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“Net als in iedere beroepsgroep heb je onder juristen ook de ‘rekkelijken’ en de ‘preciezen’. Ik word moe van preciezen en hou heel erg
van pragmatisch. Zo eentje is Charlotte er. Ze heeft me prima geholpen met het opstellen van algemene voorwaarden en een AVG-proof
privacyverklaring voor mijn internetbedrijf. Doe je iets online, dan
moet je bij Charlotte zijn.”
– Aartjan van Erkel, internetondernemer en bestsellerauteur

“Charlotte is een pionier en schoolvoorbeeld van de toekomstige
jurist, door slim gebruik te maken van marketing en in producten
denken. En dat in een wereld waar marketing en productizen nog een
vies woord is.”
– Jeroen Zweers, founder NOUN legal

“Een boek van een jurist over ondernemen? Dan verwacht je saaie
en droge stof. Maar zoals ik Charlotte van Instagram ken verwachtte
ik er meer van, en dat bleek waar. ‘Écht ondernemen’ staat vol met
inspirerende verhalen van échte ondernemers, en handige tips over
keuzes maken, verdienmodellen, een team bouwen en eerlijke
marketing. Charlotte schrijft recht voor zijn raap, en dat maakt ‘Écht
ondernemen’ tot een handig no-nonsense naslagwerk voor onder
nemers die geen tijd hebben voor poeha, maar gewoon lekker bezig
willen zijn met hun bedrijf.”
– Deborah Verhagen, LIB the mag
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VOORWOORD
Ik voel me soms meer ondernemer dan jurist. En marketing is mijn
hobby. Tijdens gesprekken met ondernemers, meestal omdat ik juridische documenten voor ze ga schrijven of omdat ze juridisch advies
aan me vragen, komen we ook altijd bij ondernemersvraagstukken
terecht, waarover ik hen vervolgens adviseer.
Van het bedenken van passende producten en diensten, tot het omgaan met klanten en opdrachtgevers of het toepassen van slimme
marketing. Dat vind ik heerlijk! Het is alleen zo zonde dat ik
juridisch zoveel mis zie gaan bij veel ondernemingen en dat veel
ondernemers zoveel moeite lijken te hebben met professionaliseren,
groeien en keuzes maken.
Zoveel ondernemers kijken nog te veel om zich heen, in plaats van
naar zichzelf en naar hun klanten. Ze doen dingen omdat anderen
zeggen dat ze het moeten doen, niet omdat ze er zelf in geloven.
Soms omdat ze wanhopig zijn en daarom maar blind op anderen
vertrouwen.
Misschien ben jij wel een ondernemer die een heleboel zaken al op
orde heeft, maar ook wel weet dat er veel nog beter of anders kan,
en gewoon niet meer weet hoe. Of misschien lijkt het allemaal veel
te veel voor je, heb je het gevoel helemaal vast te zitten en veel te
veel alleen maar te moeten, en heb je het idee dat je helemaal geen
keuzes hebt.
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Natuurlijk is dit geen compleet boek over ondernemen. Dat kan ook
helemaal niet. Dat past niet in één boek.
Wat het vooral wel is, is een boek voor jou als je nu vastzit in je
onderneming of als je wil professionaliseren. Ik geef je graag twee
dingen mee: de essentie en de keuze.
Als je dit boek uit hebt, weet je precies wat je nodig hebt, waar je
eventueel nog achteraan moet en wat je verder nog wil regelen, en
hoe je dat vervolgens kunt vinden.
Wat ik je niet beloof is een geheime formule, een shortcut to success
of sterrenstof. Ik geloof er namelijk niet in dat er één methode is die
voor elke ondernemer werkt. En werkt het wel, dan word je alsnog
in een keurslijf geduwd. Dat is toch niet waar je ondernemer voor
bent geworden? Dat was toch juist vanwege de vrijheid? Omdat je
eigen keuzes wilde maken? Bovendien: wie wil er nou een kopie
worden van een ander? Juist door je te onderscheiden, verkoop je
beter en word je een succesvollere ondernemer, als je het mij vraagt.
Mis je sterrenstof? Eet dan lekker wat Starmix terwijl je dit boek
leest.
Om je een breder perspectief te geven op het ondernemen, staan
er 12 interviews met ondernemers in dit boek. Bijna allemaal
ondernemen ze ongeveer 10 jaar. De kortste 6 jaar, de langste meer
dan 12 jaar. Ook mijn eigen visie van mijn afgelopen 10 jaar als
ondernemer zit natuurlijk in het boek verweven.
In dit boek staan 15 hoofdstukken, van verschillende lengte. Het ene
hoofdstuk vooral ter inspiratie en het andere juist volgepropt met
informatie. Je hoeft ze niet in deze volgorde te lezen. Elk hoofdstuk
behandelt een eigen, afgebakend onderwerp. Gebruik het boek
gerust als naslagwerk om informatie terug te kunnen vinden.
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Naast ondernemer, blijf ik nu eenmaal jurist. Ik vind het belangrijk
dat ondernemers niet alleen maar ondernemen zoals het kan, maar
ook zoals het mag, of zelfs zoals het moreel en ethisch verantwoord
is. Daarom zit er toch ook veel juridische informatie in dit boek. Doe
er je voordeel mee!
Niet alles paste in dit boek. Om je toch van deze informatie te voorzien, staat er extra content op de website. Sommige interviews zijn
bijvoorbeeld op video opgenomen, of zijn ingekort. Daarvan kan je
de hele interviews terugzien op de website, waar je ook nog een aantal extra interviews met ondernemers aantreft.
Op de website deel ik bovendien nog een hoop extra tips en informatie die ik niet meer kwijt kon in dit boek, maar waar je wel veel aan
hebt. Je hoeft alleen maar een account aan te maken om bij die content te kunnen.
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hello@charlotteslaw.nl

@charlotteslaw
(Twitter en Instagram)

youtube.com/charlotteslawnl

LinkedIn.com/in/charlottemeindersma
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“You are not born
an entrepreneur.
It’s a skill that you
learn along the
way.”
Maria Hatzistefanis
(huidverzorgingsmerk Rodial)
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1. DE ÉCHTE
ONDERNEMER
“Als je niet misbaar bent en geen team
hebt, dan ben je geen ondernemer,
maar dan heb je een baan voor jezelf
gecreëerd.”

Het was de eerste, en tot nu toe laatste keer dat ik me had ingeschreven voor een groepscoachingstraject en online training. Ik had zo
vaak gehoord dat elke goede ondernemer een coach nodig had, dat
ik daarin was gaan geloven. En ach, ik kon het in elk geval wel even
gebruiken om uit mijn eigen denkcirkel getrokken te worden. Frisse
ideeën en een blik van buitenaf konden mijn bedrijf alleen maar
goed doen.
Bij het programma hoorde ook een Facebook-groep, waar je vragen
mocht stellen en dilemma’s voor mocht leggen. Ik had van alles gelezen en gehoord in het programma, waarin verteld werd wanneer je
een ondernemer zou zijn. Het ging ervan uit dat elke onderneming
een aantal fases doorloopt, met als doel dat je uiteindelijk hooguit
nog de investeerder bent in je bedrijf en je bedrijf wil verkopen. Een
ondernemer zonder team is geen ondernemer.
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