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LEZERSWAARSCHUWING
Yep, weer een e-book in je mailbox. Waarschijnlijk niet de eerste die je gedownload
hebt. En ik weet een beetje hoe het gaat met dit soort dingen:
1. Je leest dit schrijfsel in één keer uit
2. Of je slaat hem op om hem ‘later nog een keer te lezen’ Really, je zou jezelf toch
een beetje moeten kennen inmiddels. 😊 Blokkeer dan in ieder geval een tijdstip in
je agenda om dat ook daadwerkelijk te doen. Want als je echt voornemens bent om
van je praktijk een succes te maken, heb het dan niet langer over ‘ooit’ maar maak
al je acties concreet.
3. Je hebt na deze eerste zinnen al besloten dat jij en ik géén match zijn en stopt
hier al gelijk met lezen. 😊 No problem: ik wil er ook niet voor ‘iedereen’ zijn en laat
één van de tips in dit e-book hier nu ook over gaan.
4. Je leest het, vindt het misschien ook nog wel zinnig, maar doet er uiteindelijk
niets mee. En voor mij is alles oké. Weet alleen dat ik mijn e-books vul met
informatie waarvan ik denk ‘als ik dat nu zelf geweten had in het begin van mijn
bedrijf, wat had me dat een hoop gedoe, geld en gemiste omzet gescheeld’. Als ik
deze kennis zelf eerder had gehad dan was
ik nog sneller succesvol geweest. Het is dus geen onzin, zeg maar.
Er is een Chinees gezegde dat luidt ‘iets weten en het niet doen is hetzelfde als het
niet weten’ en van kennis die je niet toepast krijg je geen klanten. En ik weet dat het
op dat ‘doen’ nog wel eens blijft hangen, dus daar heb ik aan het einde van dit ebook ook nog iets voor verzonnen. Stay tuned. 😊
Goed, eerst mezelf maar eens even voorstellen en toelichten wie ik wel niet denk te
zijn om dit e-book te schrijven. Want iedereen kan wel roepen dat hij allerlei briljante
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tips voor je heeft. Maar als ik eerlijk ben heb ik het zelf ook wel eens dat ik denk
‘volgens mij moet je ze eerst zelf eens toepassen en een succes van je eigen bedrijf
maken, dan luister ik daarna wel naar wat je mij te zeggen hebt. Als je bewezen hebt
dat het werkt, zeg maar. Ook jouw tijd is namelijk kostbaar, juist in deze fase.
Dus daar gaat 'ie.
WWW.JEZAAKVOORELKAAR.NL
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Wie ben ik?

Ik wilde nooit ondernemer worden. En heb nu een
succesvol bedrijf.
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evagposduohni

Waarom dit ebook?

Ik zie teveel coaches en therapeuten hun dromen
verliezen door de verkeerde acties.
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Don't nummer 1

Maak je vooral niet druk over je logo en bedrijfsnaam
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Don't nummer 2

Een website is níet wat je nodig hebt om te starten
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Don't nummer 3

6 maanden nadenken over je visie en je missie en
denken dat je zonder ‘echt nog niet kunt beginnen’
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Don't nummer 4

Je druk maken over Facebook ads en salesfunnels
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Don't nummer 5

Visitekaartjes ontwerpen en een praktijkruimte
inrichten: vooral niet doen

08

Maar wat dan wél?

Weten en het niet doen is hetzelfde als niet weten.
Dus wat ga je nu doen?
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WIE B E N I K ?

Op mijn 30ste verloor ik alles
Een paar weken voor mijn 30ste verloor ik alles.
Mijn huwelijk met mijn jeugdliefde, waardoor ik
ineens een alleenstaande moeder werd met 2
kinderen onder de 2. Door de scheiding raakte
ik niet alleen privé alles kwijt, maar ook ons
bedrijf. Een supermarkt met 80 personeelsleden
waar ik zo hard voor gewerkt had, waar ik mijn
hele ziel en zaligheid in gestopt had. Het was
voor mij als single mama met 2 kinderen bijna
onmogelijk om die zaak in mijn eentje aan te
houden. En dus kon ik op mijn 30ste op alle
fronten in mijn leven opnieuw beginnen. De

"Ik wilde nooit ondernemer worden"

uberpositivo’s zouden het hebben over ‘een
schone lei waarbij ineens weer van alles mogelijk is’, zo voelde het echter voor mij
niet helemaal destijds. 😊
Het bijzondere was dat ik verdrietig was over mijn gestrande huwelijk, maar ik
vond echter totaal onverwacht de grote liefde van mijn leven. Naast wie ik
inmiddels al ruim 22 jaar iedere dag stikgelukkig wakker word, maar dit terzijde.
Echter, het vinden van een nieuwe zakelijke droom bleek minder ‘makkelijk’. (Goh,
praat ik nu echt in dit soort termen over mijn huwelijk en mijn bedrijf? 😊 ) Ik heb 2
jaar lang met mijn ziel onder mijn arm over de aardkloot rondgezworven. Nu zou
ik zeggen ‘ik was mijn purpose kwijt’, destijds voelde ik me gewoon verloren
omdat ik niet wist wat ik moest gaan doen, waar ik mijn voldoening weer in zou
kunnen vinden, in welk bedrijf ik weer volledig mezelf zou kunnen zijn. Het was
echt een hele ‘lastige periode’ en dat is een understatement.
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Ik wilde nooit ondernemer worden
Het bijzondere aan dit verhaal is dat ik nooit ondernemer wilde worden. Ik ben
een echt middenstandskind. Mijn ouders hadden een melkzaak toen ik geboren
werd en de eerste 2 jaar van mijn leven heb ik doorgebracht in een box achter de
toonbank waar mijn moeder boter, melk en eieren verkocht. In die zin kun je dus
zeggen dat het ondernemerschap mij letterlijk en figuurlijk met de paplepel
ingegoten is. Dat heeft op zich heel veel voordelen, maar ook een aantal nadelen.
Meewerken in de zaak was bij ons altijd een ‘vanzelfsprekendheid’. Op de vrije
dagen, in de vakanties. Ik herinner me het moment dat ik op mijn 15de voor het
eerst met vriendinnen op vakantie wilde en aan mijn vader vrij vroeg voor 10
dagen in juli (jaja, Lorret de Mar voor omgerekend 100 euro voor 10 dagen. Met de
bus. Zo ging dat ‘toen’ 😊).
Waarop mijn vader zei ‘ga jij nu ook al op vakantie,
mijn personeel is ook al weg?’. Daarnaast waren mijn
ouders succesvol, de melkzaak werd later een grote
supermarkt, maar ik weet ook dat daar thuis offers
voor gebracht werden. Ik heb al jong geleerd dat
succes je niet ‘aan komt waaien’ en daarom ook al
jong besloten dat ik ‘nooit een bedrijf zou starten’.
Want het bracht heel veel maar het is ook wel veel
‘gedoe’. Om die reden ging ik Bedrijfskunde
studeren, ik zou ‘manager’ worden in het

Jup, that's me

bedrijfsleven. Ja, ik was 16 hé, wist ik veel dat als ik
iets níet kan, het wel leidinggeven en delegeren is. 😊

Het liep (achteraf gelukkig) iets anders: voor ik mijn afstudeerscriptie had
ingeleverd, had ik al mijn eigen supermarkt met 25 man personeel. Voor dat
bedrijf moest ik, ik was toen 24, € 1 miljoen lenen. Toen heb ik al geleerd dat
ondernemen samengaat met investeren. Zoals mijn vader mij leerde ‘de kosten
gaan voor de baten uit’.

Verlies van een droom, geboorte van een missie
Als mensen mij wel eens vragen waarom ik zo gedreven ben in mijn vak dan is
het exact om deze reden: ik weet hoe het is om je droom te verliezen. Op het
randje te staan en alles kwijt te raken. 2 jaar lang wist ik niet hoe nu verder. Het
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voelde leeg, ik was mijn richting kwijt, mijn drive, mijn kompas. En dat gevoel
gun ik niemand. En ik zie veel coaches en therapeuten op dit punt afstevenen
omdat ze simpelweg het ondernemersspelletje niet snappen. En dat heb je wel
nodig om je missie te leven, klanten te krijgen, klanten te houden, zoveel
mogelijk mensen te helpen. Die komen namelijk niet ‘vanzelf’ zoals je mogelijk
inmiddels al ondervonden hebt.
2 jaar lang heb ik gedacht ‘en nu?’. Wist ik niet zo goed of en waar ik nu een
bedrijf in moest starten. Ik verdiende geld, maar het bracht me niks, ik miste
het gevoel van een missie hebben. Ging ik zelfs in loondienst. Niet mijn beste
jaren.

Toch wist ik altijd dat er nog iets anders voor me was, dat er meer was dan dit,
dat er een bedrijf zou komen waarin alles wat ik weet en kan samengebracht
zou worden. Maar wat en hoe, mijn vertrouwen en geduld werden enorm getest.
Je zaak voor Elkaar werd geboren
Dat moment kwam uiteindelijk in 2014. En zoals zo vaak, totaal onverwachts. Ik
wilde graag een praktijk in bioresonantie starten, maar had geen geld om in dat
apparaat te investeren. En zoals altijd keek ik naar ‘wat kan er wel?’. Toen
bedacht ik dat ik vast de Medische Basisopleiding kon gaan doen, dan zouden
mijn consults in ieder geval vergoed worden. Best grappig eigenlijk want dat is
een subsidieconstructie die ik inmiddels al mijn eigen klanten afraad. Maar
goed, destijds moest het gewoon zo zijn. Want daar, op de zaterdagen dat ik in
de banken zat op de School voor Homeopathie in Amersfoort, werd Je zaak voor
Elkaar geboren. Ik zag daar al die briljante coaches en therapeuten waarbij het
wel leek dat hoe beter ze waren, hoe minder ze verdienden. Omdat ze
simpelweg het ondernemen niet snapten. En laat ik daar nu bewezen goed in
zijn. Ter plekke besloot ik dat ik ze zou gaan helpen, dat we samen 3 zouden
zijn. Dat als we hun en mijn kennis zouden samenvoegen er geweldige dingen
zouden kunnen gebeuren.

En de rest is historie.
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Alhoewel, er is nog 1 dingetje dat ik daar nog over moet vertellen om de context
van dit e-book duidelijk te maken. Dat is dat mijn eerste jaar als
ondernemerscoach een regelrechte ramp was. Ik had minder dan €10.000
omzet en dat was ook nog omdat mijn buurman me een grote opdracht gunde.
En ik weet niet hoe het met jou zit, ik kan niet leven van € 10.000, die vorm van
minimalisme beheers ik niet.

Dus toen ik een jaar dit bedrijf had, het bedrijf waar ik voor geboren was, waar
alles wat ik ben, doe en kan samenkomt, dreigde ik het alweer te verliezen. En
dat mocht niet gebeuren. Niet nog een keer en niet met dít bedrijf! Ik zocht hulp
in de vorm van een businesscoach.
Ik deed alles wat ze zei (nouja, bijna alles……) en dan komt eigenlijk pas ‘de rest
is historie’. Binnen 2 jaar draaide ik € 100.000 omzet en na 5 jaar meer dan
€1.000.000. Mijn leven is té mooi. Ik knijp mezelf regelmatig in mijn armen of dit
echt van mij is, of ik dit echt ben en of ik dit echt mag doen. Het is bizar.

Dus als je nu ergens in dit boek vindt dat ik er een beetje ‘te hard inga’. Dat
klopt. Dat doe ik inderdaad. Om 2 redenen:
-

Omdat veel coaches en therapeuten vaak een beetje realiteitszin missen

wat er nu echt voor nodig is om een praktijk op te bouwen waar je jezelf
goed van kunt onderhouden en daarnaast al je rekeningen eenvoudig
kunt betalen. Dit boek is ook voor die groep lezers geschreven, is je
praktijk je hobby, dan word je gek van mij. Delete dan nu
dit e-book, echt.
-

Omdat ik weet hoe het is om je droom te verliezen. Bijna

tot 2 keer toe zelfs. Terwijl ik beide keren goed was in wat ik
deed. En dat gun ik niemand. Toch zie ik er heel veel ‘op dat
randje’ zweven en ik voel het als mijn missie om jou daar
weg te halen. Dat doe ik op ‘z’n Veronique’s’ en dat houdt
in dat ik dat direct doe, onomwonden, zonder bullshit en
fluwelen handschoentjes. Daar geloof ik namelijk niet in.
Iets met zachte heelmeesters en ik vind al dat gedraai
zonde van jouw en mijn tijd.
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JE BENT HIER OP DE JUISTE
PLEK ALS.....
Je jezelf en je praktijk serieus neemt - en dus een
serieus bedrijf wilt bouwen.
Je begrijpt dat wanneer je je bezig houdt met bijzaken,
er geen omzet zal komen.
Je houdt van direct, wars bent van excuses en klaar bent
om te winnen.
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WAAR O M D I T EBOOK?

Inmiddels weet je al redelijk wat van mij en snap je misschien ook wel waarom ik
dit boek geschreven heb. Het grappige is dat ik ook al heel veel van jou weet
zonder dat jij dat weet. In mijn eigen praktijk heb ik al met honderden mensen
zoals jij gewerkt. Natuurlijk niet zo uniek, speciaal en bijzonder als jij maar ze lijken
op je. Laat ik het dan zo stellen. En dat maakt dat ik een aantal dingen zie, weet en
zie gebeuren waar mijn handen van gaan jeuken, mijn tenen van krommen, mijn
ondernemershart een slag van overslaat en mijn coachhoofd zo nu en dan heel
hard wil roepen ‘nee, doe dat nu NIET’.

01

Er bestaat bij veel coaches en therapeuten het zogenaamde ‘nog
mooier’ syndroom. Veel tijd wordt besteed aan het inrichten van een
praktijkruimte, terwijl ze nog niet eens nagedacht hebben over hoe ze
klanten in die coachruimte krijgen. De nóg mooiere foto’s voor de
website terwijl ze nog niet weten hoe ze bezoekers op die site krijgen
(wakeup call: die komen namelijk niet vanzelf zodra je online bent..) of
het ontwerpen van een nog mooier logo. En weet je, er is nog nooit
iemand klant bij mij geworden omdat het er zo mooi uit ziet.

02

De tweede reden voor dit e-book is het ‘ik moet eerst nog’ syndroom
waar ook heel veel van mijn potentiële klanten aan leiden. Het idee dat
er eerst allerlei dingen af moeten vóórdat je kunt gaan beginnen. In dit
e-book reken ik af met dat excuus, er hoeft helemaal niets eerst nog. Er
zijn mensen die je nodig hebben en jij kunt ze helpen. Ga dat dan doen!
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03

Ik zie zoveel coaches en therapeuten tijd verspillen aan dingen die er
niet toe doen. Die voor het maken van een impact zo níet belangrijk zijn.
Waarvan ze denken dat het wel zo is, omdat ze het ondernemerschap
nog niet optimaal snappen. En dat is oké. Maar ik zit soms met tape op
mijn mond te luisteren hoe druk je kunt zijn met dingen die ik nog never
nooit gedaan heb en die ook niet zo nodig zijn waarschijnlijk, want ik
ben zonder ook succesvol geworden.
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Ik wil je bewust maken dat er een verschil is tussen ‘nice to haves’ en
wat er écht nodig is. En dat veel van de dingen die jij roept simpelweg
een excuus zijn om vooral nog maar niet te hoeven starten. Uit angst,
vanuit een niet weten, wat dan ook. Ik bedenk me net dat ik mogelijk
een soort van leeswijzer af had moeten geven bij dit e-book. Ik sta
bekend als de ‘Kick Ass business coach van Nederland’ en laat ik het zo
zeggen: die naam is niet uit de lucht komen vallen. Ik ben als mens echt
een ongelooflijk zacht ei, er is niets wat ik niet doe voor mijn klanten, ik
neem business bouwen alleen ongelooflijk serieus. Ik wil je ontdoen van
het gedoe en de excuses en je gewoon aan de slag laten gaan.

05

Laatste reden is er eentje uit mijn hart. Jij als coach of therapeut bent
een prachtig mens. Hebt een grote droom. Een nog grotere missie
waarschijnlijk: zoveel mogelijk impact maken. En weet je, dat gaat niet
gebeuren. Gewoon niet als je je met de verkeerde dingen bezighoudt.
Als je je kostbare tijd en energie (en dan heb ik het nog niet eens over
geld) steekt in dingen die zo irrelevant zijn dat die agenda nooit vol
komt, die transformaties nooit zullen plaatsvinden, jouw missie nooit
geleefd zal worden. En daar kan ik niet tegen. Omdat ik zelf weet hoe
het is om je droom op te geven, laat staan dat je hem nooit geleefd
hebt. Gaat niet gebeuren.

Dáárom dit bloedeerlijke e-book. Om ervoor te zorgen dat dat jou niet gebeurt.
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RESUL T S L I E I N A C T I ON,
N O T TH O U G H T
Kylie Francis

WAT DOET DEZE QUOTE MET JE?

DON'T 01
Maak je vooral niet druk over je logo
en bedrijfsnaam

‘Hoe kun je het beste je naam kiezen?’
Ik kijk haar aan en vraag me af of ik haar goed gehoord heb. Stelt ze me nu
echt díe vraag? Waarbij er geen domme vragen bestaan, laat dat duidelijk
zijn. Er zijn alleen wel vragen die beter en handiger zijn om te stellen dan
deze als je net start met je bedrijf. Het is natuurlijk wel iets wat ik vaak zie
gebeuren, anders was ik ook niet met dit punt als eerste grote ‘Don’t’
begonnen. Want je gaat starten en dan komt al het eerste grote obstakel: er
moet een naam en/of een logo komen. En we weten allemaal: ‘je kunt
natuurlijk nooit starten als die er nog niet zijn’. De vraag is echter: is dat zo?
En mijn antwoord daarop zal ik je gelijk maar geven, dat is NIET zo! Hou op,
je naam is zo niet belangrijk!

In deze video vertel ik je wat er
qua mindset nodig is om een
goed lopende praktijk op te
bouwen

KLIK HIER OM DE
VIDEO TE BEKIJKEN

ZUA
EO
BN
O
TN
EEEA
L. C
K
AEA
MR . N L
YWOWUW
R . JY
WEOO
C
RRA
KW
SK
BEVO
OS
A
KIR
M
MO

PAGE 1

Ik zal je laten weten waarom en ik deel nog wat inzichten met je:
Je bedrijfsnaam is het minst belangrijke onderdeel van je bedrijf, al denk
je nu nog anders. Ben jij klant bij Coolblue omdat hun naam zo ‘cool’ is?
Of omdat ze goede spullen tegen de juiste prijs en met goede service
leveren? Draag jij kleding van een bepaald merk omdat die naam zo leuk
is of omdat het lekker zit/goed staat? Zie je nu hoe ondergeschikt een
naam is? En jij maakt er mogelijk bijna een dealbreaker van ‘want je kunt
onmogelijk starten zonder bedrijfsnaam’. Onzin dus!
Ik kom zoveel startende coaches en therapeuten tegen die van me willen
weten wat ik van hun bedrijfsnaam vind. En meestal vind ik er ook nog
wel iets van wat ik dan niet eens hardop durf te zeggen, als ze vol trots en
vragend naar me kijken. Een naam waar je bijna een studie Griekse
mythologie voor gevolgd moet hebben. Een naam die bijna niet uit te
spreken is, die ik dan soms een paar keer moet lezen voordat ik pas echt
begrijp wat er staat. Met name als er zo’n hippe woordspeling in zit met
‘2’ ipv ‘to’, ‘u’ ipv ‘you’. Ontzettend leuk maar hoeveel mensen gaan er
echt zitten puzzelen zodat ze weten wat de naam van je bedrijf nu
precies is. Als ze willen puzzelen kopen ze wel een puzzelboekje toch?
De schrijfwijze is overigens om wel meer redenen een dingetje. Dan
komen ze met een geweldig verzonnen naam en dan moeten ze hem 3 x
voor me spellen voordat hij goed op papier staat. We leven in een wereld
waarin een groter aanbod is dan de vraag. Wat denk je dat iemand doet
die na de 2de poging op Google nog steeds niet op jouw website zit? Zal
die dan nóg 4 pogingen wagen of denken ze: ‘voor jou 10 anderen, ik kijk
even verder’.
Als we het over een bedrijfsnaam hebben én wat je vooral níet moet doen
als beginnend coach/therapeut, dan kan ik het niet nalaten om er toch
nog een tip aan toe te voegen. Word alsjeblieft niet
‘lifestylecoachlelystad’ of ‘voetreflexraalte’. En ik weet wat er nu gezegd
gaat worden ‘ja, dat is goed voor de zoekresultaten’. Ik heb er een iets
andere visie op. Als ik ‘businesscoachmoordrecht’ als bedrijfsnaam/URL
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had gekozen, dan had jij nooit dit e-book van mij gelezen. Dan zou ik
vermoedelijk wél 5 klanten hebben gehad in de afgelopen 5 jaar. In
totaal, niet per jaar hé. Je beperkt je enorm door voor deze naam te
kiezen. Want waarom zou ik alleen maar mensen uit de omgeving
Moordrecht willen hebben, waarom wil jij alleen maar mensen
voetreflexen die in of dichtbij Raalte wonen? Waarom niet de hele
provincie, waarom niet het hele land? En een naam met je woonplaats
erin getuigt niet van denken in overvloed en een grotere visie voor de
toekomst. En ja, er zijn mensen die 80 – 100 kilometer rijden voor een
voetreflextherapeut……
Oh ja, nog 1 dingetje……… noem nooit je methodiek in je bedrijfsnaam. Als
je mij al langer volgt of gaat volgen, dan zul je weten dat ik altijd zeg:
‘verkoop ze het resultaat en niet de methodiek’. Want velen weten niet
eens wat jouw methodiek inhoudt, ze willen weten wat ze er mee kunnen
bereiken. Zo wil ik ook geen ‘mix van gepatenteerde VERISOL®
Bioactieve Collageen Peptiden en andere actieve ingrediënten’, maar een
crème die ervoor zorgt dat mijn lijntjes minder zichtbaar worden. Dat
eerste is de methodiek, die andere het resultaat. Waar denk je dat jouw
klanten op af komen??

Wist je dat ik trouwens best wel een goed
boek heb geschreven? Vind ik niet zelf
hoor, dat zeggen de recensies op
Managementboek.nl 😊
Bestel 'm nu via
www.jezaakvoorelkaar.nl/boek
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Als laatste mijn eigen bedrijfsnaam. Want ik krijg vaak de opmerking ‘die van
jou is zo goed’ In de basis is deze echter volledig fout. Ik heet ‘Je zaak voor
Elkaar’ en mijn ideale klant is een coach of therapeut die helemaal geen zaak,
maar een praktijk heeft. Maar ik draai er best goed op, ondanks dat hij niet
perfect is. Daar mag je even over nadenken. Last but not least:

Ik heb nog nóóit een klant gehad die zei dat ze helemaal geen businesscoach
nodig had maar mijn bedrijfsnaam zo leuk vond dat ze toch graag klant wilde
worden’.
En weet je, het werkt ook andersom: als iemand
echt een goede businesscoach nodig heeft
zeggen ze nooit ‘ik wil wel met jou werken maar
ik doe het niet omdat ik je bedrijfsnaam zo raar
vind’.
Dit voor wat betreft de naam, nu ik toch zo lekker
bezig ben gaan we ook nog even door over je logo
😊 En hoe onbelangrijk dat is op dit moment!
Ik heb €300.000 omzet gedraaid op een logo dat
door mijn man in Powerpoint geknutseld was. Met de

Tijdens mijn 2-daagse training
'Slim en Snel Succesvol'

toevoeging dat hij geen grafische opleiding heeft gedaan, geen
marketingexpert is en er ook geen uren aan besteed heeft, anders krijg ik daar
nog vragen over. Je logo is zo’n beetje het minst belangrijke onderdeel van je
bedrijf. Er is nog NOOIT iemand klant geworden omdat ze zeiden ‘jij hebt zo’n
gaaf logo, wij moesten het maar eens samen gaan doen’. Integendeel, ben ik
onlangs achter gekomen.
Pas toen ik een goede omzet had, had ik voldoende geld om een grafisch
ontwerper in te huren en die heeft een soort van ‘design logo’ voor me
ontworpen. Dat was een heel proces en nu heb ik iets dat ook exact is
afgestemd op wie ik ben en waar ik voor sta. En het grappige is, dat zelfs dát
logo niet perfect blijkt te zijn. Want ik vind het super en toen ik het heel trots
aan de wereld toonde bleek dat sommigen er een mannelijk geslachtsdeel in te
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zien. Dus……… 😉 En met dat logo draai ik inmiddels toch een wereldomzet.
Ik heb zelfs een klant met wie ik inmiddels ruim 2 jaar werk, die een omzet heeft
van meer dan € 100.000 en die me een aantal weken geleden vertelde dat ze nu
toch maar eens een logo had laten ontwerpen. Was ze simpelweg nog niet aan
toegekomen.
Heb je nog meer argumenten nodig waarom heel lang op dat logo zitten
prutsen en perfectioneren niets met omzet krijgen te maken heeft. Heel vaak
het tegenovergestelde………
Resumerend. Je naam en je logo zijn in deze fase zó niet belangrijk. Vooral
omdat ik je nu al kan zeggen dat je hoogstwaarschijnlijk over 1, max 2 jaar, een
andere ondernemer bent, dingen anders zal zien, mogelijk al een andere ideale
klant hebt en de boel toch weer zal willen aanpassen. Let it go……………..

Branding is al helemaal een ‘no go’.
Heel kort wil ik ook nog iets toevoegen over de
term ‘branding’. Een merk heeft een identiteit,
weet exact waar het voor staat, is door de wol
geverfd en heeft een geheel unieke en afwijkende
visie. Al deze dingen heb en weet je als startende
coach of therapeut nog niet. Dus een logo is niet
belangrijk, als we het hebben over branding in
deze fase ben je helemaal 3 stappen te ver. Ga
eerst maar eens klanten maken, jezelf uitvinden
als ondernemer, een unieke plek innemen met je
praktijk en dán is het tijd (en is er ook geld) om
"Er is nog nooit iemand klant
geworden omdat je zo'n mooi
logo hebt."
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over een brand/branding na te denken en uit te
werken. Oké?

TIJDSWINST VAN
DON'T 01

Hieronder de winst in tijd, geld en klanten als je stopt met nadenken
over je bedrijfsnaam en je logo en je het gewoon gaat doen.

MINSTENS 2 WEKEN
Tijdswinst door de juiste prioriteit te stellen op dit punt:

MINSTENS €500
Besparing: minstens €500 voor een logo die de lading
toch niet dekt.

MINSTENS 2 KLANTEN
Extra omzet door vrijgekomen tijd te gebruiken voor
sales: minstens 2 klanten.

WAT GA JE MET DEZE INZICHTEN NU WÉL DOEN, NU AL
DEZE PUNTEN VAN JE LIJSTJE KUNNEN.
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I N EVE R D R E A M E D A B O UT
SUCCE S S .
I W ORK E D F O R I T .
Esteé Lauder

WAT DOET DEZE QUOTE MET JE?

DON'T 02
Een website is níet wat je nodig hebt
om te starten

‘Ja, je leest het goed. Je hebt géén website nodig om te starten. Om klanten te
krijgen, om succesvol te worden.
En ik weet dat de gemiddelde lezer van dit e-book nu minstens zijn/haar
wenkbrauwen optrekt en twijfelt aan mijn IQ en of ik nu wel zo’n goede
businesscoach ben. ‘Huh, geen website? En ze had er verstand van zei ze!’ Dat
heb ik ook en dat is exact de reden waarom ik dit punt hier maak.
Nog meer werk dan in het ontwikkelen van een logo gaat er zitten in het bouwen
van een website. Weken, maanden wordt er geschaafd, geschreven, verandert,
nog mooier gemaakt. Met name in dat laatste gaat de meeste tijd zitten: het
‘mooi’ maken. Er is een uitspraak ‘van een mooi bord kun je niet eten’ en hetzelfde
geldt voor websites: de mooiste website levert niet automatisch de meeste
klanten op. En minstens zo belangrijk is dat je eerste 10 – 20 klanten
hoogstwaarschijnlijk niet eens via je website zullen komen. Ik heb een klant die in
3 maanden tijd € 23.000 omzet draaide ZONDER website.

Ik weet dat starten eng is. Been there,
done that. In dit filmpje help ik je om
over wat angsten heen te stappen
door mijn persoonlijke inzichten met
je te delen n.a.v. een hike in Sri Lanka.
KLIK HIER OM DE
VIDEO TE BEKIJKEN

ZUA
EO
BN
O
TN
EEEA
L. C
K
AEA
MR . N L
YWOWUW
R . JY
WEOO
C
RRA
KW
SK
BEVO
OS
A
KIR
M
MO

PAGE 1

En om gelijk de vraag te beantwoorden die na deze uitspraak op het puntje van
je tong brandt, “Hoe kwam ze dan aan die klanten?”: ze praatte met alles wat
beweegt en nodigde ze uit om met haar in gesprek te gaan en tijdens dat
gesprek werden ze klant. Simpel he.
Maar goed, ik kan me voorstellen dat je iets meer argumenten nodig hebt om
het neefje van je achterbuurman te laten weten dat die site die hij voor je aan
het bouwen is, niet zo veel haast meer heeft. Dus ik zal mijn punt onderbouwen.
Ik zeg niet dat je géén website nodig hebt, integendeel. Ik zou niet zijn
waar ik nu ben als ik geen website zou hebben. Ik haast me dus om er
achteraan te zeggen dat je er op termijn wel degelijk eentje nodig hebt.
Alleen, het online gooien van een website leidt in eerste instantie tot
niets. Tenzij je moeder op die van mij lijkt en daar dagelijks op kijkt. Of de
buurvrouw die wel nieuwsgierig is ‘wat je nu eigenlijk doet’. Maar verder
weet Google in eerste instantie niet eens dat je er bent, het duurt even
voor je geïndexeerd bent. Daarnaast is het zo dat je vaak bij het online
gaan op pagina 30 of verder op Google verschijnt. En ik weet niet hoe het
met jou is, maar ik klik meestal niet door tot die pagina. Dus in die zin
heeft het niet zoveel zin want niemand kan hem vinden.
De tweede reden dat je nog niet met een website hoeft te starten hangt
samen met de eerste reden. Veel mensen zijn dagen, weken, maanden
bezig met het bouwen van een website (en nog mooier maken en nog
mooier maken en nog mooier maken) maar als ik dan vraag naar het plan
om mensen op die site te krijgen, dan kijken ze me vaak net zo aan als
dat jij net deed toen ik zei dat je niet hoeft te starten met een website.
‘Wat, plan? Hoe bedoel je plan? Heb je daar een plan voor nodig dan?’ Ja,
daar heb je een plan voor nodig. Omdat, zoals ik hierboven ook al schrijf,
niemand als vanzelf naar je site zal gaan, Google je in eerste instantie nog
niet eens weet te vinden en je in de resultaten ver buiten pagina 1 t/m 30
zal vallen. En de meeste mensen klikken niet verder door dan pagina 1,
met een beetje geluk nog pagina 2 maar dan houdt het wel op. Dus hij
gaat je in deze eerste fase toch geen geld opleveren.

W W W . JYEOZUA RAW
K VE O
BS
OIRT EE L. C
KO
AA
MR . N L

eerst een ideale klant en daarmee een concreet aanbod en breng dan
maar eens een URL online.
Als je website online is, is een bezoeker nog niet automatisch een klant.
Neem jezelf als voorbeeld. Je hebt dit e-book van mijn site gedownload
maar hoogstwaarschijnlijk heb je niet, nu je er toch was, van alles
aangeschaft op mijn site. Zo verkoop ik daar een super goed boek en een
mega gave training voor iedereen die van zijn praktijk een succes wil
maken maar niet weet waar te beginnen, maar die heb je er niet ook
maar gelijk bijgekocht toch? En, taadaa, zo geldt dat voor jouw ideale
klant precies hetzelfde! Als je denkt dat je klanten komen omdat je
website online is, ondanks dat ik hierboven aangeef dat dat niet zo is, dan
kan je businessplan nog wel een reality check gebruiken……… Daar is iets
meer voor nodig en weet dat online werken aanzienlijk langer duurt dan
offline. Je leads horen je niet, zien je niet, kunnen je energie niet voelen,
ze zien alleen een verzameling teksten en foto’s (hoe mooi die
waarschijnlijk ook zijn) en kunnen op basis daarvan vaak niet besluiten.
Als ik 10 minuten met iemand praat heb ik meer impact en indruk
gemaakt dan wanneer ze 3 keer mijn website uitpluizen en 22 van mijn
nieuwsbrieven gelezen hebben. Dus als je snel aan klanten wilt komen
dan ga je met mensen in gesprek, als het wel een half jaar mag duren
voordat je je eerste betalende client hebt (waarbij je je af mag vragen of
je wel een ondernemer bent als dat zo lang kan en mag duren, maar dat
is weer stof voor een heel ander e-book…) zul je sowieso heel andere
acties moeten nemen om aan klanten te komen dan je verzameling
pagina’s online brengen. Wachten tot er mensen gaan bellen omdat
jouw site online is, is niet het pad naar succes. En vraagt heel veel
geduld.

Hier overhandigde ik het eerste
exemplaar van mijn boek
'De Kick Ass Code voor Succesvol
Ondernemen' aan mijn vader, mijn
grootste inspirator.
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TIJDSWINST VAN
DON'T 02
Hieronder de winst in tijd, geld en klanten dat je bespaart door in
deze fase nog niet bezig te zijn met het bouwen van een website.

MINSTENS 2 MAANDEN
Tijdswinst door de juiste prioriteit te stellen op dit punt:
minstens 2 maanden

MINSTENS €1500
Besparing: het offline moeten halen van een waardeloze
website €1500

MINSTENS 4-6 KLANTEN
Extra omzet door vrijgekomen tijd te gebruiken voor
sales: minstens 4 – 6 klanten

WELKE EIGENLIJK 'NIET-PRIORITEITEN' GAAN ER NU
VAN JE LIJST?
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TAKE A C T I O N . Y O U C A N
E I T HER B E A P A S S I V E
VICTIM O F CI R C U M S T A N CE
O R YO U C A N B E T H E
ACTIV E H E R O O F Y O U R OWN
L I F E. AC TI O N I S T H E
ANTID O T E T O A P A T H Y AND
C Y N ICI S M A N D D E S P A I R.
Y O U WI L L I N E V I T A B L Y
MAKE M I S T A K E S B U T AT
THE E N D O F Y O U R D A Y S,
Y O U WI L L B E R E M E M B E RED
FO R YO U R G A L L O P , N O T
FO R YO U R S T U M B L E .
Bradley Whitford

WAT DOET DEZE QUOTE MET JE?

RECENSIES
Dit is wat mensen zeggen over
werken met mij. Zij zijn met
de juiste dingen aan de slag gegaan

TINEKE ZWART HAAR
SUCCESVERHAAL
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DON'T 03
6 maanden nadenken over je visie en
je missie en denken dat je zonder
‘echt nog niet kunt beginnen’

Ik ben echt stapel mesjokke verliefd op mijn ideale klant.
Ik denk dat dat ook de enige manier is om succesvol te worden. Een ideale klant
kiezen met je hoofd is op z’n zachtst gezegd niet de manier om een bedrijf te
bouwen waar je van houdt, laat staan waar je succesvol mee wordt.
Ik ben dus gek op mijn ideale klant. Er is echter ook een ding waar ik een beetje
gek van wordt als het om mijn ideale klant gaat (het is soms net een huwelijk 😊)
en dat is het hele missie/visie verhaal waar mijn ideale klant (jij !?) het altijd over
hebt. Ik zal je uitleggen waarom.

In deze video deel ik stiekem
nóg 3 tips over waar je je als
startende coach of therapeut
beter nog niet mee bezig kunt
houden.

KLIK HIER OM DE
VIDEO TE BEKIJKEN
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Een paar maanden geleden sprak ik een startende coach. Ze had eigenlijk best
wel een hoop dingen voor elkaar dus ik vroeg haar hoeveel klanten ze al had.
Waarop ze me vertelde dat ze daar nog niet aan toegekomen was. En ik denk
dan als eerste ‘wat bedoel je met nog niet aan toegekomen, dat is je werk, dit is
waar het om draait, waarom ben je daar dan nog niet aan toe gekomen?’. Maar
goed, dat ben ik hé. Dus ik slik twee keer, bijt op mijn tong, haal een keer diep
adem en vraag waarom ze nog niet aan klanten ‘toegekomen’ was. Het
antwoord dat ze toen gaf dwong me om ergens steun te zoeken (ik viel
bijna om) en mijn broek vast te houden (die zakte namelijk bijna naar beneden).
Nou, probeer dat maar eens tegelijkertijd te doen. Maar niet nu, nu moet je
eerst dit e-book uitlezen. Maar goed, daar kwam haar antwoord.

Drums please…… ‘Ik weet mijn missie
nog niet’.
Ik dacht heel even dat ik het verkeerd
hoorde dus zei heelnetjes ‘sorry wát zei je?’
maar toen zei ze dus exact hetzelfde,
namelijk dat die klanten nog even zouden
moeten wachten omdat ze haar missie nog
niet concreet genoeg had. Ik slik weer 2 keer,
ik haal weer een keer diep adem en wil nog
een keer op mijn tong bijten maar die deed nog zeer van zojuist dus
dat doe ik niet. Ik vraag heel rustig ‘wat bedoel je daar precies mee en wat heeft
dat met je klanten te maken’. Waarop ze mij vervolgens heel onbegrijpelijk
aankijkt: ik kan toch geen klanten maken als ik niet weet wat mijn missie is? En
ik denk alleen maar ‘oh nee?’
Er is een Facebook pagina die heet ‘you’ve only got one job’. En als ik dat op ons
werk betrek dan is dat ‘klanten helpen’. Mensen veranderingen/transformaties
laten doormaken met onze kennis en ervaring. Waar in dat stuk komt die missie
dan naar boven? Als je sec hiernaar kijkt wat heeft dat dan met een missie van
doen? Sterker nog, is dat niet al een missie op zich? Zorgen dat je klanten net
een beetje meer blij/beter de deur uitgaan dan dat ze binnenkwamen.
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Maar om de een of andere manier is het not done om zonder missie je werk te
doen. En dat niet alleen, het moet ook nog bijna iets zijn dat óf de armoe uit de
wereld verdrijft, óf iedereen zingend van geluk naar zijn werk te laten gaan of
de negatieve emoties van het liefst de hele wereldbevolking als sneeuw voor de
zon laat verdwijnen. Het moet groots zijn, bijna van moeder Teresa achtige
omvang. En ik denk altijd ‘waarom?’

Zal ik je zeggen wat mijn missie is? Mijn rekeningen kunnen betalen. Punt.
Ja, en nu zie ik een groot deel van jullie even slikken en ik zie je zelfs denken
‘dat kan toch niet, dat is toch asociaal, het gaat toch niet over geld, hou je dan
niet van andere mensen, dat gaat alleen maar over jou?’ En daar heb je 100%
gelijk in. Ik heb namelijk een bedrijf en ben geen filantropische instelling
of stichting. Ik ben gewoon een werkende vrouw/ moeder die moet zorgen dat
haar gezin een dak boven haar hoofd heeft. En dat is mijn allereerste en meest
belangrijke prioriteit. Iedere dag weer.
Dus voor iedereen die nog geen klanten maakt omdat die missie nog niet
kristalhelder is: je kunt gewoon gaan beginnen hoor.
Ga je facturen maar betalen, jezelf een salaris
uitbetalen, het geld dat je nu mogelijk uit het
‘huishoudpotje’ hebt gepakt terugverdienen.
Maar ga vooral mensen helpen. En dan kom je
onderweg wel een keer op die allesomvattende
en grootse missie die je daarnaast ook kunt
hebben. Maar het is net als in een vliegtuig: als
je goed voor de ander wilt kunnen zorgen moet
je eerst voor jezelf kunnen zorgen. Als je de
ander wilt redden moet je eerst jezelf redden.
Dus als je een missie zoekt dan mag je eerst
zoeken wat je persoonlijke missie is en lekker
aan de gang gaan met je praktijk. Vanaf zo’n
Blijf je vasthouden aan het feit dat
geld gedoe is? Maak er dan een
stichting van.
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beetje nu. En dan later mag de rest. Deal?
Deal

No deal

TIJDSWINST VAN
DON'T 03
Hieronder de winst in tijd, geld en klanten als je stopt met nadenken
over je missie en het gewoon gaat doen om je rekeningen te
betalen.

MINSTENS 2 MAANDEN
Tijdswinst door de juiste prioriteit te stellen op dit punt:
minstens 2 maanden

ALLE MAANDEN DAT JE GEEN
KLANTEN HEBT OMDAT JE WACHT
TOT JE BLIKSEMSCHICHT JE MISSIE
INGEFLUISTERD KRIJGT…………

MINSTENS 4-6 KLANTEN
Extra omzet door vrijgekomen tijd te gebruiken voor
sales: minstens 4 – 6 klanten omdat je daar NU mee
begint en niet ‘later’.

WELKE EIGENLIJK 'NIET-PRIORITEITEN' GAAN ER NU
VAN JE LIJST?
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PUTTI N G Y O U R S E L F F I RST
D O E SN' T M E A N Y O U D O N'T
C ARE A B O U T O T H E R S .
I T ME A N S Y O U ' R E S M A RT
E N O UGH T O K N O W Y O U
C AN'T H E L P O T H E R S I F YOU
D O N 'T H E L P Y O U R S E L F
FI R ST.
Simple Reminders

WAT DOET DEZE QUOTE MET JE?

DON'T 04
Je druk maken over Facebook ads en
salesfunnels

Het kan zijn dat je nu denkt ‘waar heb je het over, ik weet niet eens wat dat zijn:
funnels’. Sla dan dit punt 4 gewoon over. Want daar besteed je dan dus ook geen
tijd aan op dit moment en dat is in deze fase precies de bedoeling.
Maar ik zie er zoveel die verzuipen in en veel geld en tijd kwijt zijn aan deze 2
onderwerpen die voor 90% van de startende coachpraktijken ab-so-luut niet
relevant zijn.
Waarom zijn nu bijvoorbeeld ads niet hetgeen waar je je in de beginfase, met
weinig tot geen klanten, mee bezig zou moeten houden. Dat leg ik je op de
volgende pagina allemaal uit.

Hierbij de opnames van de lezing die
ik gaf over hoe je het snelst een
vliegende start met je bedrijf kunt
maken.
WAARSCHUWING: Hiermee aan de
slag gaan kan tot klanten leiden!
KLIK HIER OM DE
VIDEO TE BEKIJKEN
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Het vergt een oorlogskas (lees: een goed financieel budget is benodigd),
tenminste als het gaat over Facebook advertenties. Er zijn verschillende
manieren om bereik te genereren. Bij mij zijn dat (bij gebrek aan
financiën en het totaal ontbreken van technisch inzicht toen ik net
startte) altijd geweest:
o Praten met alles wat beweegt,
o Social Media,
o Spreken voor groepen,
o Email marketing,
o Netwerken.
Allemaal dingen die gratis zijn en zo effectief omdat je in direct contact
met je prospect staat (netwerken, praten en spreken op een podium) dat
mensen veel eerder besluiten met je te werken. Zoals al aangegeven, dat
is gratis. In alle andere gevallen betaal je een bedrag tussen de € 0,50 –
€ 2,50 voor een lead (dat is iemand die bijvoorbeeld je e-book download
😊) en dan staan ze alleen nog maar op je email lijst. Dan moeten ze nog
klant worden. Bij mij is/wordt ongeveer 10% van mijn nieuwsbrief lezers
ook echt klant. Reken maar uit.
Ads zijn een permanente strategie, niet iets voor af en toe. Dus als je hem
dan weer aan en dan weer uit zet, dan bouw je geen inzichten en geen
voorsprong op. Het gaat er juist ook om dat als een ad goed gaat er
budget is om hem te laten lopen, anders is dat eeuwig zonde.

Dus zonder geld nog geen ads, vooral ook omdat er zoveel manieren zijn
die eenvoudiger zijn om aan klanten te komen. En ook nog gratis!
Ads zijn best een hoop gedoe, de advertentiewetten van Socials en
Facebook in het bijzonder zijn ondoorgrondelijk. Een ad die vandaag nog
loopt wordt morgen afgekeurd zonder toelichting. Je mag geen claims
doen (geld verdienen, gezonder, afvallen, etc. zijn termen die je niet mag
gebruiken) en het gaat niet eens alleen over de ad zelf maar ook over
bijvoorbeeld de landingspagina.
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Het is technisch nog wel iets om een goede advertentie te plaatsen. Veel
mensen boosten wel eens een post, dat is echt iets heel anders. Je moet
doelgroepen aanmaken, je statistieken in de gaten houden, zorgen dat je
niet te veel betaalt en dan ook nog eens kijken of je voor dat lage bedrag
de juiste (versus de meeste) mensen binnenhaalt. Want het is wel de
bedoeling dat je ideale klant op je lijst komt te staan en niet ‘iedereen die
moe is’ of ‘iedereen die af moet vallen’. Je bent er namelijk niet voor
iedereen! En als je denkt dat je het snapt veranderen ze het
advertentiesysteem weer. Kortom, je moet wel ‘iets’ met techniek hebben
en mijn ideale klanten hebben dat meestal niet, anders waren ze wel IT’er
geworden toch?
Belangrijkste is dat je voor ads zeker moet weten dat je de juiste teksten
gebruikt die juist voor je ideale klant zó herkenbaar en aansprekend zijn,
anders kost het geld maar gebeurt er niets. Daarvoor zijn een aantal
dingen noodzakelijk. En in deze fase is de kans megagroot dat je nog niet
weet wie je ideale klant is, of denk je dat je het wel weet en noem ik het
nog steeds een bevolkingsgroep of ben je nog in een stevige interne
discussie of je wel een ideale klant wil en of dat voor jou ook nodig is.
Herkenbaar? 😊 Met het kiezen van je ideale klant kan ik je trouwens
helpen. Klik HIER om de online training te bekijken.
Echte goede marketing voelt als dansen, je ideale klant het hof maken,
hem/haar begrepen laten voelen. Daar moet je op een bepaalde manier
voor leren schrijven. En voorwaarde om zo goed te kunnen schrijven is
dat je in ieder geval een ideale klant hebt en dan zijn we weer rond. Ik zie
zo ongelooflijk veel ads waarvan ik denk ‘wie gaat daar nu op klikken?’
Iets als ‘ben je op zoek naar transformatie?’. Wie denk dat je er ’s
morgens op staat en zegt ‘ik moet heel nodig eens transformeren en hé,
wat toevallig, daar komt net een e-book over transformatie voorbij’. Ik
maak nu een cynisch grapje, dat je niet nu denkt ‘ja, dat is zoals het
universum werkt’. Niemand staat namelijk op met de urgente behoefte
om te transformeren, snap je?
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De meeste coaches en therapeuten die starten zijn échte missie
ondernemers. Enorm gedreven om met hun talenten en gaven de wereld
een stukje mooier te maken. Over het algemeen, en geloof me, ik heb er
de afgelopen jaren duizenden gesproken, zijn het geen
marketinggoeroes, hebben ze geen ingelijst Nima A en/of Nima B aan de
muur hangen. Dat heeft een tikkie desastreuze gevolgen voor de website
die ze online brengen in de zin dat het vaak het resultaat is van bloed,
zweet, tranen en veel tijd en dat hij vooral móói is. Maar niet werkt als een
klantmagneet omdat het marketingtechnisch een minder geslaagd
project is.
Ze noemen een website wel eens een ‘online visitekaartje’ en in de basis
is dat ook zo. Maar zoals je visitekaartjes hebt die het bewaren niet waard
zijn, zijn er ook veel websites die je beter gelijk offline kunt halen omdat
ze juist averechts voor je werken. Omdat ze zo beroerd zijn. Er is geen
ideale klant gekozen dus is de site er vooral voor ‘iedereen’. ‘Hallo,
welkom op mijn website’ en het liefst ook een handtekening op de
homepagina (het is toch geen brief!). Staat er een aanbod op de
homepagina (wat hetzelfde is als iemand ten huwelijk vragen op je eerste
date, geen goed idee dus), is de ‘over mij’ pagina een eenheidsworst die
leest als een CV (‘kijk mij eens veel / mooie diploma’s hebben!’) en is er óf
een overkill aan aanbod óf staat er ergens een tabje met ‘tarieven’ met
iets wolligs eromheen waardoor de bezoeker van de site niet begrijpt
wát hij nu koopt. En dat zijn slechts een paar, hoe zal ik het zeggen,
‘verbeterpunten’ die de meeste, met zoveel zorg in elkaar geknutselde,
websites vertonen. Ze zien er mogelijk nog wel mooi uit (‘maar mijn
vrienden vinden hem allemaal prachtig?’), maar het is geen
klantenmagneet. Daar is meer voor nodig dan ‘mooi’. Sterker nog, hij
hoeft niet eens mooi te zijn.
Maar voordat je nu geld en tijd investeert in het bouwen van een website
waar je daarna ook nog eens aan bl ft sleutelen omdat hij nog beter
moet worden omdat hij je nog geen klanten oplevert, leer eerst wat de
marketingwetmatigheden rondom websites zijn. Verdiep je waaraan een
website moet voldoen om klanten te trekken en te converteren, kies
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Heel kort dan ook iets over het inrichten van salesfunnels.
Waarbij ze werken he, dat is de discussie niet. Sterker nog, jij zit nu bij mij
ook in een funnel. Dus er komt beslist een moment dat je een funnel in moet
richten. Alleen niet nu! Een funnel is meer dan een paar mails die je achter
elkaar plakt. Je moet weten hoe de psychologie van een dergelijk proces in
elkaar zit. Hoe klanten een dergelijk proces ‘doorlopen’, op welk moment je
welke dingen moet zeggen, hoe het een geheel vormt en dat ook nog in de
woorden van je ideale klant met een aanbod dat daar naadloos op aansluit.
Weet je zeker dat je dat proces al onder de knie hebt en alle ingrediënten
beschikbaar zijn?
Als laatste, zeker niet onbelangrijk. Ik zie mensen weken, maanden op zo’n
funnel knutselen. Wat op zich prima is als hij echt goed werkt. Maar als ik dan
aan ze vraag hoe ze die funnel gaan vullen? Wat hun strategie wordt om
tientallen/honderden mensen in die funnel te krijgen, wat minimaal nodig is om
hem rendabel te maken, dan kijken ze me aan of ze water zien branden. Zitten
ze maanden te puzzelen en blijkt het maar een heel klein onderdeel van de
puzzel te zijn. Want ja, een plan om hem te vullen – laat staan het budget om
dat te doen (zie hierboven) – dat is er vaak nog niet. Dan heb je dus een
glimmende, niet werkende funnel omdat er een héél laag aantal leads
doorheen gaat. Eeuwig zonde.

Volg je mij trouwens al op
Instagram? Ik deel hier
dagelijks mega waardevolle
inzichten. Je kan mij volgen
via @jezaakvoorelkaar
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TIJDSWINST VAN
DON'T 04
Hieronder de winst in tijd, geld en klanten als je start met focussen
op de juiste dingen.

MINSTENS 2 MAANDEN
Tijdswinst door de juiste prioriteit te stellen op dit punt:
minstens 2 maanden

ALLE LEAD-LOZE MAANDEN
Besparing in geld: alle maanden dat je een geweldige
ingerichte funnel hebt waar geen lead in komt en die
dus niet converteert. Plus het geld dat je niet aan ads
besteedt waarbij mensen op een lijst komen waar nog
geen goed sluitend aanbod achteraan komt.

MINSTENS 4-6 KLANTEN
Extra omzet door vrijgekomen tijd te gebruiken voor
sales: minstens 4 – 6 klanten omdat je daar NU mee
begint en niet ‘later’. Omdat je actief in actie komt en
niet wacht tot mensen in een salesfunnel komen
waarvan je nog niet weet of deze werkt als ze er al in
zitten

WELKE EIGENLIJK 'NIET-PRIORITEITEN' GAAN ER NU
VAN JE LIJST?
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AT FIRST T H E Y
WILL ASK Y O U W H Y
Y O U 'RE D O I N G I T .
L ATER T H E Y ' L L A S K
HO W YO U D I D I T .
Foundr

WAT DOET DEZE QUOTE MET JE?

RECENSIES
succesverhalen als
testAnderemon
Cindy Evers - www.cindyevers.nl

Voor ik instapte in het programma ‘Bouw een bloeiende praktijk in 90
dagen’ had ik wel een beeld van wat ik wilde bereiken met mijn
praktijk, maar had ik geen idee hoe daarin écht stappen te kunnen
zetten om dat doel te bereiken.
Daar heeft het programma écht verandering in gebracht! Ik gooide
mijn aanbod om. Ik heb mijn ideale klant nóg specifieker gemaakt. En
heb nu een concreet stappenplan met wat ik moet doen om mijn
doelen te bereiken. Het programma is stapsgewijs heel logisch en
heel duidelijk opgebouwd, wat heel prettig werkt. Daarnaast is
Veronique heel direct, eerlijk, duidelijk en superkundig, dus wat mij
betreft is dit echt een dikke aanrader!

Susan Stijnen - www.susanstijnen.nl
Na een aantal succesvolle jaren zakte het aantal klanten ineens in.
Geen idee hoe dit kwam. Na het volgen van een challenge ben ik met
Veronique gaan samenwerken. Eerst het 90 dagen programma
daarna het jaarprogramma. Zij liet mij zien wat de reden van de dip
was. Ik had te lang IN mijn bedrijf gewerkt in plaats van AAN mijn
bedrijf. Zij leerde mij wat strategie is, hoe je je omzet kunt plannen en
hoe je zichtbaar bent en blijft. Veronique doet dat op een zeer open
en oprechte wijze, bindt er geen doekjes omheen, zegt het gewoon
zoals het is. Ik hou daarvan. Veronique brengt je niet alleen zakelijk
maar ook persoonlijk naar een hoger level. Althans als je doet wat ze
zegt! Om die reden ga ik nog een tijdje met haar door. Wil jij ook je
bedrijf en jezelf naar een hoger level tillen? Hou je van een directe
aanpak en ben je bereid om te doen wat “de juf” zegt? Dan is het een
feestje om met Veronique samen te (mogen) werken!
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DON'T 05
Visitekaartjes ontwerpen en een
praktijkruimte inrichten: vooral niet
doen

Ik ben een vrouw van mijn woord. Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Dus als ik
je 5 don’ts beloof dan krijg je er 5. Alleen weet ik niet zo goed welke ik nu als vijfde
moet kiezen. Want ik weet nog wel 22 dingen waar ik bijna iedere startende coach
of therapeut tijd, geld en energie aan zie verspillen en daar krijg ik kromme tenen
van. Want tijd is kostbaar en onvervangbaar. Er zitten mensen te wachten op wat
je kunt, die je kennis en expertise nodig hebben. En jij blijft het maar uitstellen
omdat je denkt dat je nog een aantal dingen moet doen die in de meeste gevallen
geen geld opleveren (maar geld kosten) en in de overige situaties zaken zijn waar
je je als startende ondernemer vooral nog niet druk over moet maken. Waar ik pas
een keer over na ging denken toen ik al ruim € 500.000 omzet had en al een heel
leger ondernemers geholpen had. Dus……………..
Ik heb besloten er nog 1 te noemen bij dit vijfde punt. In de hoop dat je een beetje
overdelivery niet erg vindt. 😊

Ben je al toe aan meer? Meld je
dan nu aan voor mijn gratis
online masterclass die ik
binnenkort geef!

KLIK HIER OM JE AAN
TE MELDEN
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Laat géén visitekaartjes drukken!
Oke, beginnen we met don’t 5 met de visitekaartjes. Ik kan het me nog
herinneren als de dag van gisteren. Ik had nog niet één klant op de dag dat ‘de
doos’ werd bezorgd. Ik opende hem alsof het goud was: mijn visitekaartjes
zaten erin. Mijn goud, mijn weg naar klanten, omzet en financiële vrijheid. Ik
was klaar, het kon gaan gebeuren. Ik zie ze nog voor me, 500 stuks. Zal ik eerlijk
zijn? Ik heb er zelfs aan geroken. Ik voel nog wat ik voelde toen ik er een paar in
mijn portemonnee stopte, handig om ze bij me te hebben. Ze waren voor mij
het tastbare bewijs dat ik een eigen bedrijf had, bij gebrek aan een winkelpand
of kantoor/ praktijkruimte.
En als ik dan toch eerlijk ben, weet je hoeveel ik er uiteindelijk weg heb
gegooid? 473. En van die 27 die ik wel heb uitgedeeld zijn er 10 naar mijn
moeder gegaan. Die net zo trots was als ik en net zomin voor nieuwe klanten
kan zorgen.
Om dus maar gelijk met de deur in huis te vallen naar aanleiding van mijn eigen
ervaring: visitekaartjes zijn geweldig voor je ego, ze doen NIETS voor je business.
Ik zal je uitleggen waarom:
9 van de 10 keer (eigenlijk 99 van de 100 keer) is de informatie op
visitekaartje waardeloos. Omdat je adres erop staat: is dat echt wat
iemand als eerste moet weten als ze dringend op zoek zijn naar iemand
die ze kan helpen met hun hoge stressniveau en ze een burn-out aan
voelen komen.‘oh fijn, hier woont ze…’ Really?
Er staat zo vaak op wat je bent maar niet wat je doet: holistisch
energetisch healer, matrixcoach, integraal kindertherapeut. Huh? Bij die
laatste kan ik nog opmaken dat je ‘iets’ met kinderen doet, maar als ik
nu depressief ben kan ik dan iets met een holistisch energetische healer.
En jij weet van wel maar snap je dat ik daar als leek echt niet op aan sla.
Ik het gewoon niet snap. Zo heb ik ook altijd een ding met
paardencoaches. Terwijl ik gek op paarden ben en de methodiek ook
super vind. Maar als je op je visitekaartje nu ‘paardencoach’ hebt staan.
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Wat denk je dan dat iemand denkt dat je doet? Dat je paarden coacht! Ik
weet wel dat dat niet zo is maar dat weet die ontvanger van dat kaartje
niet. Die denkt gelijk ‘Oh, ik heb geen paard dus dit is niet voor mij. Ik heb
wel een hond maar daar doet ze niets mee’.
Visitekaartjes zijn een hele passieve vorm van marketing. Je legt de actie
bij de ander neer. ‘Hier heb je mijn kaartje, bel maar als je er klaar voor
bent’. ‘Ja, prima, dat doe ik!’ En jij gelooft het ook nog, denkt werkelijk dat
je er een potentiële nieuwe klant bij hebt. En als ze ooit zover zijn dan zijn
ze jouw kaartje al lang weer kwijt of ze komen iemand anders tegen.
Maar niemand met veel stress denkt ‘dit kaartje hou ik maar even apart,
als die burn-out dreigt dan bel ik deze mijnheer’. Wake up!
Als iemand om een visitekaartje vraagt is het 9 van de 10 keer een nette
manier om te laten weten dat ze niet geïnteresseerd zijn maar dat niet
durven zeggen. ‘Och heb je geen kaartje, dan kijk ik eens op je website’
en ik gedachten denken ze er dan achteraan ‘zullen we er nu dan over op
houden’.
Aan wie ga je ze uitdelen? Heb je daar een
plan voor? Met hoeveel mensen praat je
dagelijks dat je 200 kaartjes nodig hebt
met je contactgegevens? Wees eens heel
eerlijk? Je deelt ze vol trots uit aan je
vrienden en vriendinnen ‘kijk eens wat een
mooie kaartjes ik heb’ maar dat levert geen
klanten op he? Dat is ego……………

Ik heb geen visitekaartjes meer. En toch draai ik
omzet. Bespaar jezelf tijd en geld, laat zitten die
dingen.

Tijdens een live-dag van mijn
jaarprogramma 'Verdienen wat je Waard
bent'. Ja, op mijn blote voeten ...
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Je hebt geen praktijkruimte nodig
Ik krijg regelmatig enthousiaste mails van mensen die hun praktijk willen
opbouwen maar niet weten waar ze moeten beginnen en wat ze moeten doen.
En heel vaak wordt een degelijk mailtje afgesloten met de zin ‘ik heb al wel een
mooie praktijkruimte’. Ik voel door de mail heen de trots en de liefde voor die
ruimte. Hij is met heel veel zorg ingericht. Vaak is er het nodige aan verspijkerd,
nieuw behang en mooie stoelen voor exact de juiste sfeer. Zo’n kamer waar je
heel graag bent, waar je je fijn voelt. Alleen…………….
Dit is precies de kern van het probleem. Er is vaak al halverwege de opleiding
nagedacht over de kleur verf op de kozijnen, het naambordje bij de deur. En al
die tijd dat er kleurstalen mee naar huis werden genomen, er gehusseld werd
met het inrichtingsbudget, is er nog niet één keer nagedacht hoe er ooit
klanten in die met zoveel uitgezochte stoeltjes komen te zitten. Of nou ja,
mogelijk dacht je ‘dat komt vanzelf wel als die website er is’. Wat achteraf dan
niet zo vanzelf blijkt te zijn.
Ik heb zelf mijn eerste € 40.000 omzet verdiend aan onze keukentafel. Zowel
mijn individuele sessies als mijn workshops (groot woord hoor, er kwamen
maximaal 6 mensen) gewoon hier in huis. Vroeg wat aanpassingen. Zo moesten
mijn kids soms wat langer op school blijven en bleven mijn katten soms een
dag in de schuur omdat één van mijn deelnemers allergisch bleek. En het
werkte allemaal.

Zie hier het bewijs ....
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Eén van mijn klanten heeft zelfs meer dan € 100.000 omzet gedraaid in het bos.
Ze deed alles buiten, ja ook in de winter.
Dus dat kantoor of die kamer? Het is prima en fijn, maar denk er in ieder geval
even over na hoe je die ruimte gaat vullen met klanten voor je het behang
bestelt of het huurcontract tekent. Dat je weet dat er omzet is die de
investering rechtvaardigt. Spendeer dáár je tijd aan, is een iets effectiever
gebruik ervan. En voor iedereen die zegt ‘het kan toch niet bij mij in de kamer?’
Weet dat er veel collega’s zijn die iets te snel ook een ruimte ingericht hebben
en meer dan blij zullen zijn om deze (kosten) met je te kunnen delen. Dat
‘probleem’ is echt in no-time opgelost, er is heel veel leegstand. Je huurt sneller
een ruimte dan dat je ervan afkomt. 😊 Dus doe het in de juiste volgorde!

Een facturatiesysteem inrichten hoeft niet op je ‘to do’ lijst
Ik reken erop dat je je praktijk start en dit e-book leest omdat je dromen groter
zijn dan een hobby met een paar klanten. Ik ga er dus ook vanuit dat je op
termijn een facturatiesysteem nodig hebt. Let wel, op termijn. Maar neem van
mij aan, in eerste instantie met die paar klanten per maand kun je ook wel
gewoon facturen sturen in Word of Excel. Is bij mij het eerste jaar ook prima
gegaan. Eén van de redenen waarom het ook een beter idee is om in deze
opstartfase vooral geen tijd te besteden aan het uitzoeken van een
facturatiesysteem (ik heb er overigens 2 die ik je kan aanbevelen: Moneybird en
Digitale Factuur) is omdat op termijn een facturatiesysteem niet op zich staat.
Het moet gekoppeld worden aan je website, er moeten online betalingen
gedaan kunnen worden, etc. En nu zie ik vaak mensen starten met een systeem
(en daar tijd en geld in steken) dat niet aan deze eisen voldoet en dat betekent
dat je binnen 2 of 3 jaar weer iets nieuws moet inrichten. Beetje zonde van de
tijd. Niet doen dus.
Ga eerst aan de slag. Zorg dat je klanten krijgt aan wie je een factuur kunt
sturen en als dat te veel tijd gaat kosten dan richt je een systeem in. Simpel as
that!
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TIJDSWINST VAN
DON'T 05
Hieronder de winst in tijd, geld en klanten als je je niet bezig houdt
met randzaken die geen klanten opleveren.

MINSTENS 2 MAANDEN
Tijdswinst door de juiste prioriteit te stellen op dit punt:
minstens 2 maanden

MINSTENS €400
Besparing in geld: oké, bij Vistaprint kun je je kaartjes
gratis laten drukken, een keer zul je een ruimte nodig
hebben en ook een facturatiesysteem. Dat hoop ik
tenminste. Maar door het op het juiste moment te
doen, je geld te besteden aan zaken die voorrang
hebben op dit moment, doe je de juiste investeringen
die geld opleveren en geen geld kosten

MINSTENS 4-6 KLANTEN
Extra omzet door vrijgekomen tijd te gebruiken voor
sales: minstens 4 – 6 klanten omdat je daar NU mee
begint en niet ‘later’.

WELKE EIGENLIJK 'NIET-PRIORITEITEN' GAAN ER NU
VAN JE LIJST?
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EN NU?

Weten en het niet doen is hetzelfde
als niet weten. Dus wat ga je nu doen?
Mogelijk is dit e-book jouw eerste kennismaking met mij, misschien volg je me al
langer. Als dat laatste het geval is dan weet je dat ik niet zo van de
‘complimentjes’ ben. Ik vind het altijd zo’n raar verschijnsel dat je mensen de
hemel in prijst simpelweg omdat ze hun werk doen. Het is als een kassière die
dagelijks bewierookt wordt door haar leidinggevende omdat ze vandaag alwéér
zo fijn voor alle klanten de boodschappen heeft gescand’. Hou toch op. Toch deel
ik in dit geval wél een sticker uit aan jou, wat dus wat wil zeggen. Je bent namelijk
al verder gekomen dan meer dan de helft van je collega’s die dit e-book wel
downloaden maar het niet of maar half lezen.

De enige echte JZVE
sticker. In the pocket!
So far so good dus. Het is alleen niet
voldoende voor nu. Je bent tot 80 meter gekomen in
een bad dat 100 meter lang is. Dus dan moet je nog een
tikkie verder zwemmen anders verzuip je alsnog, als je begrijpt
wat ik bedoel. In dit geval: van een sticker kun je niet leven, die leveren je geen
klanten op.

Dus nu komt het erop aan: wat ga je nu doen? Ben je echt serieus in het opbouwen
van je praktijk? Wil je echt klanten gaan krijgen, impact hebben en een gezond
inkomen uit je praktijk halen?
Ik heb je een flink aantal maanden denkwerk bespaard met dit schrijven.
Daarnaast heb ik je geholpen zodat je in deze fase geen investeringen doet die
niet nodig zijn en onnodig veel geld kosten nu. Er is dus niets wat je nu nog in de
weg staat om serieus met je praktijk aan de slag te gaan: alle mogelijke ‘excuses’
die je had zijn een soort ongeldig na dit e-book, dat snap je ook. Je bent nu op een
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punt dat je een besluit moet nemen: wat ga je doen?
Want als er één ding duidelijk is dan is het wel dat alleen heel goed in je vak zijn
alleen je niet gaat helpen om succesvol te worden. Dat je baan opzeggen niet
genoeg was om de klanten voor je deur te laten liggen. En dat heel druk zijn met
de dingen die er niet toe deden ook niet zo effectief blijken te zijn geweest. Als je
dat weet kun je een nieuw besluit nemen.
Als je nog steeds, of liever gezegd nu écht,
met je praktijk aan de slag wilt, laat mij je
dan helpen. Nu kun je ervoor kiezen om
bijvoorbeeld mijn boek te kopen, dat heel
erg waardevol is gezien de recensies,
maar er zijn nog niet zo vaak mensen echt
succesvol geworden met alleen het lezen
van een boek. Zoals je ook niet afvalt door
een boek te lezen. Het boek is te bestellen
via www.jezaakvoorelkaar.nl/boek
Afhankelijk van waar je nu staat kan dat op verschillende manieren:
Met mijn online training ‘Bouw een bloeiende praktijk in 90 dagen’
Met mijn jaarprogramma ‘Verdienen wat je Waard bent’

Als je zegt ‘ik ben er echt klaar voor’ dan kijk ik met alle liefde een keer met je
mee. Ik selecteer iedere maand 3 mensen voor een gratis resultaat-sessie. In 30
minuten kijk ik kritisch met je mee, breng naar boven waar en waarom het nog
niet lukt met je praktijk en deel een aantal zeer waardevolle tips met je. Je kan je
daarvoor aanmelden door dit formulier in te vullen. Klik daarvoor op de knop
hieronder:
JA, IK MELD MIJ AAN VOOR EEN
GRATIS RESULTAAT-SESSIE!
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KLAAR
VOOR?
Voor die spiegel en een
eerlijk en dus
misschien niet aardig gesprek?

Ben je daar klaar voor? Voor die spiegel en een eerlijk en dus misschien niet
aardig gesprek? Meld je dan hieronder aan en ik laat je z.s.m. weten of je
geselecteerd bent
JA, IK MELD MIJ AAN VOOR EEN
GRATIS RESULTAAT-SESSIE!

O.a. Jessie van Loon ging je voor en dit is wat zij van de gratis resultaat-sessie
vond:
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