
 

TRAININGSPROGRAMMA 
‘GEEF JE WIJSHEID VLEUGELS’ 

 
In 4 maanden jouw kennis omgezet in een ijzersterk aanbod waarmee je náást je huidige 

baan iets voor jezelf opzet als coach, trainer, consultant of andere service provider (en 
daar niet alleen impact meemaakt, maar ook nog een leuk extra inkomen mee verdient). 

 

Diep van binnen weet je het. 

Je hebt een bepaalde vaardigheid, een ervaring of een bepaald idee waar je anderen mee 
kan helpen. Je voelt dat diepe verlangen om meer impact te maken. Om een positieve 
invloed te zijn in het leven van anderen. 

Maar ja, waar start je?? 

Je wilt ook niet je financiële zekerheid opgeven. 

Dit programma is speciaal gemaakt voor jou. Om je stap voor stap te helpen jouw kennis 
om te zetten in een ijzersterk aanbod, zodat je daadwerkelijk het leven van anderen 
mooier, leuker of beter kunt maken en zingeving kunt ervaren op een veel hoger niveau. 

We werken volgens een fijne ritmiek en bewezen stappenplan zodat je - naast jouw 
huidige werkzaamheden - de fundamenten opzet voor jouw eigen business. 

Ons doel is niet om ‘gewone’ trainers, coaches, consultants en service providers op te 
leiden. Ons doel is om mensen op te leiden die serieuze impact maken en met hun kennis 
een positieve ‘ripple-effect’ creëren in de wereld. 

Dit programma is voor diegene die weten dat ze iets bijzonders hebben en dat over willen 
brengen, zodat ze het leven van anderen niet alleen kunnen, maar ook gaan verbeteren. 
 
In deze brochure vind je de inhoud van het programma, de investering, en de mogelijkheid 
om je aan te melden. 
 

“Het probleem is niet dat je niet goed bent in wat je doet. Het probleem is dat je jezelf 
(nog) niet goed in de markt kunt zetten. En precies dáár maken we het verschil” 

Frank Boon 
 

  



PROGRAMMA INDELING 

MAAND 1: JOUW POSITIONERING 

Wat kom je brengen? En voor wie precies? 

Dat is de vraag die we in de eerste training centraal stellen. Haarscherp krijgen wat jouw 
propositie is en welk verschil jij kunt maken. We bepalen exact waar jouw training of dienst 
over gaat, welk probleem je oplost en voor wie je welk verschil gaat maken. 

Maar…. Dit betekent ook keuzes maken. 

Waar veel starters zich richten op de massa en aan wie dan ook hun kennis willen delen 
(met als resultaat dat ze geen klanten krijgen), zijn wij voorstander van een niche bepaling. 

Zelfs bedrijven die miljoenen draaien komen elk jaar terug op dit punt; wat is mijn 
positionering. Voor wie ga ik wat precies doen (en met name; voor wie ga ik iets niet meer 
doen) 

Dit is preciés wat we als eerste doen; jouw niche bepalen. Zodat we zeker weten dat je 1) 
vanuit jouw passie mensen kan helpen, 2) dat het compleet resoneert met wie jij bent en 
waar jij energie van krijgt, en 3) dat je impact maakt bij de juiste groep. 

In deze fase zorgen we er dus voor dat je de juiste klanten aantrekt. En dat lukt alleen met 
een goed verhaal wat je naar buiten brengt. Jouw propositie. 

Onderdelen 

- Scherp krijgen wat jouw unieke onderwerp en bijdrage is 
- Weten wat de exact doelgroep is waar jij de meeste impact kan maken (en waar jij 

de meeste energie van krijgt) 
- Wat het probleem is (hun ‘living hell’) die jij voor ze gaat oplossen 
- De bijdehante belofte die jij kunt formuleren zodat je ze ook écht helpt 

Aan het eind van deze maand zijn zowel de pijnpunten als de concrete behoeftes van jouw 
doelgroep helder, wat er voor zorgt dat je direct de aandacht van jouw potentiële 
doelgroep hebt. 

Je loopt weg met op één A4 jouw communicatie canvas (de perfecte copywriting van jouw 
aanbod wat je eventueel direct op de homepage van je website zou kunnen zetten of jouw 
LinkedIn profiel). Oftewel; De perfecte pitch die je de rest van jouw ondernemers bestaan 
kunt gebruiken. 

  



MAAND 2: JOUW AANBOD 

Hoe lekker is het als je vanaf het begin al gelijk een tastbaar product hebt? Als je gelijk in 
de eerste fase al jouw eigen programma hebt ontworpen? 

Ze zeggen wel eens ‘Je moet eerst het product verkopen en dan pas het product maken’. 
Ik geloof in beide. Je moet eerst iets hebben uitgedacht zodat je voelt dat je iets 
waardevols in je handen hebt. Vervolgens test je of het ook goed in jouw doelgroep valt. 
En zo ja; dat is het signaal dat je het nóg verder gaat uitwerken. 

Dus gelijk vanaf de 2e maand gaan we jouw eigen stappenplan en programma ontwerpen. 
We leren je hoe je jouw kennis om kunt zetten in jouw eigen framework en jouw eigen 
methode. Vervolgens gebruiken we dat als kapstok waar we jouw training of 
coachingsmomenten aan kunnen ophangen. 

In deze fase geven we dus daadwerkelijk jouw eigen programma creëren. Naast de 
inhoud, de opbouw, en de flow, zorgen we ook voor slimme technieken en werkvormen 
waardoor je niet alleen serieuze transformaties bij jouw doelgroep teweegbrengt, maar ook 
de aandacht continu vasthoudt. 

Onderdelen 

- Kennisframework / eigen methode 
- Indeling van jouw eigen programma (in hoofdlijnen en structuur) 
- Invulling programma onderdelen (op basis van kennis, kunde, en ervaring) 
- Toepassing bijzondere werkvormen (om de aandacht te vergroten) 

Aan het eind van deze training heb je jouw aanbod vormgegeven op basis van jouw 
unieke methode. 

MAAND 3: JOUW ZICHTBAARHEID 

Voor sommigen een uitdagende stap; zichtbaar worden. Maar dit is misschien wel het 
mooiste wat er is; andere mensen helpen door zichtbaar te zijn. Door ‘muziek te maken’. 
 
In deze training gaan we het zo simpel voor je maken dat zelfs jij posts kan schrijven die 
viraal kunnen gaan. Deze sessie gaat ervoor zorgen dat je vindbaar wordt voor de juiste 
klanten en nog belangrijker; dat potentiële klanten JOU gaan benaderen (ipv dat jij achter 
hun aan moet)  

Onderdelen 

- Persoonlijke social media en marketing strategie 
- Framework voor virale posts 
- De 7 stappen voor ijzersterke artikelen 

Aan het eind van deze trainingsmaand heb je helder hoe jij het beste jouw doelgroep op 
kunt zoeken (op een manier die bij jou past) en heb je jouw 1e artikel of post geschreven 
en gepubliceerd (en weet je exact hoe je dat keer op keer kunt herhalen). 



MAAND 4: JOUW 1e KLANT 

Nu je precies weet op wie jij je richt, je een ijzersterk aanbod hebt én je zichtbaar bent 
geworden, komt het belangrijkste stuk; jouw programma ‘vermarkten’. Oftewel; jouw 
aanbod verkopen. 

Geen enkele business kan draaien zonder één van de meest essentiële skills te leren; 
acquisitie. 

En ja, dat is voor sommigen misschien eng en soms zelfs wel spannend. Geloof me; I’ve 
been there. Totdat ik een manier leerde die niet alleen super effectief is, maar ook 
acquisitie nog eens onwijs leuk maakt! Nooit meer koude acquisitie. Nooit meer koude 
belletjes. Alleen maar contact met mensen via leuke gesprekken die een win-win 
opleveren.  

In deze fases leer je dé strategie waardoor je ELKE lead kunt omzetten in betalende 
klanten (Je hoeft slechts 20% van sales te weten om 80% van de impact te realiseren. Wij 
leren je die 20%) 

Je leert welke teksten de aandacht grijpen. Je leert openingen te creëren waardoor je 
direct opvalt tussen alle andere concurrenten. En je leert een gesprek zo vorm te geven 
dat je ze niet alleen helpt in dat gesprek, maar ze aan het eind ook gelijk meer van je 
willen (en ze zelfs gaan vragen om jouw dienst!). 

Onderdelen 

- Funnel-denken voor het bereiken van de juiste klanten 
- Heldere marketingstrategie 
- Pakkende titels en killer-copywriting  
- Winnende gesprekstechnieken 
- Omgaan met bezwaren 

Aan het eind van de maand heb je voor jezelf openingen gecreëerd bij jouw ideale klant en 
heb je gesprekken met ze ingepland waar je minimaal 1 (betalende) klant uithaalt. 
 
In deze 4 maanden heb je niet alleen letterlijk de fundamenten van een business opzetten 
geleerd, als je deze technieken telkens opnieuw verfijnd, kun je groeien en jouw business 
eenvoudig vermenigvuldigen. 

Je bent vanaf nu letterlijk ‘in business’! 

  



BONUS MAAND 5: JOUW IMPACT 

Als ondernemer ligt er een wereld voor je open aan mogelijkheden. Maar dan moet je wel 
weten hoe je ze moet gebruiken. 
 
Daarom bieden we speciaal voor mensen die ons basisprogramma hebben doorlopen, de 
expert vervolgsessies aan. Hierin nodigen we een expert uit die verdieping brengt op een 
bepaald thema. 

Dat kunnen dingen zijn als ‘Social Selling via Social Media’, ‘Growth hacking’, ‘Time 
management’, ‘Law of Attraction’, ‘Online Trainingsprogramma’s maken’, ‘Winstgevende 
Webinars’, etc… 
 
Aan het eind van deze bonusmaand merk je dat je jouw kennis als ondernemer niet alleen 
significant vergroot is, maar ook dat jouw business na die maand weer een nieuwe 
significante groei heeft gemaakt. 

En als je wilt, kun je jezelf elke maand weer verrijken met nieuwe inzichten. De eerste 
maand krijg je van ons. 

  



OVERZICHT PROGRAMMA: 

Inhoud: 
 

Het programma bestaat uit elke maand een (on)live training, elke maand een werksessie, 
en elke maand een video-coachingsessies. Verder hebben we een besloten groep voor 
onderlinge support. 

Je hebt 3x per maand een moment met de groep. De ene keer is dat een trainingsdag van 
8 uur. De andere keer is het een werksessie (die facultatief is) en 4-6 uur duurt. En 
uiteindelijk heb je nog een mogelijkheid om aan te sluiten bij de coachingscalls (1,5 uur). 

Tijdsperiode: 
 

Het programma duurt 4 maanden plus een bonus maand op onze kosten. 
 
Waar: 
 
Het programma zal met name onlive zijn. Dat betekent dat we met z’n allen op hetzelfde 
tijdstip online inschakelen en je realtime de training volgt vanuit de studio. Het zijn dus 
geen vooraf opgenomen video’s, maar we gaan echt met elkaar aan de slag. En mocht het 
lukken qua maatregelen, proberen we live een keer bij elkaar te komen (in Nederland of 
Barcelona). 

Data programma-onderdelen: 
 

 

 

Datum Tijd Sessie Onderwerp 

30 april 09.30-17.00 Training 1 Positionering 

14 april 09.30-13.00 Werksessie 1 Communicatie Canvas 

04 juni 09.30-17.00 Training 2 Ontwerp aanbod 

18 juni 09.30-13.00 Werksessie 2 Aanbod testen 

02 juli 09.30-17.00 Training 3 Zichtbaarheid 

16 juli 09.30-13.00 Werksessie 3 Virale posts schrijven 

30 juli 09.30-17.00 Training 4 Sales 

13 augustus 09.30-13.00 Werksessie 4 Omgaan met bezwaren 

03 september 09.30-17.00 Bonus training Verdieping op specifiek thema 

10 september 09.30-13.00 Werksessie Werken aan thema v/d maand 

elke 4e vrijdag 09.30-11.30 Mastermind Coaching on the spot 



Wat als je er een keer niet bij kunt zijn? 
 

Als je een keer niet kunt, nemen we de training voor je op. Als er meer dan 5 mensen niet 
kunnen, plannen we een aparte inhaalsessie. 

Tijdsinvestering: 
 

De investering voor de trainingen uit het programma zelf zijn zo’n 9 uur per maand. Echter 
zul je misschien ook bepaalde zaken willen uitwerken om échte stappen te maken. Wij 
bevelen daarom aan om per week zo’n 7 a 8 uur vrij te maken. Lukt dat? Dan zit je 
helemaal goed. 

VOOROPLEIDING: 
 

HBO+ 

BEGELEIDING: 

In de trainingen en coaching calls neem ik je aan de hand mee en co-creëren we samen 
jouw aanbod en bouwen we aan jou en jouw merk als zelfstandig trainer, coach, 
consultant of andere service provider.  

We streven ernaar om jou een ‘micro-celebrity’ in jouw vakgebied te laten worden. 
Oftewel; een autoriteit in jouw specifieke niche zodat iedereen aan jou denkt als het gaat 
om het onderwerp waar jij mensen in wilt begeleiden. 

We denken hierin met je mee, co-creëren samen, en begeleiden je op zo’n manier dat je 
de meeste impact maakt met de minste inspanning. 

TEAM VAN EXPERTS 

Ik zeg ‘we’ omdat het unieke van dit programma is dat je gedurende de looptijd van dit 
programma naast mij met andere experts kennis zult maken die je helpen op specifieke 
aandachtsgebieden. Zo zul je bijvoorbeeld coaching en ondersteuning krijgen van experts 
op het gebied van: 

- Een onweerstaanbaar aanbod 
- Zichtbaarheid 
- Social media marketing 
- Verkooptechnieken 

Oftewel; een team van specialisten die jou een boost geven op alle vlakken. 

Ons doel is dat je na 5 maanden jouw eerste betalende klanten hebt bij wie jij een 
bijzondere impact maakt. En daar doen we alles voor. 

We nemen regelmatig je voortgang door en kijken samen met de groep en het team naar 
de obstakels waar je tegenaan loopt. We vinden altijd oplossingen die bij jou passen in de 
situatie waar jij je in bevindt. Iedereen is anders en we willen dat jouw weg naar succes zo 
soepel mogelijk verloopt.   



VOOR WIE 

Dit is voor jou als je: 

❏ Al een baan hebt, maar graag daarnaast als zelfstandig trainer, coach, consultant of 
andere service provider aan de slag wilt gaan 

❏ Al zelfstandig trainer, coach of consultant bent. Of als je al een andere service biedt 
zoals b.v copywriter, maar graag jouw business naar een volgend niveau wilt 
brengen 

❏ Geen idee hebt waar je mensen mee wilt helpen, maar diep van binnen voelt dat je 
dit te doen staat 

 
Belangrijkste voor ons is dat je committed bent. Committed om ervoor te gaan en om een 
positief verschil voor anderen te maken door jouw kennis te delen. 

INVESTERING 

Het complete programma is €2997 ex btw. Dit kan eventueel in 5 termijnen betaald 
worden waardoor je slechts €599 per maand betaalt (die je later ook weer van de belasting 
af kunt trekken).  

Voor deze investering heb jij aan het eind niet alleen je eigen business staan en een 
geheel eigen programma waarmee jij een positief verschil hebt gemaakt in één of 
meerdere levens, je verdient ook nog eens een leuk extra inkomen met hetgeen jij het 
liefste doet; kennis delen, waarde creëren en impact maken. 

AANMELDEN 

Aanmelden kan door een email te sturen naar support@degoudenuil.nl of door een 
berichtje te sturen naar 0630441052. 

Je ontvangt dan een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan. Dat gesprek is bedoeld 
om al jouw vragen te beantwoorden en om te kijken of je een goede match bent voor het 
programma. Alleen als er een wederzijdse match is wordt je toegelaten. 

"Dit programma heeft me enorm geholpen om handen en voeten te geven aan mijn 
passie. Zo blij dat ik heb losgelaten dat ik het allemaal zelf moest doen. Het programma 
van Frank is ongelooflijk krachtig en de manier van begeleiding is onbetaalbaar!” - Marloes 
Wesselink - 

Lijkt het je ook wat? Laat het ons weten en we gaan in gesprek. 

 
 
“We are all gifted, but only a few dare to unfold their package” 
 

 


