SUCCES TREK JE AAN

Juliët Postma

In deze editie spreekt Astrid
Mast (Succes Trek Je Aan) met
intermediair Juliët Postma over
haar onderneming Juliët Postma
Vastgoedfinancieringen.
Over uitgesproken kleding,
zelfvertrouwen, vrijheid en je
droom leven. Voor dit gesprek
hadden Juliët en Astrid elkaar
niet eerder gesproken.

Astrid Mast

Juliët Postma (Juliët Postma Vastgoedfinancieringen):

‘Van mijn grootste valkuil
mijn handelsmerk gemaakt’
‘Volgens één van mijn con-collega’s heb ik van mijn grootste valkuil (lees sneakers) mijn handelsmerk gemaakt’
Astrid: “Bij de video op je site valt meteen je
pak op. Ben je je bewust van je presentatie
als vrouwelijk ondernemer?’’
Juliët: “Dat ben ik zeker, maar ik wil dicht
bij mezelf blijven, bij wie ik ben. Ik loop
liever op sneakers dan in een mantelpakje.
Toevallig draag ik nu een zwarte outfit,
maar vaak heb ik een ‘hysterisch’ pak aan
van Ichi. Hoe drukker de print, hoe mooier
en sprekender ik het soms vind. Waar ik
ook kom; als ik zo’n pak aan heb, zeggen
mensen vaak: ‘Wat heb je een tof pak aan’.
”Wel jammer dat ik nu niet zo’n hysterisch
pak heb aangetrokken!’’
Juliët: “Hoe doe jij dat?’’
Astrid: “Ik adviseer dat ook naar
mijn klanten. Niet doen wat de mode
voorschrijft, de mode gaat jou volgen. Dan
ben je authentiek. Ik kleed mij ook naar
de setting, als je coach bent, is rood veel te
aanwezig. Vrouwelijke ondernemers voelen
zich gauw overdressed. Het gaat zeker
om inhoud, maar als je je niet laat zien,
onderscheid je je niet. En zichtbaar ben jij
zeker, op sneakers en in een print pak.’’
Astrid: “Je werkt na lange tijd in loondienst nu
2,5 jaar voor jezelf. Wilde je zo’n eigenheid dat
je niet meer paste in een baan?’’
Juliët: ,,Nee, ik had er absoluut nog
niet over nagedacht. Ik was teamleider
bij RNHB en deze stap kwam op
mijn pad. Uiteindelijk ben ik na een
samenwerkingsverband alleen verder gaan.
Dat is een hele goede keus geweest, waarbij
ik met RNHB nog steeds veel samen werk.’
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Juliët: “Hoe help jij mensen met wat je doet?’’
Astrid: “Als image coach en business
consultant help ik vooral vrouwelijke
ondernemers in hun zichtbaarheid bij het
ontdekken van hun eigen stijl en bij groeien
in persoonlijk leiderschap. Het gaat om
eigenheid: je bent wie je bent. Dat is voor
veel vrouwen lastig. Zij hebben vaak geen
idee wat ze leuk vinden en wat hun ideale
klant is. Als je uitdraagt waar je voor staat,
krijgt je de klanten die je het liefst wilt.
Dat geldt ook voor de binnenkant. Ze
verdienen amper maar werken wel 80 uur
per week. Dan zeg ik: werk niet meer met
uurtarieven, bied trajecten aan.’’
Juliët: “Ik heb veel bestaande klanten uit mijn
oude netwerk en krijg via dat netwerk ook
weer nieuwe klanten, nadat ik een zaak goed
heb gedaan veel uit mond-tot-mondreclame.
Dit zijn voor 99% professionele vastgoedbeleggers. Het gaat zakelijk goed en ik
realiseer mij dat ik geluk heb gehad. Doordat
je vrouw bent in een vastgoedwereld waar
vooral mannen actief zijn, in combinatie met
mijn opvallende huisstijl in de kleuren roze,
wit en zwart, word ik vaak onthouden. Dat
klanten die je bediend hebt weer terugkomen
is het grootste compliment.’’
Astrid: “Wat is je droom als je naar de
toekomst kijkt?’’
Juliët: “Ik heb het mooiste leven ooit: geen
kantoor, geen verplichting van half 9 achter
mijn bureau. Ik rijd het hele land door
naar beleggers die mij nodig hebben. Mijn
vaste kosten blijven laag en ik kan goed

mijn boterham verdienen. Als teamleider
viel het aannemen van personeel mij best
tegen. Ik doe nu alles zelf. Nu heb ik alle
vrijheid van de wereld en leef mijn droom
al. Ik ben dus heel tevreden.”
Astrid: “De vrijheid die het mij heeft
opgeleverd zou ik ook nooit meer willen
inleveren. Dat is het grootste cadeau. Ik
werk met een virtual assistent en andere
partners waar ik wanneer nodig een beroep
op doe. Voor tienen en na vieren plan ik
geen afspraken meer en woensdag ben ik
vrij. In de tussentijd ben ik op mijn top.”

Over Juliët Postma
Vastgoedfinancieringen
Juliët Postma Vastgoedfinancieringen
helpt de startende en professionele
vastgoedbelegger door het regelen van
een financieringsaanvraag voor een
verhuurhypotheek. Als onafhankelijk
intermediair is Juliët Postma (40) altijd
op zoek naar de beste voorwaarden
voor een vastgoed (her)financiering.
www.jpvastgoedfinancieringen.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
business coaches voorHARDERWIJK
vrouwen. MAGAZINE
www.succestrekjeaan.nl

