
Zeecruise voor ondernemers die hun bedrijf willen
laten groeien

Veel ondernemers denken te klein en nemen te weinig risico. De kans dat hun bedrijf
echt gaat groeien, wordt daarmee een stuk kleiner. Om ervoor te zorgen dat meer
mensen succesvol worden als ondernemer, organiseert VrijheidsOndernemer Jeanet
Bathoorn dit najaar een 18-daagse cruise met thema's als verdienmodel, mindset,
online marketing, en branding.

Risicomijdend gedrag bij met name vrouwelijke ondernemers is gezond én tegelijkertijd
funest. "Gezond omdat onderneemsters dankzij dit gedrag 70 procent minder vaak dan
mannen in een faillissement terecht komen. En funest omdat zij de grote doorbraken, die
leiden tot exponentiële groei van hun bedrijf, niet opzoeken", aldus Bathoorn.

Vast in vicieuze cirkel

“Veel vrouwelijke ondernemers met name denken te klein bij de start van hun bedrijf”, zegt
Bathoorn. Onderneemsters verwachten volgens haar meer vrijheid te krijgen door vanuit huis
te werken en op die manier inkomen te genereren. “Niets is minder waar. Ze bouwen hun
eigen gevangenis, werken te veel uren, vragen te weinig geld aan hun klanten en zitten snel



vast in een vicieuze cirkel.” Dit is een grote zorg voor Bathoorn. Zij ziet dat vrouwelijke
ondernemers te weinig kennis hebben van verdienmodellen én niet getraind zijn in
ondernemerschap. “Bovendien hebben ze last van een beperkende money mindset. Dat
alles zet verdere groei van hun bedrijf op slot.”

Werken aan verdienmodel

Bathoorn gaat verder: “Terwijl onze regering benadrukt dat meer vrouwen economisch
zelfstandig zouden moeten zijn, doen onze beleidsmakers daar niet veel aan.” De radicale
oplossing van Bathoorn gaat voor velen alle perken te buiten. “Het is afgelopen met de
vriendelijke dagworkshops waarin wij elkaar helpen met onze branding of onze horoscoop.
Het is tijd dat wij vrouwen onze positie claimen en vanaf vandaag beslissen dat we miljonair
worden.”

Transatlantische cruise

Bathoorn komt met een oplossing die in Europa nog niet eerder gekozen werd. Ze gaat met
honderd ondernemers op transatlantische cruise. “Tijdens deze cruise werken ze aan hun
verdienmodel, mindset, online marketing, branding en nog meer.” In november 2019 gaat de
zesde VrijheidsOndernemers Cruise van start waarbij Bathoorn met deze honderd
internationale ondernemers - zowel vrouwen als mannen - de oceaan oversteekt. “Na deze
cruise is het leven als ondernemer niet meer hetzelfde.”

(Foto: Kelli MagTaggart, Los Angeles)

Over ons
Jeanet Bathoorn is VrijheidsOndernemer®. Vanaf 2012 focus zij zich op de
combinatie bedrijf en de rest van het leven. Na het veranderen van haar
verdienmodel is zij erin geslaagd om ongeveer vier maanden per jaar te
werken en acht maanden per jaar te kiezen wat zij doet. Vanaf 2012 heeft zij
haar bedrijf omgebouwd naar een VrijheidsOndernemersbedrijf. Nu kan zij
werken waar, wanneer en met wie zij wil. Jeanet is auteur van zes boeken die
gezamenlijk al 30.000 keer zijn verkocht. Haar artikelen op FrankWatching zijn
ruim 221.000 keer gelezen.
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https://www.freedomentrepreneurcruise.com/
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