(Advertentie)

Op LIFESCHOOL 10 leer je alles wat je niet op
school leert, maar wat echt je leven verandert!
Alex van Dijk (34) is na het succes van
sportonderneming Lifestyle 10 een
tweede bedrijf begonnen in de wereld
van het onlineonderwijs. Met zijn eigen online school vol met gastcolleges
van bewezen ondernemers wilt hij alle
geheimen en inzichten simpel op één
platform beschikbaar stellen. ‘’Wij zijn
er voor iedereen die nieuwsgierig is, het
gevoel heeft vast te zitten, wilt leren
van de beste en zijn of haar dromen wilt
realiseren.’’
Met zijn HBO Sportmarketing & Management diploma op zak, kwam zijn
ambitie als accountmanager niet uit. Van
Dijk: ‘‘Mijn diploma bleek voor mij een
waardeloos papiertje te zijn, omdat het
me totaal niet voorbereidde op het echte
leven. Ik had zeer sterk het gevoel dat
ik zelf iets moest opbouwen.’’ Ondanks
dat je een diploma vaak nodig hebt om
ergens te starten, begon hij zichzelf pas
echt te ontwikkelen na het volgen van
vele cursussen en na het jaren bekijken
van inspirerende video’s. ‘’Ik ben obsessief succes gaan observeren en ik heb
alleen maar mensen bestudeerd naar
wie ik op keek en die het ook echt hebben bewezen’’, legt hij uit.

Alex op kantoor

kunstenaar en een jonge tech-ondernemer verliepen soepel. ‘’Allen waren
direct enthousiast, omdat echte liefhebbers hun verhaal graag willen delen. Ook
zij zijn door iemand uit hun omgeving
gestimuleerd en willen graag andere
dezelfde ervaring bieden.’’ De eerste
gastcollege is gegeven door Remco Stekelenburg, een sportondernemer uit de
Hoeksche Waard waar iedereen zich aan
Zijn ondernemersreis begon vorig jaar
met Lifestyle 10 midden in de pandemie kan relateren. ‘’We hebben geweldig in
beeld kunnen brengen hoe je van niets,
en met succes. ‘’Ik had zelf de behoefte
iets succesvols kan opzetten en wat daar
aan een one-stop-shop met gezonde
producten die bijdragen aan een betere bij komt kijken. Ik wou dat ik dit jaren
geleden had gehoord en ik denk dat
levensstijl.’’ Van Dijk geeft aan dat het
succes voort komt uit alle video’s van zijn dit een geweldig startpunt is en tot iets
moois kan gaan groeien.’’
helden en omdat mensen bewust zijn
geworden van een gezonde en fitte levensstijl. Zijn E-learning bedrijf sluit hier Alex denk dat door corona mensen gewend zijn geraakt aan digitaal leren en
naadloos op aan als gezonde leefstijl,
daar springt hij handig op in. ‘’We leven
net als supplementen, maar dan voor
het hoofd. Op lifeschool 10 vind je video in een tijd waarin onderwijs boeiender
gastcolleges waarbij je kan leren van de gepresenteerd moet worden, dus ik eis
dat al onze video’s in de inhoud maar
beste en bestaat uit meerdere video’s,
ook in vormgeving aantrekkelijk moet
e-books, quizzen en bonusvideo´s met
top 10 tips. ‘’Ik wil alles op één platform zijn. Bij Lifeschool 10 geen ondeskundige docenten zonder praktijkervaring en
wat mij heeft geholpen, maar dan nog
zeker geen saaie boeken of lessen. Het
beter en makkelijker’’, vertelt hij.
maakt niet uit hoe je er uit ziet of wat
Hij is begonnen door simpelweg mensen je niveau is, het enige wat je nodig hebt
binnen zijn eigen netwerk te benaderen, is de juiste focus en motivatie’’, vertelt
waarvan hij weet dat ze een inspirerend hij. Dat een opleiding duur is en voor de
verhaal hebben en toegevoegde waarde meeste mensen een stressvolle ervaring
geeft, is bekend. Vroeger ging alles wat
bieden voor alle kijkers. De gesprekken
je op school leerde je hele leven mee,
met ondernemers, een internationale

maar in deze snel veranderde tijden is
dat vaak niet meer het geval, want inhoudt dat mensen levenslang moeten
blijven leren. ‘’Het platform moet betaalbaar zijn en iets waar mensen van genieten en helpen om te groeien.’’
Alex verwacht dit jaar nog twee andere gastcolleges toe te voegen, met één
grote verassing, waarmee hij een breed
georiënteerd online school ambieert.
‘’Het is echt uniek dat een topondernemer voor je gaat zitten en alles aan je
gaat leren.
Ik geloof dat dit echt de toekomst is en
de beste investering is die je kan doen.
De waarde zit in de inspiratie van zijn
succesverhalen en gemaakte fouten,
waarmee je aan de slag kan gaan‘’ Zijn
missie is geslaagd als iedere kijker iets
heeft geleerd dat impact geeft in zijn
leven.
Wilhelminastraat 20
3262SV Oud-Beijerland
www.lifeschool10.nl

