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I N T R O D U C T I E

Wellicht heb je nu een aardige baan die leuk verdient. Of vind je je werk eigenlijk helemaal niet zo leuk meer.

Wat het ook is, ergens zeurt dat stemmetje in je hoofd hoe het zou zijn om iets voor jezelf te beginnen. Om

écht impact te kunnen maken. En te kunnen doen wat JIJ leuk vindt.

En als je daar dan óók nog je geld mee kan verdienen….Dat zou echt heerlijk zijn!

Het verlangen is er. Maar vervolgens loop je tegen twee dingen aan:

1. WAT precies?
2. HOE precies?
En doordat je nog geen concreet antwoord hebt op deze vragen, blijf je hangen in gedachten en kom je

eigenlijk niet van je plek af.

Terwijl er zoveel mogelijk is.

Het grote gevaar is dat je ergens aan begint, maar geen resultaat boekt. En doordat je geen resultaat boekt,

verdwijnt de motivatie. En als de motivatie verdwijnt, verdwijnt de gedachte dat het kan. En als die gedachte

verdwijnt, ga je met hangende pootjes weer terug naar je oude situatie. Daar waar je eigenlijk langzaam uit

wilde.

Het gevaar is dat je het allemaal laat varen, omdat je dacht dat je niet kon ondernemen.

Maar het mooie is: ondernemen kun je leren!

En dat is precies wat ik ga doen. Ik ga je leren hoe je iets voor jezelf opzet. En ik ga het je op zo’n manier leren

dat je het ook nog gewoon náást je huidige baan kan doen (zodat je niet je financiële zekerheid hoeft op te

geven). Hoe lekker is dat?!

In dit ebook loop ik langs de 7 belangrijkste stappen. Zie het als de ‘fundamentals’. Als je deze fundamentals

als starter gelijk goed toepast, ben je simpelweg ‘in business’. En kun jij je droom, dat ene idee, realiteit laten

worden. En mensen helpen vanuit datgene waar jij veel energie van krijgt.
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S T A R T

M E T

P A S S I E

Het is heel simpel; als je een eigen business wilt

opzetten, moét je starten vanuit passie. Als je dat

niet doet, haak je bij de eerste uitdaging al af.

Want ja, reken maar dat je uitdagingen tegenkomt

als je iets voor jezelf wilt beginnen. En als je

innerlijke vuur dan niet groot genoeg is, wordt het

een taai verhaal.

Wat ik leuk vind, is mensen te laten inzien hoeveel

meer ze kunnen en welke keuzes ze kunnen maken

(punt 2)

De afgelopen heb ik 5 jaar honderden mensen

geholpen om hun passie scherp te krijgen. Maar wat

is dat nu precies? ‘Passie’… En hoe kom je erachter?

Waar ik impact mee maak, is mensen los te laten

komen van hun bestaande baan en te laten zien wat

ze zelf kunnen creëren en hoe ze daar levens van

Dit is wat mij betreft de gouden drieluik wat betreft

anderen mee kunnen veranderen (punt 3)

passie. Passie is een combinatie van;
En dat uit zich concreet in een functie als

1. datgene waar je goed in bent,
2. datgene wat je leuk vindt
3. datgene waar je een impact in zou willen
maken.

trainer/coach (wat ik doe), voor high performers

tussen de 30 en 50 die een goed betaalde baan

hebben (voor wie ik het doe), om vanuit hun passie

iets voor zichzelf te beginnen náást hun huidige

baan (probleem die ik oplos)

En je kunt dat vervolgens concreet maken door dit
Nu jij. Wat is jouw passie?
te vertalen in een functie (wat doe je), een omgeving

(voor wie of waar doe je het), en een onderwerp

(welk probleem los je op)

Belangrijk!
Passie gaat in mijn optiek ook niet over ‘Wat vind ik
Als je hier geen concreet antwoord op weet
leuk’. Maar over ‘Wat staat mij’ te doen? (Voel je
te vinden, of er niet helemaal zeker over bent,
wat voor andere lading die vraag heeft?)
vraag dan een gesprek met ons aan. Een

select aantal mensen helpen wij met deze
Een voorbeeld van een concrete vertaling van een
vraag. Klik hier voor de selectie.
passie:Ik ben goed in het ontwerpen en geven van

trainingen (punt 1)
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Ok, we gaan verder met stap 2.

Waar stap 1 gaat over WAT jij te brengen hebt, gaat

S T A P
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stap 2 veel meer over voor WIE je wat te brengen

hebt. Ik noem het ‘Kies je Niche’. Ofwel; kies jouw

doelgroep.

K I E S

J E

En wat is de kunst? Om een zo klein mogelijke

doelgroep te kiezen!

N I C H E

En ja ik weet het; het voelt onnatuurlijk. Maar denk

zelf maar eens na; wil je liever geholpen worden

door iemand die precies begrijpt hoe jouw situatie is

en expert is op dat ene probleem waar jij mee zit?...

Of wordt je liever geholpen door iemand die van

alles doet en allerlei soorten mensen helpt? (maar

jouw specifieke geval niet echt begrijpt)

Belangrijk!

Ik denk dat jij het antwoord wel weet. Dus je moet
Denk er ook goed over na welke doelgroep
keuzes maken. Hoe concreter (en meetbaarder) hoe
het best bij JOU past. Je business kan
beter. Dus denk aan leeftijd, geslacht, opleiding,
inhoudelijk nog zo leuk zijn, maar als jij gaat
regio, stad, hobby, achtergrond, functie, sector,
werken met klanten die niet op dezelfde lijn
bedrijf, sport, levensfase, kinderen, relatiestatus,
met je liggen, je energie leegtrekken en je
noem het maar op.
frustratie opleveren dan zal je het totale

plaatje alsnog niet leuk vinden en moeilijk
Onthoud: Hoe kleiner je kiest, hoe groter je kans op
kunnen volhouden.
succes.

Wat is jouw niche?
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O N D E R Z O E K

B E H O E F T E S

Je denkt vaak precies te weten wat jouw doelgroep

precies weet waar je jouw doelgroep moet vinden.

(niche) nodig heeft. En dus ga je aanbieden wat jij

denkt dat ze nodig hebben.

Dus zoek ze op en stel ze vragen. Als je deze stap

goed doet, vind je goud voor al de rest van de

Niet doen.

stappen. De antwoorden die je krijgt, laten jouw

letterlijk zien waar jouw doelgroep mee zit, waar ze

naartoe willen, en wat jij zou kunnen doen om dat
Voordat je een stap verder gaat, ga je eerst op
gat te dichten.
onderzoek uit. Leer eerst begrijpen hoe jouw

doelgroep in elkaar zit. Tegen welke problemen
En hoe meer je weet over jouw doelgroep, hoe
lopen ze aan? Waar liggen ze wakker van? Wat is
beter je ze kan helpen en hoe beter je jouw aanbod
nou echt hun diepe onderliggende behoefte? Wat
kan aanpassen op wat zij nodig hebben.
zijn hun grootste verlangens? En wat hebben ze nou

echt nodig?
In deze stap draait dus alles om onderzoek. Nu jij!

Ga lekker op onderzoek uit :)
Het moois van als je stap 2 goed gedaan hebt, je nu

Belangrijk!

Denk niet ‘ach, ik weet wel waar mijn doelgroep tegen aanloopt en wat ze willen. Laat de woorden echt

vanuit hun komen (Je zult zien dat ze andere woorden gebruiken dan jij in eerste instantie aan dacht)
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HOE CREËER JE EEN
VLOEIEND
PRODUCTAANBOD
Eén kernproduct
Je kernproduct is je “bread and

butter”. Dat waar je je geld mee

verdient. Dat kan van alles zijn:

een trainingsprogramma,

coachingsessies, consults, een

interim klus, een combinatie van

die onderdelen, etc.

S T A P
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C R E Ë E R

J E

Eén product voor
Leads

Doel van dit product: Laat kort en

A A N B O D

laagdrempelig zien wat je in huis

hebt. Als je hier indruk maakt, zijn

mensen namelijk veel makkelijker

over te halen voor je kernproduct.

Denk aan een webinar, een ebook

of een scan.
Nu je precies weet WIE jouw doelgroep is en WAT ze nodig

hebben, is je aanbod creëren eigenlijk een eitje :)

Het is namelijk nu aan jou om met jouw expertise en jouw ervaring

een product, programma of dienst te ontwerpen die precies het

Eén product voor
Klanten

gat slaat tussen waar zij staan en waar zij zouden willen zijn.

Je klanten in je kernproduct heb je
Hoe creëer je een vloeiend productaanbod?

als het goed is weggeblazen qua

waarde. En als het goed is, willen

1. Werk met één kernproduct waar je alle focus op legt en waar
jij resultaat mee garandeert
2. Ontwerp een product vóór je kernproduct om klanten te
bereiken en kennis met je te laten maken (tegen een laag tarief of
gratis)
3. Zorg voor een product om bestaande klanten aan je te
binden

ze alleen maar meer van je. Er is

altijd verdieping nodig. Dat kun je

hier bieden. Denk aan een

jaarprogramma of abonnement,

een jaar lang individuele aandacht

of een verdieping qua

masterclasses op je kernproduct.

Belangrijk!

De meeste mensen proberen in deze fase allerlei verschillende producten te bedenken om aan te

bieden.Trap niet in die valkuil. Hou het simpel. Kies één ding waar jij 100% in gelooft. Datgene waar jij

resultaat kan leveren. En biedt dat dan aan. Hoe meer je aanbiedt, hoe meer jouw klanten de weg kwijt

raken. En jij bent er net om ze de juiste weg te laten zien.
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M A A K
M U Z I E K

Yes! Het is tijd om muziek te maken.

Wat bedoel ik daarmee?

Laten zien wat je in huis hebt. Word zichtbaar.
Natuurlijk op een manier die bij jou past, maar
wel op zo’n manier dat mensen zien welke waarde
je te bieden hebt en dat JIJ ze verder kan helpen.
Dat kan zijn door artikelen, posts, filmpjes, presentaties, goede

gesprekken, webinars, handige templates, whitepapers, enz.

Wat is nou het mooie van deze stap? Het mooie van muziek

maken?...

Dat mensen naar JOU toekomen!

Als je alle voorgaande stappen goed hebt gedaan, praat je

namelijk precies over de dingen die JOUW doelgroep nodig heeft

en zullen ze zich herkennen wat jij komt brengen.

Dus. Tijd om muziek te maken!

Hoe ga jij muziek maken?

Belangrijk!

Iets waar ik sterk in geloof, is dat je meer moet produceren

dan consumeren. Met name in deze fase is het goed dat je

gelijk aan dit principe went. In plaats van eindeloos

consumeren en scrollen op internet, start met produceren

op internet. Voeg waarde toe. Je zult gelijk het verschil

maken.
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V E R K O P E N

We zijn bij de meest belangrijke stap aangekomen als je

een eigen bedrijf wilt laten draaien.

Verkopen
Het is heel simpel; als je niet kunt verkopen, heb je geen

business. Dan heb je een dure hobby.

En ja, voor velen is verkoop niet de leukste stap. Velen

vinden dat spannend of eng. Maar dat komt simpelweg

omdat je de principes van verkopen nog niet hebt

geleerd.

Verkopen is namelijk niet dat je iets door iemand z’n strot duwt wat hij niet nodig heeft. Verkopen is in mijn

optiek iemand helpen met inkopen. Jouw taak hierin is heel helder te krijgen wat het probleem van jouw

gesprekspartner is en te laten zien wat er gebeurt als ze met jou gaan samenwerken. Je helpt ze met het

inkopen van hulp.

Waar moet je achter zien te komen om goed te kunnen verkopen?

1.
2.
3.
4.
5.

Wat precies het probleem is dat zij opgelost willen hebben
Wat hun gewenste resultaat is (hun verlangen)
Waarom ze dat zo graag willen (wat is hun ‘why’)
Hoe het nu is (wat is hun ‘status quo’ en waarom zijn ze nog niet waar ze willen zijn)
Wat dat ene ding is dat continu maar niet schijnt te lukken (hun ‘one thing’)

Vervolgens kun jij dan aangeven hoe jij de brug kunt slaan tussen waar ze nu zijn en waar ze naartoe willen,

en hoe ze daar met jouw product, programma of dienst kunnen komen.Dit zijn de basic skills om te kunnen

verkopen. Natuurlijk komt er meer bij kijken en in ons programma gaan we hier ook uitgebreid op in. Maar

met deze 20% kennis, kun je soms al 80% van het resultaat halen.

Belangrijk!

Zorg er niet voor dat je alles hier voor ze oplost. Je geeft ze de stappen. Maar voor de implementatie

hebben ze jou nodig (en daar hangt een prijskaartje aan zodat je zo ook écht goed kan helpen. Het is

immers jouw kostbare tijd)
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O V E R D E L I V E R

Dat zijn de 7 stappen.
Wil je een duurzaam bedrijf dat zonder

advertentiekosten nieuwe klanten krijgt? Dan is
In deze stappen zit letterlijk meer dan
deze stap het geheim…
€10.000 aan waarde. Heel veel business

Blaas jouw klanten weg!

coaches maken het moeilijk met allerlei

funnels, dure website, personal branding, etc.

Zorg ervoor dat jouw klanten een complete ‘wow’

ervaring krijgen. Verras ze, lever meer dan ze

Maar dit is de kern. En die heb ik voor jou zo

simpel en duidelijk uitgelegd.

verwachten, en maak indruk met jouw expertise.
Laat me eerlijk zijn; het heeft mij jaren

Het allermooiste wat je kan overkomen is als

klanten méér van je willen. Of langer met je willen

doorwerken. En kijk eens aan; dan heb je nog een

mooi product voor ze

😊

(zie stap 4)

En weet je wat nóg mooier is dat nu kan gaan

geduurd voordat ik deze stappen begreep. En

daarom wil ik het zo graag met je delen.

Omdat het je jaren (en duizenden euro’s

bespaart).

Wat is nu wat jou te doen staat?

gebeuren?

Executie. Implementeren. Stap voor stap.

Jouw klanten gaan andere klanten aandragen! Je

begrijpt natuurlijk dat dit goud waard is. Er is

Je kunt het alleen doen, maar je hoeft het niet

letterlijk niks beter (en goedkoper) om een

alleen te doen. Het kan je namelijk jaren (en

business te laten groeien dan er alles aan te doen

duizenden euro’s schelen).

om jouw klanten nieuwe mensen te laten

aandragen.

Dus voor diegene die begrijpen hoe

belangrijk het is om te leren van iemand die

Hoe je dat doet?

het al eens heeft gedaan, en voor diegene die

begrijpen dat tijd schaars is en je maar beter

Overdeliver.

in de tijd die je hebt, maximale impact kunt

maken, heb ik nog één hoofdstuk voor je.

Dat is het magische woord.
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I M P L E M E N T A T I E

Je hebt nu veel info gekregen. En zoals ik al zei; dit is letterlijk goud waard. Maar misschien weet je ook dat met

alleen info je er niet komt… Misschien heb je vaker een boek gelezen of webinars gevolgd, maar kwam je

daarna niet in actie. Of kreeg je niet de beloofde resultaten...

Alles valt of staat namelijk met de implementatie. Met de uitvoering van de stappen.

Het probleem is niet dat je niet goed bent in wat je doet. Het probleem is dat je jezelf (nog) niet in de markt

kunt zetten.

En dat is preciés waar we je bij kunnen helpen.

Dus speciaal voor diegene die graag extra ondersteuning willen (en die begrijpen dat je het snelst stappen

maakt met de juiste begeleiding), heb ik iets tofs voor je...

Een (gratis) implementatiesessie!

Hierin helpen we je niet alleen met het uitwerken van jouw business idee en jouw niche, we kijken ook naar

jouw specifieke situatie en we onderzoeken welke stappen je nog meer samen met ons kunt nemen.

Vooraf zullen we je een aantal vragen stellen, zodat we zeker weten dat het gesprek voor ons allebei nuttig is.

Ik ben hier namelijk om dié mensen te ontmoeten die op hun eigen manier de wereld een beetje beter willen

maken. Dus als jij je voelt aangetrokken tot deze doelgroep, en je wilt écht eens onderzoeken hoe je iets voor

jezelf kunt beginnen; plan dan nu hier jouw gesprek.

Hoe gaat het in z’n werk?

1.

Je plant hier een gesprek in en vult vooraf de vragen in

2.

Wij nemen jouw antwoorden door en als we een goede match zijn, nodigen we je uit voor een gesprek.

3.

In het gesprek gaan we in op jouw situatie en krijg je gericht advies

Zoals je van me gewend bent, krijg he sowieso weer onwijs veel waarde. En als we meer in je zien, nodigen we

je uit om mee te doen aan ons programma waarin we je helpen om jouw business serieus neer te zetten, zodat

je serieuze impact maakt en er ook nog een leuk extra inkomen mee verdient.

Zie ik je daar?
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