
“De Ondernemersroute

voor een Succesvolle Praktijk”





Stap 1 - De juiste OndernemersMindset



“Mindset is what separates

the best from the rest.”



Wat is Mindset?



1. Omgaan met je Onzekerheden
2. De kracht van Mindset
3. De regie nemen over je gedachten
4. Je emoties onder controle
5. Overtuigingen aanpakken
6. Grenzen bewaken en Comfortzone vergroten
7. Van Doel naar Resultaat

PowerMindset voor Ondernemers



Voed niet langer je onzekerheid.

Voed je zelfvertrouwen.



“Als iemand anders het kan,

kan ik het leren.”



Heb vertrouwen.

En houd vertrouwen.



Volg je eigen pad.

Doe je eigen ding.

En ga voor wat JIJ wilt.



Stop met aanrommelen.

En doe alleen nog maar de juiste dingen.



Maak de juiste keuzes

voor jezelf en voor je praktijk.



Doorbreek patronen 

die niet voor je werken.



met excuses!



Neem risico’s.



Denk in overvloed.



Zet altijd de volgende stap.



“Succes is het resultaat van

de manier waarop je denkt.”

- Michael Pilarczyk



Stap 2 - Je ideale klant



“Als je kiest,

word je gekozen.”



Je hoeft niet iedereen te helpen.



Binnen jouw bedrijf gaat het 

om jouw ideale klant.



Waar wil jij verandering in brengen?



Voor wie wil jij deze 

verandering maken?



Waar worstelt hij/zij mee?



Waar verlangt hij/zij naar?



Waarom kan hij/zij 

het niet zelf oplossen?



Leer je ideale klant heel goed kennen.



Spreek je ideale klant

op de juiste manier aan. 



Stap 3 - Je aanbod



Verkoop niet je methode of je tijd,

maar verkoop het resultaat.



Maak het perfecte aanbod 

voor jouw ideale klant.



Creëer een aanbod dat past 

in jouw ideale leven.



Bepaal de vorm van je aanbod.



Begin simpel: 1-op-1 coaching.



Zorg dat alles wat je vanaf nu doet,

leidt naar je aanbod.



Stap 4 - Je weggever



3 redenen om een weggever te hebben:

1. Omdat iedereen een weggever heeft.

2. Het is de start van een relatie met 
een potentiële klant.

3. Mensen kunnen jou en je waarde 
leren kennen.



Aandachtspunten voor je weggever (1):

➢ Begin with the end in mind.

➢ Sluit aan bij de fase waar jouw ideale klant nu zit.

➢ Los één (deel van het) probleem op.

➢ Relevant & waardevol.



Aandachtspunten voor je weggever (2):

➢ Maak het behapbaar.

➢ Geef opvolging aan je weggever.

➢ Je weggever is onderdeel van je strategie.

➢ Breng je weggever z.s.m. de wereld in.



Stap 5 - Funnel



“The essence of strategy is 

choosing what not to do.”

- Prof. Michael Porter



Ondernemen is denken in strategieën.



Focus op het opbouwen van de K-L-T-factor.



Neem je klant mee op reis:

“De Customer Journey”



Van Weggever naar Aanbod 

voor je Ideale klant.



Wat is je doel van de funnel?



Vraag jezelf elke keer af:

“Wat is nu de meest logische stap 

voor mijn ideale klant?”



Wat er nog meer komt kijken 

bij een goede strategie 

om klanten te krijgen…



Stap 6 - Marketing



Marketing heeft traditioneel betrekking op 

alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om de 

verkoop van producten of diensten te bevorderen.

- Wikipedia



Marketing volgens marketingautoriteit Philip Kotler: 

de klant centraal



➢ Marketing helpt mensen een probleem op te lossen.

➢ Marketing gaat over verandering teweeg brengen.

➢ Marketing gaat over verbinding creëren met je ideale klant.

Uit het boek: Dit is nu marketing

Auteur: Seth Godin



Hoe?



Essentiële Tools:

➢ Dé NR 1 Tool: E-mailmarketingsysteem

➢ Opt-in pagina

➢ Facebook / Instagram / LinkedIn / …

➢ Canva



In marketing gaat het niet over jou,
maar over jouw ideale klant.

Houd hier rekening mee op je website 
en in je overige communicatie.



Mensen willen niet wat je voor ze maakt,

ze willen wat het voor ze doet.



Emoties spelen een belangrijke rol 

bij het doen van een aankoop

en het nemen van beslissingen.



Laat jezelf zien en horen 

op de juiste plaatsen voor de juiste mensen.



Wees niet bang om te spammen.



Investeer in de juiste tools en 

in het opbouwen van een relatie.



Stap 7- Copywriting



“Copywriting is verkopen met woorden.”

- Peter Post



“Sales copywriting is anything intended to

persuade the right reader, or listner of viewer 

to take a specific action.”

- Jim Edwards



“Copywriting is the commercial activity

of creating maintaining and deepening

profitable relationships using the written word.”

- Andy Maslen



Gebruik de woorden die je 

Ideale klant gebruikt.



Vertel je echte boodschap en je wordt

gezien door de mensen voor wie jij

het verschil wilt maken.



Een klein woordje dat een groot verschil maakt:

“Je”



De eerste zin is de belangrijkste.



➢ 80% van de mensen wordt gemotiveerd 
door het vermijden van pijn.

➢ 20% door het creëren van plezier.



Schrijf voor jouw ideale klant.



Stap 8 - Verkopen



Wat vind jij van verkopen?



Zonder verkopen geen klanten.

Zonder klanten geen inkomsten.

Zonder inkomsten geen bedrijf.



Verkopen is een vaardigheid.



“Als iemand anders het kan,

kan ik het leren.”



De juiste Mindset over verkopen.



Doe altijd je aanbod.



Verkoop vanuit je WHY.



Overtuig mensen met

je enthousiasme.



Als je mensen écht verder wilt helpen,

dan ben je het jezelf en de ander

verplicht om te verkopen.



“Who pays, pays attention.”



Wees comfortabel met verkopen.



Je mag geld verdienen met je coaching.



Je bent het waard om geld 

te verdienen met je coaching.



Stap 9 - Opvolging



“De grootste reden waarom de 

meeste verkopen niet doorgaan,

is een gebrekkige opvolging.” 



Ons brein heeft van nature bezwaren.



Het onbewuste weet al dat ie het wil,

het bewuste gaat de aankoop rechtvaardigen.



➢ Te duur.

➢ Geen tijd.

➢ Dan moet ik er ‘iets’ voor doen.

➢ Angst voor verandering.

➢ Gaat dit mij écht helpen?

➢ Niet gewend om voor zichzelf te kiezen.

Bezwaren, drempels en twijfels:



Sta open voor bezwaren, drempels en twijfels.



Houd de regie over het verkoopgesprek 

én over de opvolging.



De juiste Mindset:

Je helpt mensen om de juiste keuze 

te maken voor zichzelf.



Onthoud:

Bezwaren, drempels en twijfels gaan

niet over jou of over je aanbod.



Bezwaren, drempels en twijfels zijn een goed teken.

Het betekent dat iemand nadenkt over je aanbod.




