten bij, focus je intentie op je vraag en zie welke antwoorden er verschijnen!



Kaartleggingen voor ondernemers
Jij als creator in leven en werk

5. 
Je missie 
Richting 
Je 'Why'

2. Dit is je
verbinding met je

werk - 
De connectie tussen

jou als menselijke ziel 
en het werk wat je

voortbrengt

3. Dit is je
verbinding met je
klant - 
De connectie
tussen jou en
degene die van
jouw werk geniet

4. Dit is de grotere beweging die
je creëert in de wereld, toekomst,

ripple effect 

1. Dit is je basis, kernwaarden,
de grond waarop je bouwt

Meer informatie? Individuele sessie met Dieren- of Godinnenkaarten ter begeleiding? Diepere connectie met je
intuïtieve Wilde Weten? Check het op dewildeondernemer.nl en neem contact met me op! 


