
Als het gaat over het werken onder hoge druk met deadlines die in je 

nek hijgen, kan Natasja Hoogenboom meepraten. Natasja helpt met 

haar bedrijf SalesTAALent ondernemers om grote klanten binnen te 

halen via complexe offertetrajecten, zoals tenders en aanbestedingen.

Stressvolle wereld van aanbestedingen
“Werken in deze branche vraagt om continue scherpte. Eén 
foutje maakt het verschil tussen winnen of verliezen” vertelt Na-
tasja rustig. “Als tenderspecialist ben je veel in je hoofd bezig. 
Gecombineerd met het coördineren van groepsprocessen binnen 
een tenderteam. Tel daarbij op dat het gaat om hoge bedragen en 
vaak personele gevolgen bij wel of geen gunning. Je mag geen 
dag verslappen; deadlines zijn deadlines. Als aanbestedingsex-
pert zit ik daar dagelijks middenin.”

Bewust in balans 
“Hoe ik in balans blijf? Die vraag krijg ik steeds vaker. Yoga 
houdt mij bewust in balans. Verschillende keren per week volg 
ik een les bij Yogasite in Breda. Wat ik daar fijn vind, is de vei-
lige ruimte, waar Dorinda Farver met haar team yogadocenten 
voor zorgt. Elke keer dat ik er ben – meestal onopgemaakt en 
met mijn haar in een staartje – ervaar ik dat ik 100% mezelf kan 
zijn. Hier hoef ik niet nóg meer van mezelf te vragen en is er 
geen oordeel, het is goed zoals het is. Het leuke is dat ik steeds 
meer ondernemers bij Yogasite tegenkom. Op het gebied van 
bedrijfsyoga is er namelijk volop keuze qua lessen en abonne-
menten. Steeds meer bedrijven investeren in de gezondheid van 
hun medewerkers.”

Yoga als 
managementles
“Yoga betekent voor mij 
meer dan ontspannen en 
met een helder hoofd 
thuiskomen. Yoga is mijn 
managementles! 
De yogamat fungeert als 
spiegel voor hoe ik met 
dingen omga. Houdingen 
die ik op de yogamat inge-
wikkeld vind, zijn een me-
tafoor voor complexe za-
ken die ik als ondernemer 
tegenkom. Yoga leert mij 
doorademen in álle situaties. Daarnaast starten we de yogales 
dikwijls met de sankalpa. Je spreekt dan een intentie uit vanuit 
je hart. Een soort verbeeldingskracht. Die komt letterlijk uit! Je 
moet dus goed nadenken over wat en hoe je het formuleert. Dat 
is ook wat ik mijn klanten meegeef. Zeg en schrijf níet wat je 
wilt gaan doen, want dan blijf je willen. Maar zeg en schrijf ac-
tief wat je doet! Het maakt het verschil tussen een opdracht win-
nen of ernaast grijpen.”  �
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