
Create 
the l i fe  you 
deserve

3 fatale businessfouten 
die je veel geld kosten
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NICOLAS
DE BRUYN

Spreker - Ondernemer - Doorbraak - Health & Wealth Coach

Nicolas De Bruyn is de enige spreker/coach in Vlaanderen die succesvolle,  
zelfopererende ondernemingen heeft opgericht binnen verschillende sectoren. En dit 
voor zijn 30ste.

Alles wat hij brengt, heeft hij al succesvol toegepast binnen zijn eigen ondernemingen 
en die van anderen. De focus van de businessseminars ligt op snel en veel resultaat 
door de juiste actie te ondernemen. Ben jij eerder passief  of actief?  Toon aan dat je 
een echte ondernemer bent door meteen actie te ondernemen en je in te schrijven 
voor onze seminars.

Wil je meer informatie? Surf dan naar onze site: www.ndba.be.

Business is PASSION - Business is LOVE - Business is LIFE
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1
GEEN OF SLECHTE 
ROUTINES

Creëer momenten die je dagelijks 
onderhoudt. Rituelen die je ‘s mor-
gens en ‘s avonds steeds opnieuw 
kan herhalen waardoor je je focus 
behoudt en je geen tijd verliest.



“Zorg voor vaste rituelen om jouw 
energie terug bij te vullen”

Ook ‘s avonds moet je jouw energie naar omhoog krijgen om 
tot rust te komen. Meer energie betekent niet automatisch dat 
je zenuwachtiger wordt. Nee het zorgt voor meer kracht en dat 
je je beter in je vel voelt. Dit zal ervoor zorgen dat je beter gaat 
slapen. Slaap je soms slecht? Pas dit dan zeker toe want een 
goede nachtrust isbelangrijk.

Een van mijn vaste rituelen, is om na te denken waarvoor ik 
dankbaar ben. Op dit moment ben ik dankbaar dat ik deze infor-
matie met jullie kan delen. Die heeft mij al veel opgebracht en 
ik ben zeker dat het jullie evenveel zal opbrengen. Ik ben dank-
baar dat mijn hart klopt en dat ik dagelijks doorbraken creëer 
naar financiële stabiliteit en meer plezier. Waar ben jij dankbaar 
voor?  
 
Misschien jouw gezondheid, jouw doorzettingsvermogen, ...?

Creëer

Rituelen

Die voor jou werken

Onderzoek heeft aangetoond dat het belangrijk is om elke dag 
succesvolle patronen te herhalen om een hogere productiviteit 
te creëren. Zowel ‘s morgens, overdag als ‘s avonds. Zo behoud 
je je focus en verlies je geen tijd. En het kost je helemaal niets!
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Verwacht als ondernemer niet dat je voortuigang boekt als je steeds 
hetzelfde doet. Je moet beslissingen durven nemen die je anders 
nooit zou nemen. 

Mensen zitten vaak vast in een bepaalde comfortzone. Die comfort-
zone verlaten is vaak lastig, maar essentieel om een betere versie 
van jezelf en je bedrijf te creëren. Breken met je gewoontes is niet 
eenvoudig. Je zal groeipijnen ervaren, zoals een kind die sterk 
groeit. Wees sterker dan de pijn en blijf doorzetten. Alleen zo zal je 
de vruchten plukken van jouw moedige beslissingen.

Doe nu iets anders! 
Wat ga jij doen?
Eén mail of telefoontje kan je leven positief veranderen. ACTIE
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ALTIJD HETZELFDE 
BLIJVEN DOEN

“Groei, Groei, Groei door uit jouw 
comfortzone te breken”



Herorganiseer je week succesvol. Begin met vier dagen te werken 
in je bedrijf en minimum 1 dag te werken aan je bedrijf. Aan de 
structuur van je bedrijf, nieuwe klanten aantrekken, de toekomst 
van je bedrijf uitstippelen. Of wat het dan ook is dat je werkelijk 
moet doen voor buitengewone resultaten.

Actief denken hoe je jouw bedrijf kan versterken is vaak de beste 
manier om kosteloos te groeien.

Waar wil jij aan werken?
Durf jij het aan? Lees je dit passief of durf je uit je comfortzone te 
breken?

Ken je de Pareto-regel? Misschien zegt de 80-20 regel je wel iets? 
Het is de economische term die de Italiaan Pareto schreef, dat in 
de economische wereld 80 % van de resultaten afkomstig zijn van 
20% van de inspanningen. 
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Veel ondernemers hebben tegenwoordig een website, maar 
er zijn weinig ondernemers die daadwerkelijke data kunnen 
aantonen als je hen daarnaar vraagt. Hoeveel bezoekers heeft 
jouw website, hoeveel mensen kochten al eens een product op 
jouw website? het antwoord is vaak: “Weet ik niet.”

Uit een internationale studie blijkt dat ongeveer 
50% van de ondernemers bang zijn van ‘ana-
lytics’. Nochtans is het bewezen dat als je data 
verzamelt en er een strategie mee uitwerkt, dat 
je resultaatgerichter kan werken. Je kan je cijfers 
vergelijken met die van je concurrenten en jouw 
strategieën beter sturen naar meer omzet en 
vooral meer winst. 

Meten is weten. Of gok je liever?
Gokken = self destruction.
Google geeft twee vertalingen:
Zelfvernietiging en Zelfmoord.

Ga niet voor financiële zelfvernietiging maar voor 
groei en maak je doelen SMART.

“It is a capital mistake to theorize  
before one has data.”

6

Fout 

3
NIET GENOEG METEN



Je hoeft geen speciale programma’s aan te schaffen om je data 
te analyseren. Begin klein met een simpel excel-document. 
Bestudeer jouw data en trek daar conclusies uit. Zo kan je jouw 
bedrijf sturen en meer omzet creëren. De doelstellingen die je 
wil opmeten, moeten steeds voldoen aan het SMART-principe.
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PECIFIEK

EETBAAR

CCEPTABEL

EALISTISCH

IJDSGEBONDEN

Is jouw doel specifiek?

Kan je jouw doel meten?

Accepteer jij en je team het doel?

Hebben anderen het al gedaan?

Wat is de einddatum?
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Opleiding gesubsidieerd door de overheid

LAAT JE BEGELEIDEN EN WORD EEN TOPONDERNEMER

Voor meer info, surf naar onze website www.ndba.be of bel naar het 
nummer 0483 26 62 60.

Elke toppresteerder heeft een coach, elke topsporter heeft een coach. 
Hetzelfde geldt in de businesswereld. Buitengewone resultaten vragen 
buitengewone actie.

Dankzij deze buitengewone tips, ben je alweer een stap dichter om koste-
loos jouw bedrijf naar een hoger level te brengen. Maar er zijn nog zoveel 
meer tips.
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