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Checklist

Van uurtje factuurtje 
naar BAAS in business



Lees eerst nog even deze intro voordat je aan de checklist begint!

Van uurtje factuurtje naar BAAS in business

Yess wat gaaf dat je deze checklist hebt gedownload. Jij voelt dat er veel meer in jou zit. Jij 
gaat niet voor prima of oké. Jij wil meer. Niet meer doen, maar veel meer impact maken. Fun 
hebben, voldoening en vrijheid ervaren in je business en leven.

En dat laatste is toch nog niet zo gemakkelijk als je dacht. Jij hebt al lang ervaren dat alleen 
keihard werken het niet is. Hoe goed je ook in je werk bent, je weet inmiddels dat dat niet 
genoeg is. Diep van binnen voel je dat het anders kan en mag!

Alleen dat onderscheidt jou al van heel veel andere ondernemers die liever vast blijven zitten 
in dat wat ze altijd doen. Dus alvast een dikke high five voor jou!

So, are you ready to play?

Het ondernemen (en het leven) is een groot spel. Je kan vrijwel alles bereiken en creëren 
wat je wil. Je hebt alleen wel de spelregels te snappen én naar jouw hand te zetten. Wat die 
spelregels zijn? Ik heb ze voor je op een rijtje gezet.

Check eerlijk bij jezelf in waar jij staat. Wat jouw punt A is. Want zonder een duidelijke punt A 
is het onmogelijk om bij jouw punt B te komen. Als je naar Bali wil, dan moet je ook weten of 
je in Amsterdam staat of Afrika toch? ;-)

En ik ga je vast verklappen: veel ondernemers zijn niet helemaal eerlijk over waar ze nu 
staan. Ze maken de boel mooier dan dat het is. (Of vooral hun oerbrein) Maar voor wie 
eigenlijk? Het is jouw bedrijf en jouw leven. Pas als je echt brutaal eerlijk durft te zijn naar 
jezelf waar je staat, kun je ook de juiste stappen nemen naar waar je naartoe wil. En het spel 
met plezier spelen.

Als je echt eerlijk durft te zijn, heb je al weer een streepje voor op de rest. Nog een pluspunt 
alvast in de pocket!

Alright, genoeg gekletst. Tijd om die checklist in te vullen en de spelregels van het 
ondernemen naar jouw hand te zetten! Zodat jij een BAAS in business wordt!

Liefs Rosanne
BAAS in business

BAAS in Business - checklist



Geef jezelf één punt voor elke spelregel die je kan afvinken. Alle punten eerlijk 
beantwoord? Check op de volgende pagina wat jouw ideale vervolgstap is.

Totaal score 

Spelregels - checklist

1. Je doet niet alles meer zelf in je bedrijf. Terugkerende taken besteed je uit.

2. Jouw aanbod heeft één heldere belofte/resultaat/oplossing voor de klant

3. Jouw aanbod heeft zich bewezen, je hebt meer dan 10 blije klanten

4. Je hebt één duidelijke prijs voor je aanbod

5. Jij kan al jouw expertise en energie helemaal kwijt in jouw aanbod. Klanten 
vertrouwen jou op dat wat je doet. (en zitten dus niet op detail te mierenneuken of 
om de prijs te zeuren)

6. Jouw energie is niet afhankelijk van hoe het in je bedrijf gaat. Gaat het goed? Tof! 
Krijg je een keer kritiek of loopt het niet zoals gepland? No problem.

7. Je kan gemakkelijk afschakelen van je bedrijf. ‘s Avonds of in het weekend ben je 
met volle aandacht bij je partner, vrienden of familie. Want je leeft uiteindelijk niet 
om te werken, je werkt om te leven en te genieten.

8. Je hebt een helder doel waar je naartoe werkt. Je weet waarvoor je je bed uit komt, 
waarom je doet wat je doet. 

9. Je weet precies wat je te doen hebt om jouw doelen ook te halen.

10. Je hebt inzicht in je cijfers (omzet, winst, volgers, warme connecties, klanten) en 
weet precies waar je kan bijsturen.

11. Je hebt duidelijke kaders voor jezelf. De dingen die je wil doen om je doelen te 
halen, doe je ook daadwerkelijk passen in jouw planning. Zonder jezelf in een burn-
out te werken.

12. Je kijkt elke week met een glimlach terug op je werk en ervaart voldoening.



0-5 punten

Ai! Deze checklist is waarschijnlijk een flinke eyeopener voor je. Misschien een beetje 
pijnlijk ook. No worries, je bent niet de enige die deze dingen nog niet voor elkaar heeft. 

Nu je dit weet, kun je het niet meer niet weten. Je hebt de mogelijkheid om hier 
verandering in te brengen en stapje voor stapje naar meer fun, voldoening en vrijheid te 
werken! Ga ik je bij helpen!

Begin met deze workshop 
>> Van uurtje factuurtje naar betaald worden voor jouw échte waarde

6-8 punten

Prima. Je bent al een heel eind verder dan de meeste ondernemers! Maar wil je voor 
prima blijven gaan? Het houden bij het oude omdat dat wel lekker veilig voelt? Of durf 
je verder te kijken en te gaan voor fantastisch? Om jouw bedrijf zo in te richten dat het 
helemaal past bij jouw doelen en droomleven? En je elke dag met super veel energie 
opstaat?

Time to play! - Plan hier jouw gratis en vrijblijvende gesprek in

9-12 punten

Woohoow topper! Jij hebt je fundament al stevig staan. Jouw bedrijf draagt 
waarschijnlijk al (voor een groot deel) bij aan jouw ideale leven. Wil je meer de expert 
rol claimen in jouw branche, plezier & rust ervaren en BAAS in business worden?

Let’s create magic! - Plan hier jouw gratis en vrijblijvende gesprek in

Jouw score + volgende stap

https://rosanneboxum.nl/impact-workshop/
https://rosanneboxum.nl/strategiesessie/
https://rosanneboxum.nl/strategiesessie/


Mij eerst beter leren kennen?

BAAS in Business

Volg mij
op Instagram

Luister 
de podcast

Hi. Ik ben Rosanne Boxum

Ik help dienstverlende ondernemers die klaar zijn met uurtje factuurtje en betaald willen 
worden voor hun échte waarde. Zodat je ook rustig eens een dagje vrij kan nemen. Met 
persoonlijke & strategische 1:1 coaching en workshops help ik je duurzaam te groeien vanuit 
fun, naar een bedrijf dat past bij jou. En jij je BAAS in business voelt.

Mijn visie?
Het draait in het leven niet om keihard werken, maar om genieten. 
Avonturen beleven en samenzijn.

Alle tijd en aandacht hebben voor datgene en diegenen waar jij blij van wordt. 
Jouw bedrijf moet dit leven mogelijk maken. En dat kan alleen als energie, focus en winst 
goed in balans zijn. 

En zodra je die balans voelt…. Oh boy, dat is waar die magie ontstaat! 

Benieuwd waar jouw magie zit? Laten we bellen, dan denk ik met je mee.
>> Plan een gratis sessie in

“De reden waarom ik het zo fijn vind om met Rosanne samen te werken is omdat 
zij constant een spiegel voorhoudt. Ze stelt precies de juiste vragen op het 
juiste moment.
 
Dit heeft me emotioneel een hele hoop opgeleverd, maar ook praktisch. Nadat 
we mijn aanbod anders hebben neergezet en ik salesgesprekken als een ‘ander 
mens’ ging voeren, verkocht ik meteen het eerste traject van €4.000. En de 
inhoud van mijn aanbod is nog niet eens helemaal ready! “
 
Nikki Schild – By Nik, full service content management

http://instagram.com/rosanneboxum/
https://open.spotify.com/show/38oWRN2kovG4aISq2Rgl2R?si=46552f79d8ed486e
https://rosanneboxum.nl/strategiesessie/
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