SUCCES TREK JE AAN

Astrid Mast

In deze editie spreekt
Astrid Mast (Succes Trek
Je Aan) met coach Elly
den Harder over haar
onderneming 2eStap.
Over upgraden, snoeien,
zichtbaarheid, eerlijkheid
en inspiratie.

Elly den Harder (2eStap):

“Snoeien doet groeien”
Astrid: “Je bent al vanaf 2000 ondernemer,
waar ben je het meest trots op?”
Elly: “Het meest trots ben ik op het team
en wat ik zie gebeuren in de loop van de
tijd. Ik ben sinds 2009 bezig met 2eBedrijf:
hier werken we met zestien vrouwen als
zelfstandig ondernemers in de zakelijke
dienstverlening. 2eStap is daar een
verlengstuk van. Mijn bedrijf is met mij
mee bewogen: nu ik ouder ben, werk ik
met 2eStap meer adviserend en coachend.
Ik vind het leuk als ik vrouwen begrijp: het
zijn andere types dan mannen en ook het
ondernemerschap is anders, bijvoorbeeld
door hun zorgtaken. Ze moeten zelf in
beweging komen, eigen keuzes maken
en regie pakken. Het is mooi om dat te
faciliteren.”
Astrid: “Ik ben in 1998 begonnen als
image coach. Ik richt me op vrouwen die
problemen ondervinden in zichtbaarheid en
eigenwaarde, doordat bescheidenheid ze in
de weg zit waardoor ze hun vakmanschap
niet laten zien. Aanvankelijk vertaalde ik
die kwaliteiten in een outfit; daarna ben
ik gecertificeerd businesscoach geworden
om ook naar de binnenkant te kijken,
blokkades op te ruimen en zo verder te
groeien in business. Het is bijzonder dat ik
de waardering vooral kreeg toen ik dit jaar
onverwacht 1 van de 3 beste businesscoaches
van vrouwen in Nederland werd.”
Astrid: “Je hebt met 2eStap een nieuw
bedrijf; heb je nog dromen in je
ondernemerschap?’’
Elly: “Twee jaar geleden heb ik een
coachingstraject gedaan waaruit 2eStap
is gerold. Ik kreeg de vraag of ik wilde
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upgraden of downsizen. Ik wilde natuurlijk
upgraden, maar om betere groei te krijgen,
moet je af en toe wat wegknippen. Snoeien
doet groeien, heb ik op de Tuinbouwschool
geleerd. Van 2eBedrijf zou ik een graag een
coöperatie maken die van ons allemaal is.
Hoe zie jij je toekomst?”
Astrid: “Succes Trek Je Aan is een naam die
gewild is. Er zit nog volop groei en potentie
in online mensen helpen, maar ik denk al
wel na over het verkoopklaar maken van
mijn bedrijf.”
Astrid: “Heb je het idee dat je nu alles uit
jezelf haalt?”
Elly: “Ik had nooit gedacht dat ik
ondernemer zou worden en verbaas me
nog steeds over wat ik kan. Ik ben echt
een verbinder en sterk in relaties bouwen.
Nieuwsgierig zijn zit in mijn aard. Ik
laat me verrassen over wat er nog in het
verschiet ligt.”
Astrid: “Zichtbaarheid gaat je makkelijk af,
zie ik op de site van 2eStap. Hoe is dat met
persoonlijk leiderschap?’’
Elly: “Om het jaar doe ik een fotoshoot. Ik hou
van schrijven en ik post wat ik beleefd heb op
Facebook en LinkedIn. Ik voel me een dienend
leider, we zijn allemaal van dezelfde waarde.
Ik stimuleer zelfstandigheid. Het is soms wel
lastig om eerlijk te zijn: bij Coaching on the
Job trajecten moet je het ook zeggen als je ziet
dat ondernemerschap niet bij iemand past.”
Astrid: “Waar haal je je inspiratie en
energie vandaan?”
Elly: “Ik ben christen en Jezus is mijn grote
voorbeeld. Wat Hij heeft bereikt en hoe Hij
heeft geleefd, dat inspireert mij.”

Elly den Harder

Astrid: “Wat is het mooiste compliment dat
je hebt ontvangen?”
Elly: “Als men zegt dat we met 2eBedrijf
betrouwbaar en flexibel zijn, is dat een
compliment voor ons allemaal.”
Astrid: “Ben je bewust bezig met jouw
manier van kleden?”
Elly: “Het allerbelangrijkst is bij mezelf
blijven. Toen ik begon als ondernemer
kocht ik een zwart pak met een knalrode
blouse. Dat was mooi, maar het leidde af
van wie ik ben. Mensen gingen anders naar
mij kijken. Nu ga ik voor vertrouwd: grijs is
mijn kleur.”
Astrid: “Mijn advies is: kies voor kleding
die bij je past en bij wat je doet. Blauw
straalt vertrouwen uit; dat past bij de
coachgesprekken en het interview van
vandaag. Trek rood aan als je wat meer
kracht nodig hebt. Kleur doet heel veel.”

Over 2eStap
2eStap heeft Elly den Harder (59) twee
jaar geleden opgericht om vrouwen
te begeleiden in hun loopbaan of
het zelfstandig ondernemerschap.
Daarbij kijkt ze door middel van
kennismakingssessies, coaching on
the job, advies en presentaties wat
bij hen past op weg naar zelfstandig
ondernemerschap of in de zoektocht
naar een nieuwe baan.
www.2estap.nl

Over Succes Trek Je Aan
Astrid Mast (53) is een zeer bevlogen
business coach en image professional
die ambitieuze vrouwelijke ondernemers
helpt met het bouwen van een succesvol
bedrijf. Ze adviseert hen zo te kleden dat
geen klant meer om ze heen kan en hun
impact en omzet verdubbelt. Astrid is in
2021 uitgeroepen tot 1 van de 3 beste
businesscoaches voorHARDERWIJK
vrouwen. MAGAZINE
www.succestrekjeaan.nl

