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Mijn laatste Achter de Schermen bericht dateert van augustus. 

Daarna werd het allemaal even heel hectisch en kwam ik er niet 

aan toe. Ik weet niet echt of jullie die berichten graag lezen, maar 

voor de liefhebbers heb ik een “Achter de Schermen 2016 editie” 

gemaakt. Ik blik even terug op de projecten van het afgelopen jaar, de 

hoogtepunten en ook de laagtepunten en ik laat even weten hoe het 

met die meetbare doelstellingen zit die ik begin dit jaar maakte.

In dit jaarrapport focus ik mij voornamelijk op Tuttefrut, maar 

hier en daar maak ik ook verwijzingen naar grafische vormgeving, 

klantenwerk en geboortekaartjes. Tuttefrut is een deel van mijn 

bijberoep, maar lang niet het grootste of het winstgevendste deel. 

Vandaar dat ik die andere zaken zeker ook wil vermelden. 

Ik wil graag delen wat er voor mij heeft gewerkt en wat niet, maar voor 

hetzelfde geld werken zaken die voor mij werkten niet voor jou en 

omgekeerd. Dus lees dit rapport en trek er je eigen conclusies uit. Ik 

hoop dat het je inspireert, motiveert en stimuleert om verder te gaan 

met je eigen blog en bijberoep in het nieuwe jaar.

Groetjes, 

Kathleen

http://www.tuttefrut.be
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Het beste jaar ooit voor mijn bijberoep
Het lijkt alsof Tuttefrut al jaren bestaat, maar eigenlijk lanceerde ik de site pas in 

januari. Ongelofelijk, maar waar. Ik ging halftijds werken en moest dus mijn loon uit 

mijn hoofdberoep opeens kunnen aanvullen met inkomsten uit mijn bijberoep (klein 

stresske). Ik prutste, probeerde en slaagde af en toe in mijn opzet, maar faalde 

waarschijnlijk even vaak. Ik deed opmerkelijk meer klantenwerk, lanceerde een 

nieuwe cursus, twijfelde over een tweede cursus, schreef en schreef en schreef tot 

ik dacht dat ik niet meer kon en investeerde in een paar diensten en tools die een 

paar van mijn taken automatiseerden (hallelujah!). 

Om maar te zeggen: 2016 was een bewogen jaar.

Ik weet dat 2016 de annalen in gaat als een behoorlijk slecht jaar dankzij 

verschillende gebeurtenissen in de wereld gaande van aanslagen tot Brexit en die 

ene blaaskaak daar in de Verenigde Staten van Amerika. Maar al bij al had ik niet 

te klagen dit jaar. Goed, er waren zo de nodige ups en downs, maar dat is het leven, 

toch? Mijn bijberoep, in al zijn mogelijke facetten, draaide goed. Ik mag dit jaar 

afsluiten met mijn hoogste omzet ooit sinds ik in 2011 begon. 

Nee, mij hoor je absoluut niet klagen. In tegendeel zelfs.

De meetbare doelstellingen 
Ik maakte begin dit jaar vier meetbare doelstellingen voor Tuttefrut. Zal ik 

maar meteen met de deur in huis vallen? Nee, ik haalde geen enkele van deze 

doelstellingen. Vind ik dat erg? In het geheel niet. Het is niet erg om ambitieuze 

doelstellingen te maken en ze niet te halen. Je leert er des te meer door, lijkt me.

http://www.tuttefrut.be
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• DUIZEND ABONNEES OP DE TUTTEFRUT NIEUWSBRIEF TEGEN HET EINDE 

VAN HET JAAR 

Het werden er driehonderd. Wat ik te weten kwam dit jaar, is dat het beter is om 

driehonderd geëngageerde nieuwsbriefabonnees te hebben, dan duizend die 

maar half en half volgen. Daarnaast schakelde ik dit jaar over van een gratis 

account bij MailChimp waar je 2000 abonnees gratis mag gebruiken, naar 

ConvertKit, waar je $29 betaalt per maand tot 1000 abonnees. Als je er meer dan 

duizend hebt, dan betaal $49 per maand. Dus laten we eerlijk zijn, iets minder 

abonnees is ook goed voor mijn portefeuille momenteel. 

Lees hier meer over waarom ik overschakelde van MailChimp naar Converkit »

• ZES WEBINARS GEVEN DIT JAAR 

Het werden er drie. Ik gaf een workshop rond digitale producten webinargewijs. 

Daarna deed ik een babbel met Hanne over het boek van de Kwartaal Leesclub 

en stiekem deed ik nog een Facebook Live webinar met Gerrit van Teach Me over 

bloggen. Drie is beter dan niks.

• TWEE NIEUWE CURSUSSEN LANCEREN DIT JAAR. 

Ook voor dit puntje ging ik mooi voor de helft. Ik lanceerde Ontwerp Je Eigen 

Merk. Er waren bijna twee cursussen. Bijna. De workshop rond digitale 

producten waar ik het in het vorige puntje over had, zette ik bijna om naar een 

cursus. Uiteindelijk begon ik te twijfelen aan mezelf en deed ik niets met al het 

uitgewerkte materiaal. Maar! Grote maar! Nadat ik zelf in september Ontwerp 

Je Eigen Merk succesvol lanceerde en daardoor desondanks de tegenslagen 

die maand, mijn beste maand ooit had als bijberoeper, besloot ik toch dat ik die 

cursus ga afwerken en aanbieden. Digitale producten zijn een interessante extra 

inkomstenstroom. Dat is nogmaals gebleken voor mij dit jaar.

• MIJN JAAROMZET VERDUBBELEN 

Vorig jaar was ik er in geslaagd om mijn omzet te verdubbelen. Dit jaar zette ik 

die trend helaas niet verder. Niet dat ik slecht geboerd heb dit jaar. In tegendeel. 

Alleen verdubbelde ik de omzet niet, maar veranderhalfde ik die. Dat is geen 

woord, ik weet het. Groei is groei en groei is goed.

http://www.tuttefrut.be
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De inkomsten
Iets wat ik ieder jaar doe bij het afronden van mijn boekjaar is even kijken in welke 

categorieën mijn inkomsten vallen. Je kan die categorieën een beetje vergelijken 

met mijn verschillende inkomstenstromen.

• CURSUSSEN. Hieronder valt de verkoop van mijn cursussen. Dit jaar waren dat 

Meststoffen voor je Blog en Ontwerp Je Eigen Merk.

• GEBOORTEKAARTJES. De meeste mensen kennen mij en Fanny&Laura omdat 

ik geboortekaartjes met vrolijke illustraties maak. Ik moet regelmatig uitleggen 

dat dat lang niet het enige is wat ik doe.

• KLANTENWERK. Hieronder valt ongeveer alles gaande van huisstijlen tot het 

uitwerken van websites tot het maken van html nieuwsbrieven op maat. Dit is 

meestal de grootste categorie van inkomsten. Vooral omdat alles er bij elkaar 

komt en misschien geeft dat wel een vertekend beeld, maar klantenwerk is 

klantenwerk in mijn hoofd of het nu een huisstijl of een website is.

• ANDERE. Onder andere vallen voornamelijk inkomsten via partnerprogramma’s. 

Ik maak gebruik van een aantal partnerprogramma’s waaronder dat van Bol. 

Daardoor krijg ik een piepklein bedrag als iemand iets koopt via die link. Het 

gaat vaak letterlijk om een paar centen.

Hetgeen me meteen opviel toen ik deze oefening maakte vorige week, was dat ik dit 

jaar meer inkomsten heb gehaald uit cursussen dan uit geboortekaartjes ook al heb 

ik opvallend meer geboortekaartjes gemaakt dit jaar dan vorig jaar.

• CURSUSSEN 28%

• GEBOORTEKAARTJES 22%

• KLANTENWERK 44%

• ANDERE 6%

http://www.tuttefrut.be
http://verbeelding.org/cursussen/meststoffen-voor-jouw-blog/
http://tuttefrut.be/ontwerp-je-eigen-merk/
http://www.fannyenlaura.be
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En die cijfers geven meteen de kracht van digitale producten weer. De 

geboortekaartjes die ik maak zijn allemaal maatwerk. Meststoffen heb ik vorig jaar 

geschreven en gemaakt, maar heb ik dit jaar nog tientallen keren verkocht zonder 

er al te veel voor te moeten doen. Bij de geboortekaartjes ruil ik mijn tijd voor geld. 

Bij de cursussen steek ik één keer veel tijd in een product dat ik daarna meerdere 

keren kan verkopen. Door de inkomsten van die cursussen kan ik mijn eigen tijd 

zogezegd “kopen” om nieuwe digitale producten uit te werken.

Door naar die cijfers te kijken, besef ik heel goed hoe belangrijk digitale producten 

zijn. Of het nu cursussen, digitale naaipatronen, e-books, WordPress themes of 

wat dan ook zijn. Digitale producten aanbieden was voor mij een game changer en 

uiteraard wil ik mijn kennis daar rond ook delen. Vandaar dat ik heb besloten om die 

cursus rond digitale producten toch verder uit te werken en aan te bieden aan een 

zeer redelijke prijs zodat iedereen er mee aan de slag kan gaan.

Dat is alvast iets dat je mag verwachten in 2017. ;)

Wat werkte in 2016?
Ik heb heel wat nieuwe zaken uitgeprobeerd de afgelopen twaalf maanden. 

Nieuwe tools en online services in de hoop bepaalde zaken te automatiseren, 

productiviteitstrucjes en zoveel meer. Er zijn heel wat zaken die me hebben 

geholpen, maar een aantal zaken hebben écht gewerkt.

• DE TUTTEFRUT NIEUWSBRIEF. Je wil niet weten hoe enthousiast ik ben over 

mijn eigen nieuwsbrief. Nee, ik heb lang geen duizend abonnees, maar ik vind 

iedere abonnee stuk voor stuk geweldig. Ik krijg regelmatig leuke reacties 

op mijn wekelijkse nieuwsbrieven of mensen die me een glimp achter hun 

schermen gunnen. De website en de blog zijn leuk, maar ik haal toch echt 

wel het meeste voldoening uit die mailtjes en die one-on-ones die er soms uit 

http://www.tuttefrut.be
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volgen. Je bent een introvert of je bent het niet. ;)

• DE BULLET JOURNAL. In juni besloot ik een soort van logboek bij te houden 

van al mijn bijberoepavonturen. Er zijn zoveel grote namen uit de geschiedenis 

die een soort van logboek of dagboek bijhielden om hun bevindingen van 

bepaalde experimenten in neer te pennen wat uiteindelijk leidde tot een of 

andere grote uitvinding of doorbraak. Ik besloot het prinicpe van de bullet 

journal te volgen. Je maakt iedere dag een eenvoudige to-do lijst en voor de rest 

kan je met je notitieboekje doen wat je zelf wil. De vrijheid van het bullet journal 

concept was voor mij een ware verademing. Ik heb voordien heel lang met een 

Filofax gewerkt (ook een papieren agenda), maar die had altijd een voorgedrukt 

weekoverzicht. Het was er wel eentje dat ik zelf had gemaakt, maar toch bood 

dat nog altijd niet de nodige vrijheid. Zes maanden later ben ik de laatste 

pagina’s van mijn Atoma knock off dat ik voor één euro bij de Hema kocht aan 

het vullen. Het volgende schriftje ligt al klaar, want deze manier van werken 

heeft zoveel overzicht en structuur gebracht in mijn chaotische brein. Ik zou 

echt niet meer zonder kunnen.

• ONTWERP JE EIGEN MERK. De inschrijvingen voor deze cursus gingen hard. 

Veel harder dan dat ik ooit had durven dromen, om eerlijk te zijn. Ik heb deze 

cursus eigenlijk alleen maar aan mijn 250 nieuwsbrief abonnees gepitcht. 

Echt gepitcht. Geen Facebook ads. Geen social media campagne. Op mijn 

persoonlijke blog heb ik het tussen de soep en de patatten even vermeld, maar 

dat was het dan ook. Toch hebben zich uiteindelijk een twintigtal mensen 

ingeschreven en dat op twee weken tijd. Zotjes gewoon! Na die twee weken 

heb ik heel bewust geen extra reclame gemaakt, omdat ik eerst wilde zien hoe 

de cursus zou verlopen met twintig deelnemers. Ik kon moeilijk inschatten 

of ze veel extra hulp zouden nodig hebben of eigenlijk wel hun plan konden 

trekken. Stiekem was deze eerste groep een beetje een test case, maar het 

is allemaal goed meegevallen. Intussen weet ik dat een groep van twintig à 

dertig deelnemers ideaal is voor deze cursus. Dus besloot ik de deuren voor 

deze cursus maar een beperkt aantal keer per jaar te openen en een beperkt 
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aantal deelnemers toe te laten per keer. In maart open ik voor de tweede keer de 

deuren en dan ga ik wel wat actiever pitchen. To be continued dus.

• TEAM TUTTEFRUT FACEBOOKGROEP. Naast de Tuttefrut nieuwsbrief is er 

natuurlijk ook nog de Team Tuttefrut Facebookgroep. Die werd ergens in het 

voorjaar in het leven geroepen en groeit langzaam maar zeker. Zelf probeer ik 

de groep actief te houden door iedere maandag te vragen wat er allemaal op het 

programma staat. Een beetje groepsaccountability kan nooit kwaad. Daarnaast 

zijn er nog een aantal terugkerende rubrieken zoals de vraag van de week en 

deel eens je work in progress. Maar het tofste is toch wel om te zien dat Team 

Tuttefrut een groep is waarin mensen vragen durven stellen en elkaar willen 

helpen. Het is een positieve groep waar af en toe geneut wordt, want dat moet 

zeker ook kunnen, maar waar mensen elkaar voornamelijk vooruit willen helpen 

en informatie willen delen.

Wat werkte absoluut niet in 2016?
Er waren heel wat dingen die goed werkten de afgelopen maanden, maar uiteraard 

waren er ook zaken die in het geheel niet draaiden. You win some, you lose some.

• ORDE IN DE CHAOS SESSIES. Ze staan daar ergens op de site, die Orde in 

de chaos sessies, maar eigenlijk heb ik ze nooit echt gelanceerd. Ze stonden 

daar gewoon opeens. Ik liet misschien één of twee keer er iets over vallen in 

een nieuwsbrief, maar dat was het. Het zal dan ook niemand verbazen dat de 

teller voor Orde in de chaos sessies op nul staat. Jawel. Nul. U leest dat goed. 

Er zijn een aantal factoren waaraan dat ligt en de grootste is natuurlijk dat er 

nauwelijks mensen weten dat ik die sessies aanbied. Daarnaast ben ik een te 

grote goedzak. Als iemand mij mailt of aanspreekt via Facebook, dan probeer 

ik altijd wel te helpen. Het is sterker dan mezelf. Ik help gewoon graag mensen. 

Dus in plaats van mensen te zeggen: “Als je zoiets wil bespreken, dan moet je 

anders even een Orde in de chaos sessie boeken,” help ik ze gewoon. Sja. Een 

http://www.tuttefrut.be
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koelbloedige business dame zal ik nooit worden, vrees ik. Langs de andere kant 

blijf ik wel heel veel potentieel zien in die sessies. Ik ben er zeker van dat ik op 

die manier heel wat mensen kan helpen, maar het moet duidelijk dus anders 

worden aangepakt.

• HALFTIJDS/HALFTIJDS. Voor zij die hier misschien voor het eerst komen 

lezen even mijn situatie schetsen. Ik werk halftijds in hoofdberoep en halftijds 

in bijberoep. Dat wil zeggen dat ik maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag 

braafjes aan mijn bureau bij mijn werkgever zit. Woensdagnamiddag, donderdag 

en vrijdag werk ik voor mezelf. Het is niet dat dit absoluut niet werkt, maar het 

is minder evident dan dat het klinkt. Soms zijn er zaken die ik tijdens de uren 

dat ik voor mijn werkgever werk, zou willen doen, maar die ik dan uiteraard niet 

kan/mag doen. Soms zijn er problemen die ik tijdens mijn bijberoepdagen zou 

moeten oplossen voor het hoofdberoep. Ik merk ook dat mijn persoonlijkheid 

heel anders is de eerste helft van de week tegenover de tweede helft van de 

week. De eerste helft ben ik de brave, binnen-de-lijntjes-kleuren, tuurlijk-baas-

zoals-je-wil-baas Kathleen. De tweede helft ben ik veel ondernemender en 

assertiever. Stiekem vind ik die laatste Kathleen veel leuker. Zo halftijds werken, 

het heeft zijn voordelen, dat zeker wel, maar soms is het ook nogal een mind 

fuck en behoorlijk vermoeiend.

• ALLES ZELF DOEN. De vraag die ik het vaakst hoor is “hoe krijg je dat toch 

allemaal gedaan?”. Ik schreef er zelfs al een blogpost over. Eerlijk is eerlijk, ik 

werk naast de twintig uren die ik voor mijn hoofdberoep werk zeker nog eens 

dertig à veertig uur voor mijn bijberoep. Avondwerk en weekendwerk zijn hier 

geen onbekenden. Dat werken gaat dan van blogberichten schrijven tot mailtjes 

beantwoorden tot social media opvolgen en inplannen tot die vervloekte 

administratie in orde brengen. Het afgelopen jaar was dan ook een jaar waarin 

ik mijn sociale leven een beetje on hold heb gezet en tot de conclusie kwam dat 

ik eigenlijk naast werken geen hobby’s meer had. Ha! Dus ja, dat alles zelf doen, 

daar gaat sowieso verandering in komen in het nieuwe jaar. Die wallen onder 

mijn ogen zijn intussen permanent vermoed ik en daar kan ik mee leven, maar 

http://www.tuttefrut.be
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De favoriete tools van 2016

• DE BULLET JOURNAL. Zie hierboven.

• MOLLIE. Vorig jaar lanceerde ik mijn cursus Meststoffen voor jouw Blog. 

Mensen konden toen die cursus alleen maar betalen met PayPal. Als er één ding 

is dat ik toen heb geleerd, dan is het wel dat de Vlaming nog niet al te vertrouwd 

is met de wondere wereld van PayPal. Ik kreeg toen van heel wat mensen een 

mailtje met de vraag of ze alsjeblieft via overschrijving konden betalen, wat mij 

heel wat administratief werk bezorgde (mailen, bankrekening checken, mensen 

manueel toevoegen,...). Toen ik met het shopgedeelte van Tuttefrut aan het 

prutsen was, installeerde ik meteen ook Mollie, een online service waarmee 

je naast PayPal tal van andere betalingswijzes kan aanbieden waaronder ook 

Bancontact. De Vlaming is dan misschien niet zo happig op PayPal, maar ze 

houden van hun Bancontact.

• COSCHEDULE. Ik schreef er al een lovende review over en mijn liefde voor 

CoSchedule is er nog steeds. Mijn liefde is intussen zo groot geworden dat 

ik zelfs ben overgeschakeld naar een duurder plan met nog meer functies 

waardoor ik hopelijk nog minder moet omkijken naar mijn social media. Hell. 

Yeah. 

Lees mijn volledige review hier »

• CONVERTKIT. Nog zo een van die tools waar ik al een uitgebreide review rond 

schreef. Ook de liefde voor deze online service waarmee ik mijn wekelijkse 

nieuwsbrief verstuur is nog lang niet bekoeld. Straffer zelf, ik ging van een 

maandabonnement naar een jaarabonnement. En ik gebruik lang nog niet 

allemaal mogelijkheden die ze aanbieden. Vorige week nog was er een webinar 

waar ze nog meer functies voorstelden die mij het leven weer wat aangenamer 

gaan maken. Kijk, voor zo’n diensten betaal ik met héél veel plezier. 

Lees mijn volledige review hier »

• DIVI. Ik weet niet of ik al verteld heb over Divi, maar ik ben fan van deze 

WordPress theme. Voor Tuttefrut werk ik hiermee en de afgelopen maanden heb 

http://www.tuttefrut.be
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http://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=30913&url=22324


www.tuttefrut .be

ik nog een aantal websites voor mezelf, maar ook voor klanten hiermee opgezet. 

In een recordsnelheid heb je een website die er goed uitziet en die werkt (ook 

niet onbelangrijk natuurlijk). Ik kan deze theme dan ook aan iedereen aanraden. 

Je moet er niet al te veel technische kennis voor hebben om er een geweldig 

resultaat mee te boeken.

• DE CONTENTKALENDER VAN MEGAN MINNS. En ook over deze tool schreef 

ik al een blogbericht. Deze contentkalender is uiteindelijk niet meer dan een 

Excelbestand, maar het maakt echt een wereld van verschil vooral voor een 

chaoot als mezelf. Momenteel gebruik ik deze contentkalender meer als 

brainstormtool en CoSchedule als echte contentkalender. De combinatie van 

die twee, samen met dan nog een keertje mijn bullet journal om alles in goede 

banen te leiden, dat lijkt te werken voor mij. 

Lees meer over de contentkalender van Megan Minns hier »

Wat staat er op het programma voor 2017?
Uiteraard heb ik weer massa’s plannen voor het nieuwe jaar. Wie mij al wat langer 

volgt weet dat ik de neiging heb om een tikkeltje te ambitieus te zijn. Sommige 

mensen draaien steevast met hun ogen als ik weer begin over doelstellingen, maar 

mij stimuleert het om te blijven groeien en te blijven prutsen. Dus maak ik ieder jaar 

opnieuw een lijstje met doelstellingen en dromen. Ik zie die lijst niet als een lijstje 

met zaken die ik kost wat kost moet afvinken tegen het einde van het jaar, maar 

eerder als een leidraad.

Wat ik dit jaar wel sowieso anders wil aanpakken is om die doelstellingen niet 

op jaarbasis vast te stellen maar op kwartaalbasis. Ik heb het afgelopen jaar 

gemerkt dat ik doelstellingen die ik in januari maakte, tegen september niet meer 

relevant of interessant vond. Een periode van negentig dagen is voor mij ideaal. 

Het is lang genoeg om daadwerkelijk iets gedaan te krijgen, maar kort genoeg 

om je doelstellingen niet te vergeten of uit het oog te verliezen. Dus dat wordt 

http://www.tuttefrut.be
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meteen al een van mijn doelstellingen: kwartaaldoelstellingen maken in plaats van 

jaardoelstellingen. Ha! 

• EEN CURSUS ROND HET MAKEN EN VERKOPEN VAN DIGITALE PRODUCTEN. 

Ik schreef eerder in dit rapport al dat ik heel lang heb getwijfeld over het maken 

van deze cursus. In het voorjaar heb ik al heel wat tijd en energie in de content 

gestoken, maar uiteindelijk sloeg de twijfel toe en heb ik het project opgedoekt. 

Maar nadat ik in september zelf Ontwerp Je Eigen Merk met veel succes 

verkocht, besloot ik dat ik iedereen moet leren hoe je digitale producten moet 

maken en verkopen. Het is zo’n geweldige inkomstenstroom naast bijvoorbeeld 

klantenwerk. Dus die cursus die komt er, waarschijnlijk vroeger dan later. Iets 

voor het eerste kwartaal.

• EEN TWEEDE RONDE VAN ONTWERP JE EIGEN MERK. De eerste groep 

deelnemers was best enthousiast over de cursus en ik ben er zeker van 

dat er nog mensen zijn die graag wat zouden willen bijleren rond grafische 

vormgeving. Iets voor het tweede kwartaal. 

Wil je op de hoogte blijven wanneer de deuren zich opnieuw openen voor deze 

cursus? Laat dan zeker je e-mailadres hier achter! »

• IETS DOEN MET DIE ORDE IN DE CHAOS SESSIES. Zoals ik al schreef, 

die werkten niet zo goed dit jaar, maar ik zie er nog steeds potentieel in. 

Misschien zijn ze te duur, te vaag, te onduidelijk en moet ik daar wat mee 

doen of misschien moet ik het concept anders aanpakken. Wie weet is een 

accountability aanpak gedurende een langere periode of een mastermind groep 

wel een veel betere aanpak. In ieder geval, met mensen praten en hen duwtjes in 

de rug geven is iets wat ik sowieso graag doe en wil blijven doen. Iets om over 

na te denken dus.

• FOCUSSEN OP MARKETING. In de zomer deed ik een kleine enquête waaruit 

bleek dat 85% van de mensen die de enquête invulden Tuttefrut hadden leren 

kennen via mijn persoonlijke blog Verbeelding. Een aantal mensen gaven me 

dan ook als tip om wat meer reclame te maken voor mijn blog via social media 

http://www.tuttefrut.be
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en aanverwanten. En dat is zeker iets waarmee ik aan de slag wil. Alleen moet 

ik dan nog even zien hoe ik dat doe, want ik ben niet zo een persoon die graag 

in de spotlight staat en reclame maken, dat is jezelf in de spotlight zetten, toch? 

Bestaat er zoiets als marketing voor intoverten? Want ik zou een boek met die 

titel wel kunnen gebruiken. Sowieso wil ik eens prutsen met Facebook Ads, maar 

verder dan dat heb ik nog niet echt plannen voor dit puntje.

• DE TUTTEFRUT WEBSITE ONDER HANDEN NEMEN. Ik wil dit jaar graag 

de stap zetten van skateboard naar zeepkist. Intussen heb ik al lang vrede 

genomen met het feit dat de Ferrari nog niet voor morgen is. Laat staan voor 

volgend jaar. Maar een zeepkist? Dat moet lukken. Een contactpagina en een 

Over Tuttefrut pagina zijn echt het minimum.

• HULP ONDER DE ARM NEMEN. Alles zelf doen zoals afgelopen jaar zit er niet 

meer in. Ik ben halftijds gaan werken omdat ik graag terug wat tijd wilde voor 

mijn hobby’s en de lieve mensen in mijn leven. Ik wilde mijn weekends graag 

terug. Alleen ben ik dus nog een beetje harder gaan werken. Dus ja. Intussen 

kocht ik al vijf uur tijd van een zeer capabele jongedame. Jawel. Ik kocht tijd. 

Die vijf uren kan ik de komende maanden inzetten. Het is nu dus even nadenken 

voor wat allemaal, want de jongedame in kwestie heeft evenveel capaciteiten 

als een Zwitsers zakmes (that’s a compliment). Zaken uit handen geven, 

delegeren, het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar gewoon al die beslissing 

nemen om die vijf uren te kopen, maakte mij zo ontzettend blij. Daar zijn geen 

woorden voor. Het is nu al de beste beslissing van 2017 en we zijn nog altijd 

2016. Ha!

• VERDER DOEN ZOALS IK BEZIG WAS, MAAR TOCH OOK NIET HELEMAAL. Er 

zijn een aantal zaken die ik graag zou willen veranderen, maar algemeen gezien 

ben ik best goed bezig. Of dat vind ik zelf toch. Die tendens zou ik graag voort 

zetten in het nieuwe jaar. Ik wil jullie blijven helpen, inspireren en motiveren. 

Ik wil kwaliteitsvolle artikels blijven leveren en wekelijks een inspiratievolle 

nieuwsbrief jullie richting uitsturen. En natuurlijk wil ik graag voor een positieve 

groep vol bloggers en bijberoepers zorgen in de Team Tuttefrut Facebookgroep.

http://www.tuttefrut.be
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Ik weet dus weer wat gedaan in het nieuwe jaar. Het is ongetwijfeld weer een té 

ambitieuze lijst volgens vele mensen, maar niets mis met een beetje té ambitieus 

zijn, toch? Stilzitten is gelukkig meestal niet aan mij besteed.

Heb jij nog bedenkingen of vragen bij Tuttefrut? 
Wil je ideeën delen of zeg je “Amaai, Kathleen, dat moet je keihard zo aanpakken!”? 

Laat het dan zeker weten. Zoals altijd kan je me bereiken door te mailen naar 

kathleen@tuttefrut.be

LATEN WE ER SAMEN EEN SPETTEREND 2017 VAN MAKEN!
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