
Full Focus door!   
Van de ene op de andere dag een leeg hotel. Ik hoef je niet uit te leggen 
hoe dat voelt, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar ja, wat 
dan? Als ondernemer doen wij niets liever dan … Juist: ondernemen. En dus 
niet stilzitten, duimen en hopen dat het snel weer goed gaat. 

TeksT: Wendy Govers-van Thiel

We moeten reëel zijn, de vakantiebranche 
wordt keihard geraakt door deze crisis 
en daarmee onze omzetten. Hoe gaan 
we ervoor zorgen dat we dit jaar toch 
onze rekeningen kunnen blijven betalen 

en in mijn geval: hoe zorgen we ervoor dat we de bouw 
van ons nieuwe huis zover afkrijgen dat de winter er 
geen vat op kan krijgen?

Aardbeien plukken?
Bij het lezen van een nieuwsbericht dat onze buurman, 
een aardbeienteler, ook keihard geraakt was, omdat zijn 
plukkers in Polen zaten en niet hier, dacht ik even: ik ga 
aan het werk als aardbeienplukker, net als vroeger. Deze 
gedachte heb ik echter snel opzijgezet. Niet omdat ik 
mezelf hier te goed voor voelde, maar juist omdat ik als 
ondernemer andere manieren kan vinden om met mijn 
vak klanten te helpen, juist in deze bizarre tijd. 

Onlinecursus
Dus even full focus op het katten trimmen. Ik had het 
idee om een onlinecursus op te zetten. Een cursus 

om katten klitvrij door de crisis te krijgen. Ik maakte 
een Facebook-event aan en deed een aankondiging 
dat ik over drie dagen mijn allereerste webinar zou 
houden. Deze liep al snel vol, waardoor ik meteen 
voor 100 deelnemers stond. In dit webinar vertelde ik 
over mijn onlinecursus en daarna verkocht ik binnen 
een weekend al meer dan tien cursussen. En dat ter-
wijl het cursusmateriaal nog niet eens af was. Onder-
tussen werkte ik hard aan de content en deed ik nog 
een tweede en derde webinar. Mijn deelnemersclub 
groeide zienderogen en doet dat nog steeds. Een 
heel mooi tijdverdrijf waarmee ik vaste klanten help, 
in de kijker kom voor nieuwe klanten, mijn boek nog 
eens extra promoot en weer wat rekeningen kan 
betalen. 

Heb jij ook een tweede tak van sport waarmee je nog 
wat omzet binnen kunt halen? Zo ja: grijp je kans, kijk 
wat je online kunt aanbieden en ga full focus aan de 
slag! ←

Reageren? Mail redactie@dibevo.nl

Belevenissen uit het dierenpension
Aan de hand van haar eigen ervaringen behandelt Wendy Govers-van Thiel in elk  
nummer van het Dibevo-Vakblad een onderwerp uit de dagelijkse dierenpensionpraktijk.

Wendy Govers-van Thiel is eigenaar van Cats Only - kattenhotel & katsalon en natuurlijk 
heeft ze zelf ook een kat: een Maine Coon. Daarnaast houdt ze kippen, een Oudduitse Herder 
en een paard. Naast de werkzaamheden die Wendy in haar eigen kattenhotel en katten-
trimsalon uitvoert, organiseert ze lezingen, cursussen en workshops voor kattenbezitters en 
professionals én is ze de auteur van het boek Klitvrije kat, zo doe je dat!. Wendy schrijft ook 
gastblogs op Huisdierenspecialist.nl, de consumentenwebsite van Dibevo.
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