


Ik zie het zo vaak: ondernemers die struggelen met hun tijd, omdat hun
hoofd overloopt van ideeën en hun to do list overloopt van taken. 

Ik mijn vroegere werk bij verschillende start-ups heb ik first-hand ervaren hoe snel-
groeiende bedrijven ineens een groeiplafond bereiken. Alle tijd wordt opgeslokt
door het draaiende houden van de business en er is geen tijd meer voor het
uitvoeren van nieuwe, ambitieuze plannen.

Dat wil ik, als structuurcoach voor ondernemers, veranderen.

Door ondernemers te leren hoe ze hun bedrijf en processen slimmer, efficiënter
en op groei kunnen inrichten, help ik hen om te doen waar ze echt gelukkig van
worden: het groeien van hun bedrijf én hun omzet.

Meer lezen over mijn verhaal? Klik hier!

LEES MEER OVER MIJ
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Hoe je als ondernemer slimmer en efficiënter kan werken
en meer tijd kan overhouden 

Praktische stappen om structureel meer tijd te hebben en
daarmee je bedrijf te groeien

Tools en strategieën om te plannen op een manier waarop
je wél al je to do's kunt afvinken

Ik spreek enthousiast en inhoudelijk over o.a. de volgende onderwerpen:

Hoe de juiste structuur en systemen ervoor zorgen dat
je met laserfocus al je doelen behaalt

Tips over effectief time management en het boosten van
je productiviteit



Passie, enthousiasme en professionaliteit

Ik heb een enorme passie voor wat ik doe en maak de deelnemers graag
net zo enthousiast. Met een paar aanpassingen in hun bedrijf kunnen ze
namelijk al ontzettend veel tijd overhouden.

Inhoudelijke toevoeging aan je programma

Geen leeg reclamepraatje, maar een inhoudelijk kwalitatieve toevoeging aan  
je programma. Ik help je graag om een nog groter succes te maken van je
event, zodat het enthousiasme van je deelnemers zich als een vuurtje
verspreidt voor de volgende editie!

Veel waarde voor het publiek
Als Rotterdamse met een ‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit vind ik het
ontzettend belangrijk dat het publiek waardevolle en praktische kennis en
tips krijgt, waarmee ze direct aan de slag kunnen.



Al jaren spreek ik met veel plezier en vertrouwen op
verschillende soorten events en geef ik maandelijks
webinars aan groepen ondernemers.

Je kunt mij onder andere gezien hebben op events van:



Email
shelley@hashtaglifegoals.nl

Website
www.hashtaglifegoals.nl

Telefoon
+31628059206

Ik bespreek graag samen hoe we jouw event nog 
waardevoller kunnen maken!
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