
DE HANDEN VAN

S H A R O N  D E  R O O I J

VRAGENSTELLER 

Verschillende tekens in de handen laten zien dat Sharon

een typische vragensteller is. Ze wil dingen onderzoeken en

zal niet snel iets van iemand anders aannemen. Als Sharon

een beslissing heeft genomen kun je ervan uitgaan dat

deze weloverwogen is. Haar vele luchttekens zorgen er

bovendien voor dat zij zich liever met serieuze en

toekomstgerichte zaken bezig houdt. Daarbij is afwisseling

heel belangrijk. Iets dat goed terug te lezen is in het

levenspad van Sharon. “Ik heb strafrecht gestudeerd en ben

daarna de financiële wereld ingerold. Dat was niet zo’n

succes. Ik deed het prima, maar ik vond het niet leuk. Ik

heb meer nodig. Strafrecht blijft nog steeds trekken, maar

ik heb er nu voor gekozen ook een andere richting in te

gaan Het liefst help ik startende ondernemers bij elk

juridisch probleem waar zij tegenaan lopen. En dan zorg ik

er niet alleen voor dat het probleem wordt opgelost, ook

kijk ik naar de mogelijkheden om dit in de toekomst te

voorkomen. En dan gaat het inderdaad om serieuze zaken

als algemene voorwaarden en privacy statements. Voor mij

moeten zaken ook logisch zijn. Ik neem niet snel dingen

van anderen aan. Het maakt niet uit wie wat zegt, pas als ik

zelf ergens overtuigd van ben neem ik het aan.”  

"Pas als ik zelf ergens overtuigd van 

ben neem ik het van anderen aan. 

Fijn dat er niet iets anders uit deze 

lezing is gekomen." 

RUIMTE 

Sharon is iemand die ruimte nodig heeft. Zowel in haar werk als privé. Het liefst gaat ze  zelfstandig te werk. 

Numerlogisch gezien is Sharon haar levensmissie een leider. Iets dat sterk naar voren komt in haar werk. “Ik 

ben slecht in samenwerken. Ik wil niet afhankelijk zijn van andere personen. Het liefst doe ik alles op mijn eigen

manier. Dat is ook één van de redenen dat ik nu bezig ben met mijn eigen onderneming. En die ruimte heb ik 

ook nodig in relaties. Zo ben ik in groepen vaak de initiatiefnemer van afspaken. Alleen kan ik niet van de ene 

afspraak in de andere springen. Ik heb altijd even een tussenperiode nodig waarin ik alleen ben.  



OVER

Sharon de Rooij (Tilburg, 24 maart 1990) heeft eerst een

rechtenstudie gevolgd en is daarna de financiële wereld

ingerold. Na een 1,5-jarig avontuur in Shanghai is ze

recentelijk terug in Nederland en in het pittoreske

Ilpendam met haar vriend gaan samenwonen. Met haar

bedrijf Ladylawyer.nl helpt ze startende ondernemers met

juridische vraagstukken.   

GEHOOR GEVEN AAN IDEEËN

Sharon is een fijn iemand om mee te brainstormen. De ideeën komen niet uit haar koker, wel geeft zij er 

vorm aan. Door haar visuele instelling en haar gave om tussen de regels door te horen wat er wordt gezegd 

kan zij al snel zaken concreet en helder formuleren. “Het klopt helemaal. Zo is een kennis ook bezig met zijn 

eigen onderneming te starten. Hij was al enkele dagen bezig met zijn ideeën en plannen op papier te schrijven.

Er waren 5 kantjes volgeschreven, maar eigenlijk stond er inhoudelijk niets op papier. Ik heb hem geholpen 

door kort en bondig de plannen in een half A-4tje te beschrijven.  

SPREEKBUIS

De luchttekens maken Sharon communicatief:  ze heeft een boodschap te vertellen. Prachtig om dit te zien 

in combinatie met haar pauwenoog op haar linkerpink. Dit betekent dat zij de gave heeft gekregen om op 

een natuurlijke wijze te spreken in het openbaar. Iets wat Sharon herkent en ook weer niet. “In mijn studie 

heb ik veel moeten pleiten en kreeg ik daar complimenten op. Maar om nu in het middelpunt van de 

belangstelling te staan vind ik niet fijn. Om mijn angsten te overwinnen organiseer ik binnenkort een webinar.

Ik dacht laat ik het maar gewoon uitsturen en kijken hoeveel mensen erop reageren. Nu ik zie dat ik al meer 

dan 200 aanmeldingen heb word ik wel angstig en bedenk ik wat ik allemaal wel en niet moet zeggen. 

Eigenlijk moet ik er niet teveel over nadenken. Ik denk dat hierin moet groeien.”  

WANDELEN

Voor Sharon is het goed om te wandelen. Dat zorgt ervoor dat ze geaard raakt en dichter bij haar gevoel

kan komen. "Het liefst wandel ik alles wat er te wandelen is. Een frisse neus halen geeft mij veel ontspanning

en het gevoel dat ik zaken los kan laten. Erg belangrijk om mijn hoofd leeg te kunnen maken."  


