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Wat ga je leren

• Hoe jij ook van jouw netwerk een continue stroom 
van klanten en dus inkomsten kunt maken

• De 3 fouten die je niet wilt maken, omdat het je 
klanten kost

• Waarom je fouten moét maken



Jouw droom

• Passie

• Omzet

• Klanten vs waarde per klant

• Gevraagd worden

• Elke maand een week vrij

• …



Je bent 10 jaar verder

• Trots

• Blokkades

• Talenten 

• Waarden 

• Omzet





Mijn reis









Jouw netwerk, jouw goudmijn



3 fouten die je absoluut niet wil maken

Je aanbod is niet aantrekkelijk



3 fouten die je absoluut niet wilt maken

Geen focus op jouw ideale klant



3 fouten die je absoluut niet wilt maken

Je hebt je doel niet helder





Tips & Tops





Structuur



Zet een systeem op

• Wie is je klant 
• Wat doet je klant
• Welke afspraken heb je gemaakt
• …
• Noteer





Geef!

• Aandacht belangstelling

• Sparringpartner

• Advies

• Deel ervaringen

• Deel jouw kennis

• Gratis info, een ebook bijvoorbeeld

• Een intro in jouw netwerk 

• …



Eerst brengen, dan halen

• KNOW

• LIKE

• TRUST



• Wat breng jij mee

• Wat kun jij voor de ander betekenen

• Communiceer dat helder



Tips voor goed resultaat



Elke dag iets kleins doen



Uit je comfortzone!..



Zaadjes planten

Proces 

Tijd

Voeding



Wees zichtbaar

• Deel je kennis en ervaring
• Waardevolle input in LinkedIn groepen
• Help mensen met hun vraagstukken
• Bouw je eigen community
• Positief
• …



Maak écht het verschil voor je klant 



Luister echt naar je klant

• Zonder aannames
• Zonder vooroordelen
• LSD
• Jouw klant geeft je handvaten voor jouw aanbod
• Vraag naar uitdagingen, niet naar problemen
• …



Wat houdt jou tegen om door te groeien?



Welke interne saboteur zit er op jouw schouder?



Hoe werk ik met mijn klanten 



• 6 maanden programma 

• Elke 2 weken bijeenkomst via ZOOM

• Mastermind

• Continue nieuwe input, content en ideeën 

• Jouw expertpositie claimen

• Maximale impact in de markt

• Leren om van een ‘NEE’ een ‘JA’ te maken



• Lidmaatschap van mijn besloten online groep

• De beste strategieën om continue klanten te krijgen

• Jouw ideale bedrijf creëren 

• Zichtbaarheid

• Ondernemers-mindset

• Ik help jou daarbij



Het geheim van succesvolle ondernemers

• Uit je comfortzone

• Interne saboteur

• Authenticiteit

• Actie

• Lef

• Humor

• Mindset

• Leiderschap

• Doen! No more excuses









Jouw netwerk, jouw goudmijn

➢ Grote stappen maken
➢ Groei van je bedrijf
➢ Groei van je omzet
➢ Ondernemers mindset
➢ en meer…
➢ Plan een afspraak met mij in









Hartelijk dank voor jullie aandacht!
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