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Vragen die wij tegen komen: 
 
Vanuit GroeiZaken worden wij momenteel met veel vragen benaderd. Wij merken hieruit als 
team dat mensen veelal met één ding bezig zijn in deze Coronacrisis: namelijk met zichzelf en 
korte termijn denken. Waar dan weer angst uit voortkomt. En hierdoor word je wereld snel erg 
klein. 
 
 

 
Wat is deze angst voor morgen?  
 

Ons eeuwenoude brein      , dat van oorsprong zoekt en reageert vanuit ‘overleving strategie,’ 
denkt handelt en doet veelal voor de korte termijn...... ANGST!! Dit is goed omdat vanuit angst 
nieuwe kansen ontstaan. Er ontstaan vragen als:  
 

1) Wat moet ik doen om morgen mijn medewerkers te kunnen betalen?  
2) Hoe kom ik door deze Coronaperiode heen? 
3) Kan ik mijn huur/hypotheek straks nog betalen? 

 
Allerlei vragen die zich richten op de korte termijn. 
 
 
 

Welke oplossing: 
 
In deze spannende tijd van corona is het van groot, heel groot belang dat je gaat voorsorteren 
op de toekomst. Begrijp dat korte termijn handelen veelal voortkomt uit ANGST voor NU en 
geen oplossing biedt voor later. Stel andere vragen waardoor je andere antwoorden gaat 
krijgen: 
 

• Wat kun je doen om in de toekomst een sterk bedrijf te hebben staan?  
• Hoe ziet het er uit als ik over 6 maanden met mijn team terugkijk? 

• En als ik hier dan sta, welke acties heb ik dan ondernomen om hier te komen? 
 
Maak beslissingen voor jezelf en je bedrijf waardoor je straks sterker dan ooit tevoren bent, 
klaar voor de toekomst! Stop met allerlei zaken te bedenken voor nú en denk na over hoe je je 
bedrijf na deze periode gaat positioneren en dus welke marketing ga je voor je salon doen? 
Wees klaar voor later. 
 
 
 

Een aantal #TIPS die wij momenteel geven zijn: 
 

1) Ga met je team in gesprek (eventueel met video) en je zult zien dat ze meer willen dan 
je nu denkt;  

2) Maak je team betrokken bij de ondernemers uitdagingen; 
3) Maak een planning met je medewerkers voor als je weer open kunt, en ervaar dat ze 

voor veel meer open staan dan je nu denkt; 
4) Vraag of ze flexibel willen zijn met vrije dagen en ook hier denken ze graag mee; 

 



Voorbeeld:  
Een aantal van onze klanten heeft wekelijks contact met de medewerkers om bovenstaande 
‘in beweging’ te houden. Wat dit oplevert is echt geweldig! Medewerkers zetten hun schouder 
eronder, komen met fantastische ideeën en willen ondernemers graag verder helpen…….. 
 
Ook hier geldt: #samensterk #succesmaakjesamen 
 
 

Vragen? 
Heb je vragen of wens je meer hulp betreffende bovenstaande? Bel 085 130 76 37 – mail ons 
info@GroeiZaken.nl gerust! 
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