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Herken jij dit? 

• Je hebt een baan waar je niet blij mee bent, iedere dag weer opnieuw dezelfde sleur 

• Je wil iets anders maar hebt geen flauw idee wat dan, je hebt al zoveel geprobeerd 

• Stiekem wil je het liefst voor jezelf beginnen maar je hebt geen idee wat je dan zou kunnen doen 

• Je bent bang om  te falen en durft er daarom niet voor te gaan 

• Ondertussen ben je niet tevreden met je leven maar zie je geen andere weg 

• Je trekt je veel aan van anderen en laat je hierdoor tegenhouden, je doet wat van je verwacht 

wordt ondanks dat het jou niet echt gelukkig maakt 



Misschien is het tijd om de situatie te accepteren? Want het lijkt er 
steeds meer op dat het leven waar jij zo naar verlangt gewoon niet 

aan jou besteed is… 

 

 

 
 



Stel je eens voor… 

• Je weet wie jij zelf écht bent en waar jij gelukkig van wordt 

• Je bent in staat negatieve gedachten en meningen van anderen LOS te laten 

• Je kiest volledig voor JEZELF en speelt echt de hoofdrol in je eigen leven 

• Je weet wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je precies wil doen 

• Je weet precies welke stappen je moet zetten om al jouw doelen te bereiken 

ZONDER dat jij jezelf tegenhoudt, je veel teveel aantrekt van ‘wat anderen wel niet zullen denken’, je 

steeds weer je eigen ideeën afkraakt of twijfelt of het je ooit gaat lukken. Je weet dat je het kunt. 



Dit is het probleem: 

Dit is hoe veel ambitieuze jonge vrouwen door het leven gaan: 

• Ze hebben nooit echt de tijd genomen om er achter te komen wat ze nu eigenlijk écht willen. 

• Ze hebben vaak gekozen voor de ‘veilige weg’ of voor ‘wat van ze verwacht werd’. 

• Ze trekken zich vaak (te)veel aan van de mening van anderen of ‘de maatschappij’ 

• Ze hebben hun leven goed op orde maar hebben toch het gevoel dat ze iets missen. Ze zijn niet écht tevreden met hun leven. 

• Ze willen het liefst voor zichzelf beginnen maar zien teveel beren op de weg. 

• Ze hebben er geen vertrouwen in dat ze er ooit achter gaan komen en geven na vele pogingen de moed op. 

 

Het resultaat hiervan is dat veel ambitieuze jonge vrouwen genoegen nemen met een ‘oke’ baan en een ‘oke’ leven waarbij 

ze niet luisteren naar wat ze diep vanbinnen écht willen. Ze kiezen voor de veilige weg en schuiven hun dromen opzij. 



En ik snap het helemaal! 

Het is zó frustrerend! 

• Je baalt van de situatie waar je in zit maar hebt géén idee hoe je hier uit komt. 

• Voor je gevoel heb je al zoveel dingen geprobeerd en zoveel ideeën bedacht maar niets lijkt écht een goed idee. 

• Je ziet het gewoon niet voor je, je twijfelt aan jezelf en haalt al je ideeën de volgende dag weer naar beneden. 

• Misschien is het tijd om de situatie te accepteren? Want het lijkt er steeds meer op dat het leven waar jij zo naar verlangt gewoon 

niet aan jou besteed is.. 

Maar geloof mij, het kan écht! 

 

 

 



Heyy, ik ben Ellen! 
De oprichter van de Ready to Quit 9-5 Methode. 

En ik weet als geen ander hoe het is om ‘vast’ te zitten in loondienst. Wetende dat je het 

liefst voor jezelf begint maar dat je er maar niet uitkomt wat je nu écht wil en hoe je dit moet 

doen. Zelf heb ik altijd ‘veilige’ keuzes gemaakt en gedaan wat ik dacht dat van mij verwacht 

werd. Ik heb na de HAVO gekozen voor een marketing studie want ‘dat is een lekker brede 

studie, kun je nog alle kanten mee op’ (aldus mijn ouders). Dat bleek niet mijn ding te zijn 

maar stoppen was geen optie, ik had namelijk geen plan B. Dus ik heb braaf mijn opleiding 

afgerond en na mijn afstuderen kwam het volgende probleem: ‘wat moet ik in godsnaam 

doen met mijn leven, ik weet écht niet wat ik wil …’. Ik vond het altijd leuk om met mensen 

te werken (lekker cliché maar wel waar) . En zo ben ik de arbeidsbemiddeling in gerold 

waar ik in totaal 5 jaar in gewerkt heb bij twee verschillende bedrijven.  

Op papier zag mijn leven er top uit: een super leuk appartement gekocht in het centrum van 

Breda, een vaste baan met een meer dan prima salaris, een paar uurtjes per week mensen 

coachen op het gebied van gezonde levensstijl, leuke collega’s, een lieve vriend, fijne 

vrienden en familie en ga zo maar door. Niets te klagen zou je zeggen toch? En toch was ik 

niet tevreden en niet écht gelukkig. Als mensen mij vroegen hoe het op mijn werk ging 

antwoordde ik altijd met ‘oké’. En dat vond ik diep vanbinnen alles behalve oké!  

 

 



Vrijheid is voor mij super belangrijk. Ik krijg de kriebels als ik vrij moet vragen of 

als ik verantwoording moet afleggen aan een baas en werken op kantoor van 9-5 

past gewoon niet bij mij. Laat mij maar lekker zelf mijn ding doen, zelf mijn tijden 

bepalen en gewoon zelf alles bepalen. 

Alleen dat past niet bij loondienst.. Dus past loondienst niet bij mij? Inderdaad, 

toen viel het kwartje voor mij. Ik voel me niet gelukkig omdat ik iets doe wat totaal 

niet past bij wat ik zó belangrijk vind: mijn vrijheid. Toen kwam de volgende stap, 

WAT ga ik dan doen? Ik kwam er maar niet uit. Ik heb wel 100.000 dingen bedacht 

die ik de volgende dag allemaal weer afkraakte. Ik werd er zó moe van en begon 

aan mezelf te twijfelen. ‘Ik ben niet creatief genoeg, ik kan niet écht iets, mensen 

gaan mij echt niet betalen en wát moeten ‘andere mensen’ wel niet denken?’. Dit is 

slechts een kleine greep uit mijn dagelijkse negatieve gedachten over mijzelf. 

Uiteindelijk was ik er klaar mee. Het was tijd voor verandering en het lukte me niet op 

eigen kracht dus toen heb ik besloten om dit keer echt in mezelf te investeren. Ik 

ben zelf aan de slag gegaan met een coach. En toen kwam ie al gauw hoor, mijn 

‘JAAA, dat wil ik doen moment’! Ik begon steeds meer voor me te zien wat ik wilde 

en uiteindelijk ben ik in het diepe gesprongen.  



Ik heb mijn vaste baan opgezegd! 

Nee, niet eerst parttime opbouwen naast mijn werk, nee niet pas over een half 

jaar en nee niet ‘dit is niet het juiste moment want … of …. Nee, ik ben echt op 

mijn gevoel af gegaan en dat was heel duidelijk, ik moet hier volledig voor gaan. 

En ik kan je vertellen, dit is het engste en gaafste wat ik tot nu toe heb gedaan. 

Maar WOW, wat een heerlijk gevoel zeg. Weten dat je nu écht 100% voor jezelf 

kiest, je leven nu echt gaat leven volgens jouw regels en eindelijk weer die 

VRIJHEID gaat ervaren waar je zo naar verlangt. Dit gevoel gun ik iedereen!  

En zo is de Ready to Quit 9-5 Methode ontstaan. In deze methode bundel ik alle 

kennis die ik de afgelopen jaren zelf heb opgedaan door mijn ervaring als coach, 

mijn werk als recruiter, de honderden boeken/podcasts/programma’s die ik 

gevolgd heb en uiteraard mijn eigen ervaring.  

Het is mijn missie geworden om anderen te helpen ook die vrijheid terug te 

pakken. Om te kiezen voor jezelf en de mening van anderen helemaal los te 

laten! Om je leven te leven volgens JOUW regels. 

 



Hoe het werkt 

STAP 1: BACK TO THE BASICS 

We beginnen bij JOU. Wie ben jij nou eigenlijk écht? Hoe saboteer jij jezelf en welke (niet helpende) 

gewoontes heb jij jezelf aangeleerd. We gaan direct de diepte in zodat jij begrijpt waarom jij moeite 

hebt met bepaalde dingen, hoe jij jezelf nieuwe helpende gewoontes kan aanleren en hoe je om kan 

gaan met jouw negatieve gedachten. Ik leer je hoe jij zelf de verantwoordelijkheid neemt, hoe je de 

touwtjes terug in eigen handen neemt. 

STAP 2: NO MORE BULLSHIT 

Nu we weten wie JIJ bent is het tijd om eens heel kritisch naar jouw omgeving te kijken. Waarom 

raken bepaalde dingen jou nu zo? En hoe laat je nu eindelijk die gedachten als ‘wat zullen ZE wel niet 

denken..’ los? Het wordt tijd om al die meningen en overtuigingen los te laten, het brengt je namelijk 

niets dan ellende en het staat in de weg van jouw droomleven.  

 



STAP 3: NOT WHAT BUT WHY 

De grootste fout die we maken is dat we direct antwoord willen geven op de ‘wat’ en ‘hoe’ vragen 

terwijl we juist moeten beginnen bij de WAAROM. Waarom wil jij iets anders doen? Waarom ben je nu 

niet tevreden, wat zit daar nu écht achter? Waarom vind jij bepaalde dingen wél leuk om te doen en 

andere dingen niet? In deze stap gaan we jouw waarom achterhalen. En wees gerust, vanuit daar 

gaan we naar de ‘wat’ en de ‘hoe’.  

STAP 4: PLANNING IS KEY 

Jij weet nu: wie je écht bent, hoe je de mening van anderen loslaat, hoe jij keuzes maakt op basis van 

jouw eigen waarden en wat je nu eigenlijk écht wil doen. Nu is het tijd om dit om te zetten in concrete 

plannen want ‘een doel zonder plan is niets meer dan een wens’. En jij wil niet langer alleen maar 

dromen van dat leven, jij wil dan leven daadwerkelijk gaan leven! In deze stap geef ik je alle 

praktische informatie die jij nodig hebt en gaan we ook aan de slag met jouw money mindset. 



 

STAP 5: STOP OVERTHINKING START DOING 

Dit is het leukste en tegelijkertijd spannendste onderdeel, je gaat nu niet langer dromen, je gaat het 

doen! En je bent er écht klaar voor. Ik geef je in deze stap de laatste handvaten zodat jij zo efficiënt en 

productief mogelijk van start kan gaan. Let’s do thisssss! 

Weten wat je wilt 

en daarvoor 

gaan 
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Ongelukkig en 

niet wetende wat 

je wil 



 
 

Ready to Quit 9-5 is een 10-weeks coachingprogramma met 1-1 support om jou te helpen al je 

doelen te bereiken en echt het leven te gaan leven waar jij nu alleen van durft te dromen. Jij 

ontvangt: 

 

EDUCATIE 

• Een uitgebreid 10 weeks programma met zowel theorie als praktijk 

• Wekelijkse online trainingsvideo’s afgestemd op jouw ontwikkeling 

 

IMPLEMENTATIE 

• Opdrachten om de theorie toe te passen in jouw leven 

• Voortgang check-ins waarbij ik je vraag kritisch te zijn naar jezelf en of je écht alles eruit haalt 

 

SUPPORT 

• Iedere twee weken een 1-1 call 

• Dagelijks support via Whatsapp (ma t/m vrij) 

 

 

 

Ready to Quit 9-5 Methode 

Ben jij klaar om eindelijk 

je dromen werkelijkheid 

te laten worden? 



Wat maakt de Ready to Quit 9-5 methode anders? 

• JOUW PROCES & RESULTAAT STAAN CENTRAAL 

Ik vind het oprecht belangrijk dat jij alles uit dit programma haalt en al je doelen bereikt. Ik ga er alles aan doen om jou in 

dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Iedere week hebben we 1-1 gesprekken, ontvang je voortang check-ins en 

bied ik jou onbeperkt dagelijks support. 

• PRAKTISCH & DE DIEPTE IN 

Dit traject is een perfecte combi tussen flink de diepte in gaan en praktische opdrachten waarbij je zelf echt aan de bak 

moet. Zowel theorie als praktijk komen uitgebreid aan bod. 

• RESULTAATGERICHT & EEN DUIDELIJK PROCES 

Ik neem jou stap voor stap mee in dit proces. Wat ik van jou nodig heb is 100% inzet en vertrouwen. Ik ga jou regelmatig 

een spiegel voorhouden, dat is niet altijd makkelijk maar wel nodig.  

• OPENHEID & EERLIJKHEID 

Wederzijdse openheid en eerlijkheid vind ik heel belangrijk, dit is echt de basis. Ik deel mijn persoonlijke ervaringen ook 

met jou zodat je weet dat je er niet alleen voor staat, dat niets gek is en dat alles besproken kan en mag worden. 



Reviews 



Nog een ding… 
Ik begrijp zó goed hoe jij je nu voelt. Je bent eigenlijk een beetje ten einde raad. Misschien heb je al 

zoveel geprobeerd, zoveel geïnvesteerd en voor je gevoel nog geen stap vooruit gekomen. Ik weet 

hoe moeilijk het is om écht in jezelf te investeren, om voor 100% voor jezelf te kiezen en om zo’n 

traject aan te gaan met iemand die je nog helemaal niet kent. Dat is ook super spannend! En ik kan 

het weten, want ik heb in jouw schoenen gestaan. 

Maar ik WEET dat er zoveel meer in jou zit 

En dat komt er alleen uit als je echt voor de volle 100% een keuze maakt om te gaan voor jouw 

droom. Stop met dromen, start met doen en kies nu eens écht voor jezelf. 

En je hoeft het niet alleen te doen, ik ben er voor jou! 



Wil jij samen aan de slag? 
Klik op de onderstaande knop om een onderzoekscall met mij in te plannen. Tijdens dit gesprek maken we kennis 

en kijken we waar jij nu staat en wat jouw dromen & doelen zijn. 

 

 

 

Aan het einde van het gesprek zal er 1 van deze 2 dingen gebeuren: 

OF jij bent perfect voor mijn programma en ik nodig jou uit om met mij aan de slag te gaan. 

OF het past toch niet helemaal en dat is ook prima. No hard feelings en zeker geen verplichtingen. Ik zal je wat 

tips geven om toch jouw doelen te bereiken. 

 

KLIK HIER OM EEN GESPREK TE PLANNEN 

https://calendly.com/ellenbressers/30min

