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Energievreters 
zo kom JIJ er van af  
Vijf toepasbare inzichten + 
een daadkrachtige strategie 

Een praktische e-guide. Door Laurens Roose              V1.2

“Leer ook 
werken op de 
top van je 
willen”

https://laurensroose.nl/?utm_source=eguide&utm_medium=homelink&utm_campaign=c001


Over  
werken op de top van je willen. 

“ Ik geloof dat je de persoonlijk succes  
alleen bereikt, als je werkt op de top 
van je willen. Met de juiste focus en 
toewijding. Zo blijf je gemotiveerd en 
maak jij je dromen waar. 
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Wat zou jij doen als jij vanaf morgen over meer 
energie, tijd en geld zou beschikken? Waaraan 
zou jij dan die energie, die tijd of dat geld 

besteden? Serieus. Droom eens weg. Wat zou je doen?  
Dat waar jij nu aan denkt is de beloning die jij jezelf kunt 

geven als jij afscheid neemt van je energievreters. 
In deze gids geef ik jou niet vijf maar zeven waardevolle 

inzichten over energievreters en een strategie om in een 
paar stappen afscheid te nemen van energievreters. De 
challenges helpen je om het ook echt te doen.  

De energie waarover jij op een dag beschikt, is het 
resultaat van een simpel sommetje met plussen 
en minnen. Heb je te veel minnen, dan teer je in 

op je energie en is het wachten op de klap. Heb je geen 
energie tekort, maar ook geen energie over? Status quo. 
Heb jij meer plussen dan minnen? Dan heb jij de luxe om te 
kiezen waarin je tijd en energie investeert. Dan ben jij klaar 
voor je next level: werken op de top van je willen .  

Een energievreter of energielek is een activiteit die jou 
meer energie kost dan oplevert. Zelfs het vooruitzicht op 
die activiteit kost je energie. Het is dus een parasiet die 
altijd wat van jouw energie gebruikt. Energie die je ook aan 
leuke dingen had kunnen besteden. Energievreters zijn 
activiteiten die jou belemmeren je doel te bereiken. 
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INZICHT #1 energievreters beperken jou
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Soms is het leven overzichtelijk. Er zijn in mijn ogen 
maar twee oorzaken voor een energievreter: 

Wat ze gemeen hebben, is dat je het niet zou moeten 
doen, maar je doet het toch. Energievreters komen voor 
een groot deel voort uit onbewust gedrag: je denkt dat iets 
moet, dat het dit keer wél zal lukken, dat niemand anders 
het gaat doen, kortom dat jij het wel moet doen, of 
anders… 

© 2020 LRAU B.V. https://laurensroose.nl Pagina 4

“Als jij kiest voor een 
positieve energiebalans, 
ben jij in control en kun 

jij werken aan wat er 
voor jou toe doet.” 

1: Je hebt niet de wil om iets te doen en je doet het toch  

2: Je hebt niet de skill om iets te doen en je doet het toch

INZICHT #2 maar twee oorzaken 
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I k geloof er niet in dat mijn leven beter wordt als ik jou 
deze pagina’s een probleem aan praat. Energielekjes 

horen namelijk bij het leven als regen bij Nederland. 
Iedereen heeft ze, ik heb ze ook. De kunst is om te weten 
wanneer je genadeloos in moet grijpen. En hoe.  
Dit is waarom jij je na vandaag geen zorgen hoeft te maken: 
jij weet namelijk straks dat je aan elke energievreter -groot 
of klein- zelf iets kan doen, en wát je kan doen. Dus: 

“ Na vandaag is elke energievreter die  
jij nog hebt, er een die jij gedoogt. 

B en je bewust van waaraan jij je energie besteedt. 
Energie die je besteedt aan een energievreter ben je 

kwijt. Je kunt die energie nooit meer besteden aan iets 
anders. Iets anders wat voor jou belangrijk of positief is.  

Is jou wel eens opgevallen dat sommige mensen vaak 
praten over wat ze hun uitlaatklep noemen. Dat zijn vaak 
mensen die -al dan niet bewust- een energievreter hebben 
geaccepteerd. Want inlaatklep zou een beter woord zijn. Zij 
zoeken eigenlijk naar iets wat hun voldoende energie geeft 
om het teveel aan verloren energie weer aan te vullen.  
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INZICHT #3 No worries!

INZICHT #4 Jij bepaalt zelf 
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Op zich is daar niet veel mis mee zolang het redelijk 
makkelijk lukt om die energie aan te vullen.  

Vraag je eens af wat je zou kunnen bereiken als je niet én 
energie kwijt was aan je energievreter én de activiteit om 
die energie weer aan te vullen met iets anders.  

En wat gebeurt er als dat aanvullen niet meer lukt? Je 
bent dan niet meer in control. Het overkomt je. 

Kleine energielekken zijn prima te managen. Ben je 
bewust van het feit dat met een serieuze energievreter je 
blijdschap en gezondheid op het spel staan.  

Een serieuze energievreter of een teveel aan 
energievreters kan namelijk de eerste stap zijn naar 
uitstelgedrag. Uitstelgedrag kan weer leiden tot 
sabotagegedrag. Als je daar eenmaal bent aangeland, is het 
een kleine stap naar niet meer functioneren of burn-out.  

“ Jij staat zelf aan het roer. Jij kan 
zorgen voor meer energie, tijd en 
geld. Jij kan beslissen om jezelf die 
beloning geven. 
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Het zal je verbazen hoeveel mensen zó gewend zijn 
geraakt aan hun energielekken, dat ze niet eens 

weten dat ze er zijn. Ben je moe, uitgeput, leeg? Voel je je 
soms overvraagd, hulpeloos of alsof het je allemaal 
overkomt? Ga dan op zoek naar de energievreter zodat je 
dat kunt gaan oplossen, en dat vervelende gevoel 
kwijtraakt. Dit zijn voorbeelden van symptomen van een 
energievreter: 
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INZICHT #5  Herken energievreters

• Na je werk voel je je soms leeg of somber 
• Alleen al denken aan je to-do lijstje stoort je 
• Je zoekt uitlaatkleppen. Zonder trek je het niet.  
• Je denkt of zegt “Ik weet dat ik dit niet goed 

genoeg kan” En vervolgens probeer je het toch.*  
• Je denkt of zegt “Ik weet dat ik dit niet wil” En 

vervolgens doe je het toch. 
• Je denkt of zegt “ik zou eigenlijk dit moeten 

doen.” Vervolgens stel je dit uit of doet het niet. 
• Je gaat iets doen en je denkt voordat je begint 

‘zonde van mijn tijd’ of ‘waarom zou ik…’  
• Je vertoont uitstelgedrag: wachten tot het laatste 

moment en dan pas oppakken. Presteer jij echt 
pas als je onder druk staat?

*Er is natuurlijk helemaal niks mis met dingen proberen te doen 
die je nog niet kunt. Het geeft niks als je daar onzeker over bent. 

Twijfel over de kwaliteit van het resultaat is dan normaal.  
Wat ik hier bedoel is de wetenschap (niet de gedachte) dat je beste 

inspanningen een ondermaats resultaat gaan opleveren.
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Ook verrassend is het hoe goed mensen zijn in het 
negeren van signalen. Als je naar jezelf leert 

luisteren, wordt er zó veel meer duidelijk.  
Je lichaam bijvoorbeeld. Met zuchten, steunen, 

misselijkheid, een rotgevoel in je buik of het gevoel van 
lood in je schoenen vertelt je lichaam jou superduidelijk dat 
je iets verkeerd doet of gaat doen. Of je eigen gedachten. 
Denk je wel eens “ik wíl niet” of “dit is zonde van mijn tijd” 
of “geen idee hoe ik dit moet doen”? Dat is je onderbewuste 
wat je een signaal geeft. Het houdt je in feite een groot bord 
voor met daarop Energievreter! 

Ook je omgeving is scherp op jouw gedrag. Mijn vriendin 
wees mij er op dat als ik gefrustreerd ben, het geluid van 
m’n toetsenbord anders klinkt dan wanneer ik lekker ga. 
Dit luisteren kun je trainen. Doe het bewust en na een tijdje 
wordt het een tweede natuur. Hoe klinkt jouw toetsenbord?  
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INZICHT #6 Luisteren helpt

“Leer te luisteren naar je 
eigen signalen. Je weet 

niet wat je hoort.  
Straks wel. ” 

Luister naar jezelf.  

Wat hoor je?
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V oor mij was een heel belangrijke les om te komen 
waar ik nu ben: wees daadkrachtig en treed op 

tegen energievreters. Geen genade. Alleen al het feit dat je 
tot hier bent gekomen met lezen, geeft aan dat je klaar bent 
voor verandering en verbetering. Lekker bezig! 

“ Als jij afscheid wilt nemen van zaken 
die jouw energie uitputten en je plezier 
ontnemen, pak dan door!  

Ik kan je niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is 
om de regie te nemen. Om je momentum te gebruiken. 
Want nu weet je dat je iets kunt doen aan je energievreter 
om het te verhelpen. En je voelt nu ook de urgentie. Het 
staat dus in feite op je actielijstje. Als je het daar laat staan 
en je doet er niets mee, loop je de kans dat je jezelf aan het 
saboteren bent met een nieuwe energievreter.  
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INZICHT #7 Neem de regie

“Maak gebruik van je 
momentum. Je voelt nu de 

urgentie, dus je bent nu 
klaar voor de oplossing.” 

Kadootje.  
Van jezelf. Voor jezelf
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H erhaling helpt. Dus hier nog even kort de zeven 
inzichten die ik je wil meegeven, voordat we het 

over de strategie gaan hebben hoe jij in vier stappen van je 
energielekken afscheid kunt nemen. 
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7 INZICHTEN, 1 PAGINA

#1 Energievreters beperken jou. Als je energievreters 
oplost, houd je energie over om te investeren in wat 
voor jou belangrijk is.  

#2 Er zijn maar twee oorzaken van een energievreter. 
Wat ze gemeen hebben, is dat jij iets doet wat je niet 
zou moeten doen.  

#3 No worries. Niet elke energievreter is een 
probleem. Jij bepaalt welke jij gedoogt en welke niet.  

#4 Jij kunt zelf kiezen voor een positieve 
energiebalans. Zo houd je energie over voor wat er 
echt toe doet.  

#5 Symptomen van een energievreter kun je vrij 
gemakkelijk herkennen. Negeer ze niet, ga op 
onderzoek uit.  

#6 Leer te luisteren. Naar jezelf en je omgeving. 
Train dat en het wordt een tweede natuur 

#7 Gebruik nu je momentum en ga aan de slag.

https://laurensroose.nl/?utm_source=eguide&utm_medium=homelink&utm_campaign=c001


Deze strategie leidt je in vier stappen door het oplossen 
van je energielekken. Je zult in dit proces misschien lastige 
keuzes moeten maken. De enige manier waarop je dat 
succesvol gaat doen is door focus te houden op je doel en 
met toewijding -dus zonder genade- je keuzes uit te 
voeren. Ik noem dat uitvoeren daarom executie. 

Ik geloof in resultaat. Theorie lezen is leuk, maar doen 
levert je meteen wat op. Daarom is deel II voorzien van 
challenges. Durf jij vandaag al afscheid te nemen van jouw 
energievreters? Doe dan mee met de challenges bij elke 
stap. 

  
Dit symbool markeert de zes challenges.  

De bal ligt op de stip. Je hoeft nu alleen nog maar te 
scoren. Jij kunt vandaag nog over een uitgewerkte strategie 
beschikken om af te komen van jouw grootste 
energievreter.  
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Deel II + STRATEGIE

Start - Pak een notitieblok of een device, wat het 
beste werkt voor jou, en maak een lijst. Noem de 
lijst ‘Strategie waarmee ik afscheid ga nemen van 
mijn energievreters’.  
Het werkt het beste om 7 kolommen te maken 
met voldoende ruimte om te kunnen schrijven. 
Via deze Link vind je een ingevuld voorbeeld in 
excel. 

http://www.apple.com/nl
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In deze stap ga je jouw energievreters in kaart brengen. Na 
deze stap heb jij inzichtelijk van welk gevoel jij af wilt en welke 
energielekken dat gevoel veroorzaken. 

A ls mensen een gevoel niet willen ervaren, gaan ze 
heel ver om er voor te zorgen dat ze een gevoel niet 

hoeven te ervaren. Dat gaat vaak onbewust en leidt tot 
allerhande uitvluchten. Ik noem dat zelfsabotage. 

Stel jezelf twee vragen, en vraag door:  
Vraag 1: wat is de energievreter? Iets waar ik uitstel of 

geen zin in heb. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie onwijs op tegen 
acquisitiegesprekken, die stel ik vaak uit’. Schrijf in deze 
kolom dan ‘acquisitiegesprekken uitstellen’ 

Vraag 2: welk gevoel levert (in dit voorbeeld) uitstellen 
mij op? ‘Buikpijn, het gevoel dat ik iets niet doe wat ik wel zou 
moeten doen, de zorg dat ik straks niet genoeg werk en 
inkomsten heb.’ 
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Challenge #1 Noem kolom 1 ‘energievreter waar ik 
van af wil’. Schrijf daaronder de activiteit die de 
symptomen uit inzicht #5 oproept.  
Noem kolom 2 ‘wat mij dit oplevert’ en schrijf 
daaronder het gevoel op wat je hierbij hebt.

STAP #1 Breng ze in kaart  
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Je bent aan de slag! Twee duimen omhoog voor jou! Je hebt 
in de vorige stap in beeld gebracht van welk gevoel je af wilt. In 
deze stap breng je de consequenties van niet ingrijpen in beeld.  

H eb jij je in een situatie wel eens afgevraagd wat het 
ergste is wat er kan gebeuren als je niets doet?  

Bijvoorbeeld: door minder op acquisitie te gaan, heb ik wel  
de buikpijn en heb ik niet genoeg geld om die verre reis dit 
jaar te maken’ 
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Challenge #2 Noem kolom 3 ‘consequentie van niets 
doen’ Schrijf daarin wat je wel hebt als je niets doet 
en wat je niet hebt als je niets doet. 
Wees eerlijk en realistisch. Ga niet doemdenken, 
dat is echt nergens voor nodig. 

“Als je niets doet.  
Wat heb je dan wel? 

En wat heb je dan niet?” 

En andersom?

Iets doen

Niets doen
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Geef jezelf even een schouderklopje, want je bent bijna 
halverwege! Je hebt vanuit je eigen motivatierichting in beeld 
gebracht wat er kan gebeuren als je niets doet. Nu ga je kijken 
hoe urgent je energievreter eigenlijk is. 

“ Ik wens je de kracht toe om te veranderen wat je niet 
kunt accepteren, de rust om te accepteren wat je niet 

kunt veranderen, en de wijsheid om het verschil te kunnen 
zien”  
Een veelgebruikt gezegde, en heel erg waar. Gelukkig is het 
onderscheid zien tussen wat je kunt veranderen en wat je 
zult moeten accepteren vrij eenvoudig. De kneep zit 'm in 
het maken van een keuze (veranderen of accepteren) en die 
daadwerkelijk uit te voeren.   

 Je maakt je keuze op basis van de consequenties die je in 
de vorige challenge hebt opgeschreven.  
‣ Accepteren betekent: niet meer zeuren. Je kunt dan 
ook nu stoppen met de challenges. 
‣ Veranderen betekent: zelf aan de slag gaan. Tijd voor 
de volgende challenge! 
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STAP #3 Accepteren of veranderen?

Challenge #3 Zet in de volgende kolom: ‘keuze’.  
Daaronder schrijf je op wat je gaat doen met de 
consequentie die je net in beeld hebt gebracht: 
accepteren of veranderen.
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Power to you! Wat je net hebt gedaan was misschien wel de 
moeilijkste challenge. Je weet nu wat je gaat doen: veranderen. 
Hierna volgen twee challenges die je helpen je strategie te 
bepalen om over te gaan tot executie. In deze stap zitten twee 
challenges.  

M et drie ja/nee vragen kun je nu je strategie bepalen 
om af te komen van je energievreters. Dit zijn ze: 

1. Is de activiteit essentieel ja of nee? 

2. Wil ik het doen ja of nee? (Wil ontbreekt) 

3. Wil ik het leren ja of nee? (Skill ontbreekt) 

Om met de eerste vraag te beginnen. Hoe weet je nu wat 
essentieel is? Dat jij iets belangrijk vindt, wil niet zeggen dat 
het essentieel is voor je bedrijf of functie. Iets kan ook 
essentieel zijn voor jou. Kun jij er zomaar mee stoppen? 

Twee voorbeelden: ‘Ik wil liever niet op acquisitie, maar 
niemand anders gaat het doen, dus als ik er mee zou stoppen 
dan heb ik geen inkomsten’. Dat jij acquireert lijkt dan 
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STAP #4 Strategie

Challenge #4 Noem de volgende kolom 
‘essentieel’. Beslis of de activiteit wel of niet 
essentieel is voor jouw bedrijf of functie.  
Tip: essentiële activiteiten kun je uitbesteden of 
overdragen, maar kun je niet staken. Niet-
essentiële activiteiten kun je staken en hoef je niet 
uit te besteden of over te dragen.
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essentieel. Maar in het geval 'Ik wil liever niet op acquisitie, 
maar als ik er mee stop dan moet mijn compagnon alle 
acquisitie doen’, is dat jij acquireert niet per se essentieel. 
Er is pas een sluitend antwoord op deze vraag als er met de 
compagnon is gesproken. 

In inzicht #2 heb ik aangegeven dat er maar twee 
redenen zijn dat iets een energievreter is. Nu ga jij er achter 
komen of jij iets doet wat je niet kunt, of iets doet wat je 
niet wilt.  

Een paar tips om je op weg te helpen.  
Als je iets niet wilt omdat je onzeker bent over je 

kwaliteiten, dan ontbreekt niet de wil maar de skill.  
Een klassiek voorbeeld is op acquisitiegesprek gaan. 

Vraag jezelf af of je onzeker bent en de skill wilt leren of dat 
je daar helemaal niet in geïnteresseerd bent. Ben je onzeker 
maar wil je het wel leren? Vul dan Skill in.  

Als je iets wel kunt, maar het niet wilt, vul dan wil in. 
Bijvoorbeeld is bonnetjes intikken voor je BTW-aangifte. 
Totaal niet moeilijk, maar voor mij een kwelling.  

Op de lijst die je tijdens deze zes challenges hebt gemaakt 
kun je nu teru!vinden: 

• Wat het gevoel is wat je niet meer wilt hebben 
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Challenge #5 Noem de volgende kolom ‘wil of 
skill’. Kun je iets niet en doe je het toch: vul dan 
skill in. Wil je iets niet en doe je het toch, vul 
dan wil in. 
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• Welke activiteit dat gevoel veroorzaakt 
• Wat de consequentie is van niets doen 
• Of je die consequentie kunt accepteren ja/nee 
• Of de activiteit essentieel is ja/nee 
• Of de will of de skill ontbreekt.  

Jij hebt nu alles in beeld wat je nodig hebt om je strategie 
uit te kunnen voeren. Tijd voor de executie. 

Wist je dat jij lekker bezig bent? Weten wat je moet doen is 
mooi, maar het ook echt doen is waar het in deze stap om 
gaat.  

Op de volgende pagina staat stroomschema waarmee 
je op basis van je lijst uitkomt bij een van vier 

strategieën. 
Ik kan honderduit schrijven over hoe je welke keuzes zou 
moeten maken, maar dat is altijd vanuit mijn perspectief. 
Hoe jij je eigen keuzes maakt weet jij beter dan ik. Ik laat 
het hier dus bij een korte toelichting op elke strategie. 

Carry on! Een uitspraak die ik ooit leerde van een Ierse 
commando. De standaard reactie bij de commando’s op 
alles wat op wilskracht te bereiken was. Pijn aan je voet, 
maar je kunt nog lopen? Carry on! Jij vindt deze 
energievreter dus acceptabel? Dat betekent dan ook 
kappen met zeuren. ‘Ik wil niet…’ ‘Carry on!’     

© 2020 LRAU B.V. https://laurensroose.nl Pagina 17

STAP #5 Executie
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Stop it! Een uitspraak die ik leerde van mijn eigen coach. 
De standaard reactie op alles waar ik niks aan had, of wat 
negatief zou uitpakken. Ik bedoel dat als je die activiteit nu 
uit je handen laat vallen, is er niks aan de hand. En dan ben 
jij direct een energievreter kwijt. Hoe veel eenvoudiger wil 
je het hebben? Dit is een heel grof maar heel nuttig "lter! 

Back to school! Dus je doet iets wat je energie kost 
omdat je het niet goed kunt en je wilt het leren zodat je het 
wel zelf kunt. Krachtige motivatie die getuigt van 
wilskracht. Je wil iets bereiken en je bent bereid om in 
jezelf te investeren. Dit besluit leidt soms tot verrassende 
ontdekkingen van verborgen vermogens. By far mijn 
favoriete course of action. Zeker in de begintijd van je 
onderneming. Ga op zoek! En je kunt het altijd nog 
uitbesteden als je het niet leuk vindt.  

Uitbesteden! Iets is wel essentieel en je wil het niet 
doen. Super logische keuze om het dan uit te besteden. Als 
je in jezelf durft te investeren tenminste. Want uitbesteden 
kost geld. Die investering levert jou vrijheid van kiezen over 
jouw eigen tijd en energie op. Kun je het betalen? Twijfel 
dan niet.  
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Dat zou er zou uit kunnen zien: ‘Ik zie onwijs op tegen 
acquisitiegesprekken, die stel ik vaak uit. Dat levert mij 
buikpijn, het gevoel dat ik iets niet doe wat ik wel zou moeten 
doen en de zorg dat ik straks niet genoeg werk en inkomsten 
heb op. Door minder op acquisitie te gaan, kan ik die verre reis 
die ik dit jaar wil maken waarschijnlijk niet betalen. Dit kan ik 
niet accepteren, ik wil dit veranderen. Ik ben niet goed in 
acquisitiegesprekken en zou graag leren hoe ik daar wel goed 
in word; ik heb de WIL maar niet de SKILL. Ik ga ‘back to 
school’, ik ga het leren.  

Actie morgen ga ik op zoek naar manieren om 
zelfverzekerder te worden in acquisitie. 
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“Het besluit is genomen. 
Je hoeft het nu alleen 
nog maar te doen.” 

Het is zó  

AAN

Challenge #6 Visualiseer je keuze. Schrijf op basis 
van de resultaten in je lijst op hoe jij jouw keuze hebt 
gemaakt. Denk na over welke eerste stap jij gaat 
zetten om jouw keuze uit te voeren. Schrijf op wat je 
als eerste gaat doen.
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Op de achterkant van mijn visitekaartjes staat ‘Dromen. 
Durven. Denken. Doen.’ Dit is waarom. 

Dromen. Wat is je droom? Wat heb je hierna? Meer tijd, 
meer energie, meer lol, meer inkomen, meer vrijheid, 
meer rust? Dat is waar je het voor doet. 

Durven. Durf te kiezen! Jij hebt alles in huis om de keuze 
de je maakt uit te kunnen voeren. Jij kiest wat je doet en 
daarmee kies jij hoe jij je voelt en waar jij je tijd aan 
besteedt. Durf de volgende stap te zetten. Geen excuses, 
‘ja, maar’ of ‘het komt niet uit’. Het komt nooit uit, dus 
komt het altijd uit.  

Denken. Maak je aanvalsplan. Focus op je doel en 
organiseer wat nodig is om dat te bereiken. Welke stappen 
zet je, welke routines bouw jij in en wanneer ben je klaar?   

Doen. Als je weet wat je wilt: doe het. Hoeveel 
inspirerende voorbeelden ken je van een goed idee wat niet 
is uitgevoerd? Je hebt niks totdat je actie onderneemt. 
Uitdaging? Probleem? Niet stoppen. Doorgaan. Je weet waar 
je het voor doet. 
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Challenge # 6 In de introductie van deze gids stelde 
ik je een vraag. Wat zou je doen als je meer energie, 
tijd en geld zou hebben. Waar dacht je toen aan?  
Schrijf dat met koeienletters op je lijst.  

Dit is de beloning waarvoor je het doet. 

Denk aan die beloning als het soms even moeilijk 
wordt. 

Tot slot
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BONUS - praktijkcase 
Kijk mee met een voorbeeld uit mijn onderneming:  
Ik begon mijn adviesbureau als ZZP-er. Uren en 

activiteiten hield ik bij in mijn agenda. Facturen maakte ik 
maandelijks handmatig. Een administratief klusje, maar 
een keer per maand goed te doen. Wellicht herkenbaar 
voor jou? 

Toen mijn bureau snel begon te groeien, kwamen er in 
korte tijd meer opdrachten en collega’s bij. Het klusje van 
uren bijhouden en verantwoorden werd een enorme klus 
en al snel werd dit voor mij een energievreter van jewelste. 
Het voelde onprofessioneel, het was tijdrovend en ik vond 
het oersaai. Ik zag op tegen facturen versturen; normaal 
toch een van de leukere momenten van de maand. Wat het 
ergste was: ik was niet bezig met nieuwe klussen binnen te 
halen of geld te verdienen door kwaliteit te leveren aan 
klanten, maar ik zat cijfers in te tikken. 
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“Werk aan resultaat, 
niet aan het gedoe er 

omheen.” 

Neem genoegen met  

MEER

https://laurensroose.nl/?utm_source=eguide&utm_medium=homelink&utm_campaign=c001


“ Het klusje werd een klus. En een 
energievreter van jewelste.  

Door onze snelle groei moest ik prioriteiten stellen. Het 
duurde daardoor even voor ik doorhad dat de werkwijze zo 
was gegroeid, het was een ingesleten patroon. Maar 
facturen sturen, managementinformatie en verantwoording 
zijn in mijn bureau essentieel. De manier waarop ik de 
administratie voerde was dat niet.  

Na wat onderzoek heb ik een app aangeschaft waarmee 
iedereen eenvoudig de uren kon registreren en ik alleen de 
gegevens maandelijks hoefde te importeren. Het resultaat? 
Ik had geen energielek meer. Eindelijk van die rotklus af. 
Waarom had ik dat niet eerder gedaan? 

De bijvangst? Door de werkwijze en het systeem te 
veranderen, kostte de urenregistratie mij en mijn collega’s 
veel minder tijd en energie. Er was meer energie voor de 
leuke dingen. De facturen zagen er professioneler uit, en 
heel belangrijk: ik kon voor mijn opdrachtgevers op afroep 
van alle collega’s gedetailleerd laten zien waaraan tijd was 
besteed.  

“ Zo kreeg het besluit om van mijn 
energievreter afscheid te nemen een 

gouden randje. 
De kosten voor de app? Het exacte bedrag ben ik 

vergeten; maar het was tientjeswerk. Ik weet wel dat de 
omzet met meer dan #2.000,- per maand steeg. Pure winst!  

Winst vergroten was echter nooit het doel. Leuker werk 
voor mij en mijn collega’s wel. Het geld volgt meestal wel.  
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Over mij.  

Ik ben Laurens Roose. Succesvol ondernemer en 
wereldzeiler.$Ik heb vijftien jaar ervaring als ondernemer 
en professional. In slechts drie jaar tijd bouwde ik een 
adviesbureau op met een half miljoen Euro omzet per jaar. 
Terwijl ik dat deed, reisde ik minimaal tien weken per jaar 
naar bijzondere bestemmingen.  

De lessen die ik heb geleerd en de keuzes die ik heb 
gemaakt, hebben er toe geleid dat ik samen met mijn 
vriendin nu in alle vrijheid de wereldzeeën kan bevaren, 
terwijl ik aan het ondernemen ben.  

Ik deel mijn ervaringen en lessen met ondernemers en 
mid-career professionals via sparsessies en begeleide 
mentortrajecten. Meer weten?  Klik HIER voor een gratis 
en vrijblijvend kennismakingsgesprek.  
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