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WIE BEN IK?  
Ik ben al ondernemer sinds 1992. Als echt middenstandskind ben ik zo’n beetje achter 

de toonbank geboren en heb ik daar mijn vakanties en zaterdagen ook doorgebracht. 

Mijn ouders hebben door hard werken een zeer succesvolle supermarkt opgebouwd. 

Wij hadden het thuis dus goed, maar daar moesten we ook dingen voor laten. En om 

die reden besloot ik al vroeg om géén zelfstandig ondernemer te worden en 

bedrijfskunde te gaan studeren. Om vervolgens, al voordat ik mijn scriptie had 

ingeleverd, mijn eerste bedrijf met 22 man personeel te hebben. Ik was toen 24 jaar.  

In de afgelopen 23 jaar heb ik meerdere bedrijven opgezet en succesvol gemaakt. 

In totaal verschillende branches, met en zonder personeel. 3 jaar geleden bracht ik 

mijn kennis en ervaring samen in mijn huidige en definitief laatste bedrijf: ‘Je zaak voor 

Elkaar’. Als ondernemerscoach voor coaches en therapeuten leer ik mensen die 

steengoed in hun vak zijn hoe ze ook een kei van een ondernemer kunnen worden. 

Omdat je beiden nodig hebt om een succesvolle praktijk op te bouwen. 

WAAROM DEZE GRATIS TIPS?  
Ik had al ruim 20 jaar ervaring als ondernemer en wist exact waar ik het over had. 

Daarnaast voelde ik aan alles dat dit het bedrijf was waarin al mijn kennis en ervaring 

samenkwam, dit is het bedrijf waarmee ik mijn missie kan waarmaken. Ik was er dus 

zeer op gebrand om er een succes van te maken. Wat vervolgens niet leek te 

lukken… 

Ik begreep er niets van. Al mijn voorgaande bedrijven waren een succes en juist dit 

bedrijf, wat ik heel graag wilde laten slagen, leek niet uit de verf te komen. Na een jaar 

met een omzet van slechts €10.000,- begreep ik dat het tijd was voor keuzes. Ik wist 

dat ik het anders aan moest pakken en vooral keuzes moest maken.  

IN MINDER DAN 2 JAAR VAN €10.000,- PER JAAR NAAR €10.000,- PER MAAND 
Ik zocht hulp, zette een nieuwe en stevige basis onder mijn praktijk en binnen 2 jaar 

ging ik van een kleine €10.000,- per jaar naar een vergelijkbare omzet per maand. 

Ik leerde hoe het anders en beter kon en die inzichten zijn de bewezen en gouden tips 

die ik in dit E-book met je deel. Omdat ik me realiseer dat als het voor mij met mijn 

ondernemerskennis al ‘lastig’ was om te starten, hoe moeilijk het dan wel niet is als je 

er geen ervaring mee hebt. Met deze tips wil ik ook jou helpen je doelen te bereiken. 

En daarmee leef ik mijn missie: het succesvol maken van zoveel mogelijk coaches en 

therapeuten! 

Heel veel succes en vooral plezier bij het lezen van mijn tips. 

  

http://www.jezaakvoorelkaar/
http://www.jezaakvoorelkaar/
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Mijn mentor heeft mij vele jaren geleden geleerd 'If 

the why is big enough, the how is easy'. En in de 

praktijk blijkt dat exact zo te zijn. Zorg dus dat jij jouw 

‘waarom’ vindt, de reden waarom je doet wat je doet. 

En dat hoeft niet per se betrekking te hebben op het 

redden van de wereld of het plastic vrij maken van de 

oceaan. Zorgen dat je de hypotheek betaalt en je 

kinderen laat studeren, zijn ook zeer nobele doelen. 

Dat zijn in ieder geval de doelen die mij in actie zetten.  

WAAROM IS DIT ZO BELANGRIJK?  
Op je weg naar succes komen er tegenslagen op je pad. Dingen gaan niet vanzelf. Je 

moet uit je comfortzone stappen. Sterker nog, een andere oneliner die ik van Jim 

Rohn leerde is: 'Get comfortable at being uncomfortable'. Want hoe clichématig ook, je 

groei ligt buiten je veilige zone. En om dat te doen, die stappen te zetten, omgaan met 

tegenslagen en obstakels, moet er een dringende reden zijn. Niemand komt blijvend in 

actie, zet stappen buiten zijn comfortzone of ziet tegenslag als leermoment, als er niet 

een grote drijvende kracht achter zit. Zorg dat je jouw drijfveer, jouw motor vindt. Je 

zult zien dat die je in staat stelt om dingen te doen en acties te ondernemen die je niet 

voor mogelijk had gehouden. 

Een voorbeeld: ik wilde heel graag dat onze pubers met ons meegingen op vakantie, 

dus moest er een beetje aantrekkelijke bestemming komen. Dat was in hun ogen Bali. 

Ik rekende uit wat een dergelijke vakantie kost en dat bedrag heb ik aan mijn 

financiële doel van dit jaar toegevoegd. Het beeld dat ik ze 3 weken bij mij zou 

hebben, maakte dat ik soms net wat langer doorging. Dat ik toch die stap extra zette 

en ook de voor mij ‘enge acties’ ondernam en net wat sneller terugveerde na een 

tegenslag. En dat ik keuzes maakte om sommige dingen nu niet te doen om deze 

vakantie waar te kunnen maken.  

HOE VIND JIJ JOUW ‘WAAROM’?  
Waar ligt dit ‘waarom’ voor jou? Waar kom jij wat eerder je bed voor uit? Doe je dingen 

zelfs als je er eigenlijk geen zin in hebt of wel wat anders aan je hoofd hebt? Ga dat 

voor jezelf na. Dit doe je bijvoorbeeld door een moodboard te maken. En vind je het 

dan nog lastig om voor jezelf te dromen? Droom dan voor een ander: een goed doel, 

je kinderen of familie. En leer op die manier hoe het werkt om vervolgens het ook voor 

jezelf te doen.  

IEDER ‘WAAROM’ IS OKÉ, ALS HET MAAR IETS IS WAARVOOR JIJ BEREID BENT KEUZES 
TE MAKEN EN OFFERS TE BRENGEN. 

  



PAGINA 5 

 

 
 

 

Als je een succesvol bedrijf wil opbouwen moet je op je TomTom ook de bestemming 

‘succes’ instellen. Je moet dus bepalen wat dat is voor jou. En dat vervolgens in 

SMART-termen definiëren.  

Daar zie ik het nogal eens fout gaan. Herken jij het 

onderstaande?  

 ‘Als ik maar rond kan komen.’  

 ‘Ik hoef er niet rijk van te worden.’  

 ‘Ik wil dit jaar 10 nieuwe klanten en 

20 herhalingsklanten.’ 

Als je aangeeft dat je ervan rond wilt komen, hoeveel geld heb je dan nodig? 

Welk bedrag hangt er voor jou aan ‘rondkomen’? Dat is namelijk voor iedereen 

anders. Zolang je niet concreet aangeeft wat dat bedrag moet zijn, kun je jouw acties 

er ook nooit op instellen. En je doel dus ook niet halen. Realiseer je dat als je je instelt 

op ‘rondkomen’ er ook nooit geld is voor de extra dingen, de dingen die het leven zo 

extra fijn maken - een bezoek aan de sauna, vrienden trakteren op een diner of 

wekelijks verse bloemen op je tafel. Zelfs de uitspraak ‘10 nieuwe klanten’ is nog te 

weinig concreet genoeg gedefinieerd. Want zijn dat 10 klanten van €50,- omzet per 

klant? Of €5.000,- per klant? Zie je het verschil?  

Zorg dat je je TomTom instelt op exact jouw doel door het concreet en meetbaar te 

maken. Dat is de enige manier om het te bereiken. En dat is toch het doel van het 

stellen van een doel?  

DEFINIEER JE CONCRETE DOEL  
Iedere laatste 2 weken van een jaar besteed ik aan het zorgvuldig bepalen van mijn 

doel voor het nieuwe jaar. Dit doe ik op basis van 4 uitgangspunten:  

1. Mijn kosten 

Jij bepaalt of dat alleen je zakelijke kosten zijn (huur, auto, telefoon, verzekering etc.) 

of dat je ook (een deel) van je privékosten goedmaakt met je bedrijf. In dat geval komt 

er nog een dergelijk rijtje bij en die tel je bij elkaar op 

2. Mijn ‘vrienden van de blauwe envelop’ 

Hoe ik het ook wend of keer, ik moet toch belasting betalen. En als dat dan toch moet, 

dan maar zoveel mogelijk. Dat is wel de ultieme vorm van omdenken, realiseer ik me. 

Maar als we nu flexibel zijn omgegaan met de mogelijkheden die er zijn en er blijft dan 

nog een groot te betalen bedrag over, dan heb je dus ook een substantieel inkomen 

gegenereerd. 
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Ik houd er bij het stellen van mijn doelen rekening mee hoeveel belasting ik moet 

betalen, zodat dat niet achteraf als een verrassing komt. Zeker niet als je van je 

praktijk echt een succes gaat maken!  

3. Mijn opleiding 

Ik zie bij veel ondernemers opleiding als sluitstuk van de begroting. Wanneer het jaar 

een beetje tegenzit, is er dus geen geld om jezelf en/of je bedrijf te verbeteren. In mijn 

ogen is dit een kip-en-eiverhaal. Juist toen het bij mij minder goed ging, besloot ik te 

investeren om het tij te keren. Wat aardig gelukt is. In dit geval gaan de kosten wel 

voor de baten uit. Ik reserveer ieder jaar een substantieel bedrag (tot wel 20%) in 

kosten voor opleiding en training.  

4. Mijn dromen en grotere financiële plan voor de toekomst 

Ik vind het bijzonder dat als ik aan ondernemers vraag wat ze dit jaar verdienen, ze 

vaak geen idee hebben. En vervolgens hebben ze wel een vakantie geboekt. Ik vraag 

me dan altijd af waar je die dan van betaalt en hoe je weet of je hem kunt betalen. Ik 

heb een groter financieel plan voor mijn toekomst en ik raad je aan om dat ook te 

maken. Ik weet exact waar ik over 10 jaar financieel wil staan en dan is het een 

kwestie van terugrekenen wat dat dan voor dit jaar betekent. In deze post staat ook 

een bedrag voor goede doelen, dromen voor mijn gezin en dromen voor de mensen 

om me heen die ik graag waar wil maken.  

GIET JE DOEL IN BETON  
Dit is de reden waarom het bij veel ondernemers fout gaat. Zo draaide ik in het eerste 

jaar met mijn huidige bedrijf €10.000,- omzet. Voor het jaar daarop had ik een doel van 

€60.000,-. Gewoon omdat ik dat nodig had om mijn ‘waarom’ waar te maken. Vaak 

stel ik dan de vraag 'Als €60.000,- nu €50.000,- wordt, ben je dan nog blij?'. En 99 van 

de 100 keer is dat wel het geval. En deels terecht, het is al een ver5voudiging van mijn 

initiële omzet. Maar dan zak ik verder naar beneden. €40.000,- ook nog goed? 

€30.000,-? Zelfs €20.000,-? En dat laatste is vaak het geval, het is nog altijd een 

verdubbeling en dus een prima prestatie.  

Het betekent echter ook dat er geen binding is tussen jou en je doel. Het doel dat ik 

vaststel voor een jaar is in beton gegoten. Als ik het op €500,- mis, dan weet ik wat ik 

van mijn lijstje moet afstrepen, wat er niet kan doorgaan, waar ik geld voor tekort kom. 

En dat wil ik niet. Dat compromis kan en wil ik niet sluiten! €500,- tekortkomen 

betekent bijvoorbeeld dat een van mijn 2 kinderen geen studieboeken kan kopen. No 

way! Hier komen punt 1 en 2 dus samen: zorg voor een groot ‘waarom’ en zorg dat je 

geen enkele concessie doe aan het doel. 3 weken Bali wordt geen week 

Tietjerksteradeel met alleen maar regen. No way! Dus ik permitteer mezelf geen 

ruimte in deze omzet, ik ga net zolang door tot ik mijn omzet heb gehaald.  

DEFINIEER EEN SMART-DOEL, VOEL ER BINDING MEE EN COMMITTEER JE ERAAN. GIET 
HET IN BETON!   



PAGINA 7 

 

 
 

 

PEOPLE DO BUSINESS WITH PEOPLE THEY KNOW, LIKE AND TRUST 
Op de vraag waarom ze ondernemer zijn geworden, antwoorden veel ZZP-ers 

'Vanwege de vrijheid'. Om de dingen te doen die voor hen belangrijk zijn, om de 

dingen zo te doen als zij denken dat goed is. Maar vervolgens doen ze de dingen die 

iedereen doet, zoals iedereen ze doet. En het geheim ligt juist in wat hierboven staat: 

durf je business te draaien op jouw authentieke zelf. Durf uit te komen voor wie jij bent 

en wat jou uniek maakt en juist daarom kiezen sommige mensen niet voor jou. En 

anderen juist wel!  

MAAK VAN JE BEDRIJF GEEN BAAN  

Als ADHD’er, energiebom en iemand met een directe 

aanpak ken ik het effect dat ik heb op sommige 

mensen. Die zoeken na een minuut of wat met mij al 

angstig naar de nooduitgang. Dat is natuurlijk niet 

handig als je een eigen bedrijf wil starten, dan zou ik 

klanten wegjagen was mijn beredenering. Dus stapte 

ik als een middelmatige versie van mezelf in mijn 

ondernemerscoach praktijk. Als iemand waarmee 

iedereen door een deur kan. En moest ik me dus de hele dag ‘gedragen’. Op die 

manier creëerde ik een baan voor mezelf en ook nog eens een hele slechte. Ik ging op 

in de grote massa en deed dingen waar ik niet gelukkig van werd. En dus was ik 

vanzelfsprekend weinig succesvol.  

STA VOOR JE AUTHENTIEKE ZELF, BEKEN KLEUR DOOR WAAR JIJ ANDERS IN BENT 
Ik leerde dat mijn energie juist een van mijn Unique Selling Points is. Ja, voor 

sommigen is het misschien wat veel, maar heel veel anderen laden zich hierdoor 

ongelooflijk op. Sommigen vinden het lastig dat ik niet zo diplomatiek praat, veel meer 

klanten vinden dat juist heerlijk. Toen ik dat doorkreeg, gooide ik mijn basis om en heb 

ik juist mijzelf tot uniek merk gemaakt.  

Iedereen is uniek, jij én ik. Wat maakt jou uniek? Waarom komen mensen juist en 

speciaal bij jou? Maak daar gebruik van, draag dat uit. In een markt waarin het aanbod 

vele malen groter is dan de vraag, is het belangrijk om je goed te onderscheiden en je 

anders zijn te laten zien. Zodat mensen juist om die reden voor jou kiezen. Of juist niet 

voor je kiezen, maar dat is dan ook oké.  

JIJ BENT HET EERSTE UITGANGSPUNT VOOR EEN SUCCESVOL BEDRIJF. ONDERZOEK JE 
UNIEKE EIGENSCHAPPEN, WEET WAT JE LEUK VINDT EN VORM DAAR JE BEDRIJF 
OMHEEN. DAN HEB JE ALTIJD VRIJHEID.  
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Ik werk met coaches en therapeuten. Hart-gedreven mensen die het liefst iedereen 

willen helpen. En dat dus ook als doel hebben. Herken je dat? Ik wel. Het is exact hoe 

ik mijn eigen ondernemerscoach praktijk startte. Ik had dus ook geen doelgroep, ik 

bediende een groot deel van de Nederlandse bevolking, zo’n 880.000 ZZP’ers. Met 

allemaal hun eigen problemen, pijnen, uitdagingen en verlangens.  

HET IS NOODZAKELIJK OM JE DOELGROEP TE KIEZEN 
Hoe vaak ik dat advies niet kreeg. Dat was niet voor mij, besloot ik. Omdat ik in het 

verleden al heel veel verschillende ondernemers (onbetaald) succesvol had gemaakt, 

wist ik dat ik dit kon en ook voor bijna iedere ondernemer. Dus had ik een vage tekst 

op mijn website staan om iedereen aan te kunnen spreken, waar vervolgens niemand 

zich écht in herkende. Ik had een goed productaanbod, wat voor de ene ondernemer 

wel werkte, maar voor de ander niet en wat als los zand aan elkaar hing. Niemand 

begreep iets van wat ik deed. Dus was mijn agenda leeg.   

IF YOU TRY TO BE EVERYTHING TO EVERYONE, YOU WILL BE NOTHING TO NO ONE 
2 jaar geleden had ik een omzet van nog geen €10.000,-. Er moest iets veranderen, 

namelijk mijn doelgroep. Dat werden coaches en therapeuten. Dit bleek de grootste 

stap te zijn op weg van briljant zonder banksaldo naar goed mét geld.  

EEN KLEINERE DOELGROEP ZORGT VOOR EEN GROTERE OMZET 
Veel van mijn klanten durven niet te kiezen. Die zijn bang om mensen buiten te 

sluiten. Klanten die ze nu ook al niet hebben. Bang om omzet te verliezen. Die ze nu 

toch ook al niet hebben. Is dit jouw verhaal?  
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Het kiezen zorgt voor:  

 Je presteert als expert doordat je de specifieke taal van je doelgroep spreekt en 

laat voelen en merken dat je écht begrijpt waar ze mee te dealen heeft. 

 Je ontwerpt je productaanbod als zeer goed passende pleister op de pijn van 

jouw ideale klant, waardoor deze bijna zichzelf verkoopt. 

 Je presenteert je als een grote vis in een kleine vijver in plaats van een kleine 

vis in een grote vijver. 

 Je pakt je marketing effectiever aan, omdat je exact dezelfde taal spreekt en 

exact weet waar je doelgroep zich bevindt en dus je pijlen gericht afvuurt. 

EEN PAAR TIPS ALS HET GAAT OM HET KIEZEN VAN JE DOELGROEP 

 Na het vaststellen van je wie jij bent en wat jij belangrijk vindt, is het kiezen van 

je doelgroep je 2de belangrijke stap. 

 Studeer niet te lang op je doelgroep, wie het werkelijk is ervaar je alleen in de 

praktijk. 

 Kies je doelgroep niet te groot: een bevolkingsgroep is geen doelgroep. 

 Kies niet op basis van inkomen of vermogen. Dat er geld is wil niet zeggen dat 

ze het aan jou uitgeven. Als ze geen geld heeft, wil dat nog niet zeggen dat ze 

het niet voor jouw dienst overheeft.  

 Je doelgroep is niet voor eeuwig. Door in de praktijk te testen verfijnt deze zich 

steeds meer. Inmiddels ben ik in deze afgelopen 2 jaar aan mijn derde versie 

toe. Ik ervaar steeds meer met welke mensen ik het liefste werk en ik zorg dat 

mijn teksten juist deze mensen aantrekken. 

 Je doelgroep heeft een leeftijdspan van maximaal 10 jaar, je kent haar pijnen 

en verlangens exact, weet zelfs de woorden die ze gebruikt om die te 

omschrijven. Je weet uit wat voor gezin ze komt, wat voor werk ze doet, in wat 

voor omgeving ze opereert. Welke TV-programma’s ze kijkt, wat haar 

kernwaarden zijn. Hoe beter jij in de huid kruipt van je ideale klant, hoe 

succesvoller je marketing is, hoe beter je omzet. 

EEN COMBINATIE VAN JOUW UNIEKE ZELF MET JOUW IDEALE KLANT ZORGT VOOR 
MATCHES WAAR RELATIE PLANET JALOERS OP IS. EEN BETERE MATCH ZORGT VOOR 
BETERE RESULTATEN EN MEER PLEZIER EN ENERGIE IN JE BEDRIJF. 
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Veel ZZP- ondernemers zijn sterren in, wat ik noem, 

‘flessenpostmarketing’. Ik omschrijf dat als volgt: marketing 

bedrijven wanneer het een keer toevallig zo uitkomt, op een 

manier die geen rekening houdt met je doelgroep, waarbij 

je je niet afvraagt of de boodschap überhaupt bij je ideale 

klant terechtkomt. Flessenpostmarketing werkt vooral op 

basis van heel veel hopen dat het goed komt. Daar kan ik 

helaas mijn hypotheek niet van betalen. Jij waarschijnlijk 

ook niet.  

Wat je nodig hebt is een plan. Een plan van hoe je van A (waar je nu bent) naar B 

komt (waar je graag wilt zijn). Velen denken dat ze daar komen door maar wat te 

doen, anderen denken dat ze eerst een NIMA A of -B diploma nodig hebben om die 

stap te zetten. Beiden is niet waar. Bij marketing gaat het vooral om actie. Een actie 

die tot een reactie leidt en dan natuurlijk vooral het liefst tot het gewenste resultaat: dat 

mensen overgaan tot het kopen van je product of dienst. Ook ik heb geen 80 pagina’s 

dik boekwerk geschreven voor mijn eigen bedrijf, om van daaruit mijn acties te 

plannen. Ik houd van simpel en werkbaar. 

ACTIE EN REACTIE 
Wat ik mijn klanten leer is om systeem aan te brengen in hun marketing en acties. Dat 

doe je door naar actie en reactie te kijken. Als je product A wilt verkopen, wat is dan 

de meest voor de hand liggende actie? Ik leer je hoe ik dat voor mezelf heb gedaan:  

 Ik ben in eerste instantie gewoon gaan doen. 'Hoe weet je dan of dat het juiste 

is?', wordt mij vaak gevraagd. Geloof me, dat weet je snel genoeg. Je kunt 

sommige dingen niet in theorie bedenken of vaststellen, dat moet je gewoon in 

de praktijk ervaren. Hoeveel reacties krijg ik op mijn nieuwsbrief als ik iets 

aanbied? Hoeveel op mijn Facebookposts. Hoeveel als ik op een 

netwerkbijeenkomst ben? Gewoon gaan doen en gaan ervaren wat er gebeurt.  

 Vervolgens keek ik wat succesvolle mensen doen en wat ik daarvan ook al 

deed. Wat voor hen werkt, werkt dat voor mij ook? Zo ja, super. Zo nee, dan 

kan ik dat ook doen, of ik moet iets verbeteren aan de manier waarop ik het 

doe. Ik ga in ieder geval niet in tegen de wet van marketing: als iedereen zegt 

dat webinars werken, dan ben ik niet degene die zegt dat ze uitgerekend bij 

mijn klanten niet werken. Ik doe het niet goed of ik vind het misschien niet leuk, 

maar als iets werkt dan werkt het. Herkenbaar?  

 Door deze 2 ervaringen samen te brengen ontstonden er patronen die ik in een 

systeem goot. Klanten voor mijn training krijg ik via een webinar. Deelnemers 

voor mijn webinar krijg ik het makkelijkst via een Facebookadvertentie. 
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Zo kwam ik tot een plan dat werkt en dat ik blijf verbeteren. Daardoor heb ik een 
systeem waarmee ik mijn omzet afdwing, omdat ik weet hoe actie en reactie werkt. Als 
ik weet dat als ik X doe ik 4 klanten krijg, dan weet ik vervolgens ook dat ik voor acht 
klanten niets anders hoef te doen dan 2 keer actie X te ondernemen.  

 Evalueer, verbeter en herhaal. Zo krijg je routine, doe je alleen nog wat werkt 

en maak je dus zeer effectief gebruik van de tijd die je hebt. Ik vind niet steeds 

opnieuw het wiel uit, ik herhaal wat werkt. Dat doe ik een paar keer per jaar en 

daardoor wordt wat ik aanbied ook steeds beter!  

EEN MARKETINGPLAN IS GEEN ‘ROCKET SCIENCE’ EN VERGT GEEN STUDIE. DOOR TE 
DOEN ZIE JE WAT WERKT EN DAT GIET JE IN EEN SYSTEEM DAT JE EVALUEERT, 
VERBETERT EN HERHAALT. EN DOE JE UITEINDELIJK ALLEEN NOG MAAR WAT WERKT.   
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De reden van mijn succes is dat ik nooit zomaar iets doe. Alles maakt deel uit van een 

groter plan, alles heeft een reden. Ik denk altijd na over de volgende stap. Met welke 

reden doe ik dit en wat is dus het logische vervolg? Ik neem regelmatig afstand en tijd 

om aan mijn bedrijf te werken in plaats van in mijn bedrijf. Daardoor houd je het 

overzicht, voorkom je dat je in rondjes loopt, nergens uitkomt en herken je kansen als 

ze voorbij komen. 

LEER STRATEGISCH TE DENKEN 
Van theorie leer je niet, alleen de praktijk geeft inzicht in wat er werkelijk speelt. 

Daarom ga ik in eerste instantie gewoon doen en plan vervolgens tijd vrij om dat na 

een periode te evalueren. Het is noodzakelijk om te leren strategisch te denken, dat is 

het verschil tussen een ondernemer en een werknemer. Die tijd plan ik vrij in mijn 

agenda, zelfs als het druk is. De valkuil die velen maken is dat ze blijven doorhollen 

omdat er omzetkansen liggen. Als je dat doet, vergeet je de stappen te zetten die voor 

omzet op de lange termijn zorgen. Soms offer ik een inkomen voor de ene week op, 

om ervoor te zorgen dat ik de volgende maanden meer verdien. Dat is een manier van 

omdenken die je jezelf eigen moet maken.  

BLIJF KRITISCH OP JEZELF EN JE ACTIES 

'Ik heb echt alles al gedaan, het lukt echt niet'. Als ik een euro zou krijgen voor iedere 

keer dat dit tegen mij gezegd wordt, dan zou ik niet meer hoeven werken ☺ Als ik 

vervolgens een lijstje met actiepunten met klanten doorneem die ze hadden kunnen 

uitvoeren, komen we vaak niet verder dan 2 of 3 dingen die gedaan zijn. Dus ‘alles’ is 

heel vaak een zeer relatief begrip. De sleutel tot succes zit ‘m in kritisch en scherp 

blijven.  

 Heb je echt alles gedaan?  
 Is er niets anders wat je kunt doen?   
 Heb je de dingen op de juiste manier gedaan?  
 Heb je consistent actie ondernomen?  

WEES CONSISTENT IN JE ACTIES 
Als je écht kritisch naar jezelf durft te kijken is het antwoord op bovenstaande vragen 

meestal ‘nee’. Met name de laatste vraag is de grote ontbrekende sleutel tot succes.  

Door emoties, situaties van buitenaf of welke reden dan ook, laten we ons afleiden van 

ons doel en daarmee voeren we de acties niet consistent uit. En met ‘af en toe een 

beetje’ krijg je de trein niet aan het rollen.  
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Deze inconsistente acties zorgen niet voor omzet, want moet je steeds weer de boel 

opnieuw ‘aanslingeren’ met alle energie die dat kost. Mag je dan nooit vrij of een 

tandje minder? Tuurlijk wel, maar laat niet regelmatig de boel compleet uit je handen 

vallen en zorg ervoor dat er altijd iets van beweging, iets van actie is. Al is het maar 

dat je je Facebookposts voorafgaand aan je vakantie vast inplant en dat doorloopt. 

Actie zorgt altijd voor reactie en stilstand is achteruitgang.   

START WITH THE END IN MIND 
Veel mensen ‘doen maar wat’ en kijken dan vervolgens waar het schip strandt. In zijn 

bestseller ‘The 7 habits of highly effective people’ geeft Stephen Covey aan dat je 

altijd van achter naar voren moet denken. Dat betekent dat ik altijd uitga van wat ik wil 

bereiken en dan de stappen terug zet naar wat ik daarvoor moet doen.  

Dat heeft 3 grote voordelen:  

 Het breekt de zaak op in goed overzichtelijke en uitvoerbare stukjes. Op die manier 

zet je makkelijk en haalbare stappen, zelfs voor een grote taak. 

 Je volgt altijd een logische volgorde, complexe problemen los je op door logisch na 

te denken. 

 Het geeft je de mogelijkheid om redelijk eenvoudig een groot doel te bereiken. Zie 

het als het doorscheuren van een telefoonboek, dat doe je ook blaadje voor 

blaadje.  
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BESTEED GEEN TIJD AAN DINGEN DIE GEEN GELD OPLEVEREN 
'Heb jij wel eens een product ontwikkeld dat niet liep?' is een vraag die mij regelmatig 

gesteld wordt. En het antwoord is 'Nee'. Dat klinkt arrogant of onmogelijk, of beiden. 

En toch is het waar. Een van de redenen waarom ik in mijn eentje een dergelijke 

omzet realiseer, is dat ik geen tijd verspil aan dingen die niet werken.   
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Mijn visie hierop is de volgende:  

 Bedenk geen producten die jij vooral leuk vindt, kijk goed naar de vraag van 

je klant. Wat heeft die nodig, waarin schiet jij nog tekort en hoe zou jij dat 

kunnen invullen? Voeg die producten toe aan je aanbod, ga niet voor de ‘shiny 

object’ producten.  

 Ik verkoop eerst en dan ontwikkel ik. Dus eerst zie ik een vraag in de markt. 

Vervolgens kijk ik wat ik daarvoor zou kunnen aanbieden. Ik maak dan een 

opzet voor de volgende punten: 

 Titel voor het product (gedefinieerd vanuit het verlangen van de klant). 

 Resultaat van het product of de dienst (wat kan de klant na afloop van deze 

workshop bijvoorbeeld). 

 Duur / aantal keren. 

 Prijs. 

Hiervoor maak ik een salespagina en die promoot ik. Pas als de workshop verkocht is 

ontwikkel ik ‘m tot in detail met Powerpoints en andere fancy dingen. Als ik het niet 

verkoop kan het zijn dat ik de marketing niet goed heb gedaan of dat het product toch 

niet nodig is in mijn markt. In ieder geval heb ik er geen tijd aan besteed die zichzelf 

niet terugbetaalt. Dat is zeer effectief werken.  

Vaak zie ik het andersom. Planken vol met off- en online trainingen die nooit het 

daglicht en het internet gehaald hebben omdat ze niet verkocht zijn. Hoeveel uren 

zitten daar in? Hoeveel geld had je in die tijd kunnen verdienen? Wees daar dus 

scherp op.  

STA ALTIJD OPEN VOOR VERBETERING 
Ik kijk altijd naar wat er beter kan. Dat is ook een vorm van aan je bedrijf werken. Stel 

mijn webinars hebben een conversie van 20%. Dat is dan best aardig. Alleen zijn er 

collega’s die tot 30% hebben. Wat doen zij anders en hoe kan ik dat ook leren? Want 

een hogere conversie zorgt voor meer omzet met dezelfde moeite. Kleine moeite om 

daar dan tijd aan te besteden, toch? En zo doe ik dat op diverse meetpunten in mijn 

bedrijf. Kleine moeite, vaak groot effect.  

ECHTE ONDERNEMERS NEMEN REGELMATIG TIJD OM ALS EEN ADELAAR OVER HUN 
BEDRIJF TE HANGEN. OP ZOEK NAAR KANSEN EN MOGELIJKHEDEN TOT VERBETERING. OP 
DIE MANIER WERK JE EFFICIËNTER EN VERDIEN JE MEER IN MINDER TIJD. JE GEEFT EEN 
KORTE TERMIJN INKOMEN OP OM OP LANGE TERMIJN MEER OMZET TE GENEREREN.   
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Als ik bloed wil ik iets om het bloed te stelpen, ik ben op zoek naar een oplossing voor 

de pijn in mijn rug, ik wil graag iemand voor mijn administratie. Dat wil jouw klant ook. 

Een oplossing voor het probleem. 

Waar ik veel dienstverleners in de fout zie gaan is dat ze wegsmelten in hun eigen 

systeem. Zo verrukt zijn ze over hun eigen methodieken, iedereen moet weten hoe 

geweldig die wel niet zijn. ‘Doordat wij als enigen kijken naar…, kunnen wij 

concluderen hoe… en daar laten we vervolgens deze systematiek op los en dan kom 

je tot…’ En dan volgt er weer een vakterm waar niemand iets van begrijpt. Weg klant.  

 

 

 

 

 

 

Jouw klanten kopen geen systeem, zij kopen een oplossing. Een resultaat dat 

overeenkomt met hun verlangen. Voor welke van deze 2 workshops kies jij?  

 Via de empathymap gaan we in op de diepere lagen van jouw klant en weten 

we waar zijn/haar behoeftes liggen.  

of: 

 Kies je ideale klant en creëer een continustroom aan klanten en inkomen. 

Die laatste speelt exact in op het verlangen van mijn klant en dan zijn prijs en afstand 

ineens niet meer zo’n issue. De eerste roept alleen maar vragen op en maakt niet dat 

ik mijn agenda vrijmaak en mijn creditcard trek. Als jij met een te hechten wond bij de 

Eerste Hulp komt, zal het jou een worst zijn welke hechtmethodiek ze gebruiken. Ze 

hoeven het ook niet uit te leggen: hechten! Zorg ervoor dat je bij jouw klant ook geen 

vragen oproept. Bij het opstellen van een product beantwoord je altijd vanuit het 

perspectief van je klant de vraag: ‘Wat kan / weet / doe ik anders als ik dit product of 

deze dienst heb afgenomen?’. Je zult zien dat je omzet hierdoor al stijgt.  
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JOUW KLANT IS NIET GEÏNTERESSEERD IN EEN METHODIEK OF SYSTEEM, ALLEEN IN DE 
OPLOSSING. ZORG DAT JE DIE PER PRODUCT HELDER EN CONCREET FORMULEERT EN 
VERLIES JEZELF NIET IN VAKTAAL!   
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WORK HARDER ON YOURSELF THAN ON YOUR BUSINESS 
Mijn mentor Jim Rohn vertelde mij dit tijdens mijn 

eerste training. En ik begreep er niets van. Wat hadden 

die 2 nu met elkaar te maken? Inmiddels weet ik dat 

het antwoord is ‘alles’. Deze tip staat op plek 8, maar is 

misschien wel de allerbelangrijkste en zou dus op 1 

moeten staan.  

Het ondernemerschap vergt een hoop ‘petten’. Daarnaast 

draag je de verantwoordelijkheid. Want hoe graag je het ook anders wilt doen geloven, 

jij alleen bent verantwoordelijk voor het succes. Niet de crisis (er zijn heel veel 

ondernemers wel succesvol in de crisis), niet jouw klant (er zijn collega’s die wel een 

goede boterham verdienen met dezelfde doelgroep), niet je woonplaats, je 

schoonmoeder, je haarkleur of wat je ook als excuus wenst te gebruiken. Ik zie de 

meest geweldige vakexperts die nooit een succesvol bedrijf zullen leiden, omdat ze 

daar als mens nog niet aan toe zijn. En dan hoef je niets vakinhoudelijks meer te 

leren, dan hoef je niet te weten hoe je een nog betere ondernemer kunt zijn, dan is de 

enige oplossing aan jezelf werken. Misschien wel de lastigste en moeilijkste stap op 

weg naar succes als ondernemer. 

Punten waar ik bij de meeste ondernemers nog een leerproces zie:              

 Neem verantwoordelijkheid voor je eigen daden en acties. 

 Stop met klagen en het opvoeren van excuses. 

 Werk aan je betrouwbaarheid: hoe goed ben jij in het nakomen van acties? 

 Hoe gedisciplineerd ben je: neem jij je acties en doe je ze ook regelmatig? 

 Trek het je niet persoonlijk aan: een ‘nee’ is een ‘nee’ tegen een product of 

dienst, het is geen definitieve ‘nee’! 

 Ken je waarde en sta daarvoor. 

 Stel je grenzen. 

 Je kunt niet de omstandigheden veranderen, maar wel de manier waarop je er 

op reageert. 

 Soms moet je mensen loslaten om ze later weer in liefde te kunnen ontvangen, 

gun ze hun eigen proces. 
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 Zijn doelen en acties consequent in lijn met elkaar, of roep je het een en doe je 
het ander?  

 
 ‘Get comfortable at being uncomfortable’, wees voor je doel bereid om uit je 

comfortzone te stappen. 

 Heb vertrouwen in je eigen kunnen en handelen. Als jij dat niet hebt, dan heeft 

je klant het ook niet. 

 Bescheidenheid is geen eigenschap die bijdraagt aan succes, werk eraan. 

 Durf in het licht te staan om daarmee een ander de kans te geven om in zijn 

licht te gaan staan.  

 Verkopen is niet iets wat je mensen aandoet, het is iets wat je voor mensen 

doet. 

 Wees je eigen ‘accountability partner’, wees 

steeds bereid om in je spiegel te kijken en je 

eigen verbeterpunten aan te pakken. 

 Durf om hulp te vragen.  

 Kom uit voor je mening, mensen vinden het 

fijn om achter iemand aan te lopen die weet 

waar hij/zij heen gaat. 

 Je kunt niet iedereen helpen en niet iedereen 

zal je aardig vinden. 

 Ben je druk of ben je bezig met de juiste dingen?  

 Geld is niets anders dan een ruilmiddel, je mag ook in kamelen ruilen. Mits je 

een grote achtertuin hebt.  

 Hou vast aan wat voor jou goed voelt, laat je niet beïnvloeden door wat een 

ander denkt dat je zou moeten of wat zou horen. 

 Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf, bij wie jij bent en waar jij voor staat.  

 De manier waarop je omgaat met obstakels bepaalt je succes. 

 Begin voordat je klaar bent. 

 Maak steeds de afweging tussen middel en doel. Is dit doel voor mij nog 

belangrijk? Ben ik nog steeds bereid om dit te doen om dat te bereiken?  

 Soms gaan de kosten voor de baten uit. 

 Jouw houding ten opzichte van geld maakt hoe het naar je terugkomt. 
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 Hanteren van de 80/20 regel: je dagelijks 80% van je tijd bezighouden met 
sales en 20% met overige zaken.  

 
 Hou je niet vast aan wat een ander zegt of denkt dat realistisch is. 

 Wees voorzichtig met je woorden, ze worden de waarheid. 

Voor iedereen zijn er andere leermomenten uit deze lijst, die ook bij lange na niet 

volledig is. Herken je jezelf in een van deze punten? Weet dan dat er nog ‘iets’ te doen 

valt en dat er ergens op je pad iets vast zal lopen totdat je dit uit de weg geruimd hebt. 

Mijn échte zakelijke groei volgde direct op het pad van mijn persoonlijke groei. Mijn 

doel is om €1.000.000,- per jaar te verdienen. Deels om wat ik met dat geld kan doen. 

Nog meer vanwege de persoon die ik word onderweg naar dat doel. Een hele grote en 

sterke meid! Daag jezelf uit!  

OM ZAKELIJK TE GROEIEN IS HET NOODZAKELIJK OM OOK PERSOONLIJK TE GROEIEN. EEN 
PAD DAT NIET ALTIJD MAKKELIJK IS, WEL ALTIJD MEER DAN DE MOEITE WAARD!   
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Eén van de grootste stappen die ik heb gemaakt om te 

komen tot een praktijk van meer dan €100.000,- omzet, 

was het systeem dat ik heb geïntroduceerd. Een systeem 

zorgt ervoor dat je niet als een kip zonder kop rondrent en 

dat je stopt met het najagen van je eigen staart. Ik heb het 

dan over 3 verschillende systemen. 

MARKETINGSYSTEEM 
Ik heb mijn doelen scherp op mijn netvlies staan en ik visualiseer ze. Ik weet precies 

wat ik wil en wanneer ik dat wil bereiken. Daarna verdeel ik dat onder in de producten 

en de aantallen die ik wil verkopen om dat te bereiken. Vervolgens test ik met welke 

marketingactie ik welk product verkoop en hoe vaak of hoeveel ik dat moet doen. Dat 

maakt dat het realiseren van mijn omzet een kwestie van ‘aan de juiste knoppen 

draaien’ is. Ik weet exact welke actie er nodig is voor welk resultaat en vervolgens doe 

ik dat. Ingewikkelder dan dat kan ik het niet maken. Dit systeem stelt mij in staat om 

zeer efficiënt met mijn tijd om te gaan en de juiste dingen te doen om mijn doel te 

realiseren. Dat is namelijk niet iets wat je overkomt, maar wat je kunt afdwingen.  

PRODUCTSYSTEEM 
Ieder product dat ik aanbied is een wagon in een treintje. Ik weet precies welke 

stappen ik kan nemen om welke producten te verkopen en welke producten daarna de 

logische upsell zijn. Het klantproces is hiermee tot in detail uitgewerkt en dat heeft mij 

mijn grootste groei gebracht. Ik weet exact waar welke klant is en wat de volgende 

stap is die ik hem of haar kan aanbieden. Dat loopt bijna als vanzelf, daar hoef ik niet 

over na te denken en daar hoef ik niets voor te ontwikkelen. Dat bespaart me veel tijd 

en mijn klant heeft daardoor altijd het perfect passende vervolgaanbod.  
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WERKSYSTEMEN 
Tijd is geld en is voor mij ook belangrijker dan geld. Dus heb ik geïnvesteerd in 

systemen die mij tijd en gemak opleveren. Zoals een heel handig facturatiesysteem. 

Dat maakt dat mijn facturen automatisch worden aangemaakt, de betaling automatisch 

wordt verwerkt, de herinneringen automatisch worden verstuurd etc. Ik werk met een 

afsprakensysteem waardoor er niet heen en weer gemaild hoeft te worden voor een 

afspraak, mijn online trainingen zijn geautomatiseerd.  

Ook dit is een belangrijke schakel waardoor ik meer tijd overhoud voor sales, 

productontwikkeling en voor mijzelf. Het is een manier waarop je meer omzet 

realiseert in minder tijd, zelfs als je het helemaal alleen doet zonder personeel.  

ZORG ERVOOR DAT JE SYSTEMEN INRICHT DIE JOUW LEVEN VERGEMAKKELIJKEN EN 
ZORGEN DAT JIJ KUNT DOEN WAAR JIJ HET ALLERBESTE IN BENT EN WAT JIJ HET 
ALLERLIEFSTE DOET. 
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Last but not least!  

Ken je Epke Zonderland? Denk je dat hij iedere dag 

helemaal in zijn eentje aan die rekstok hangt? Dat hij 

niemand nodig heeft die hem motiveert, beter maakt, 

ondersteunt en af en toe een schop onder zijn kont 

geeft?  

Je vraagt je af waarom hij zo’n iemand nodig heeft, hij 

kent toch het klappen van de zweep? Loopt al een tijdje mee, je zou denken dat hij 

wel weet hoe het werkt inmiddels. En juist zijn coach brengt hem zijn successen.  

Waarom heeft Epke als bewezen olympisch kampioen nog wel een coach en jij niet? 

Hij is succesvol geworden door zijn coach, hij huurde er niet pas eentje in toen hij 

succesvol werd. Oorzaak en gevolg. 

WAAROM HEB JIJ EEN COACH?  
‘Ik huur je in als ik geld heb verdiend’, is wat ik vaak hoor. En weet je, dat moment 

komt meestal niet. Door mij in te huren verdien je geld en vaak niet andersom. 

Waarom heeft je kind wel een zwemleraar? Ga je op yogales zonder lerares? Nee, 

natuurlijk niet! En waarom verwacht je wel dat je ondernemer kunt zijn zonder dat je 

zelfs ooit maar ergens geleerd hebt hoe je dat moet doen? Wat daarvoor nodig is? 

Waarom denk je dat je dat wel zelf kunt? Terwijl je er je geld mee gaat verdienen.  

MIJN GROEI KWAM NA MIJN INVESTERING 
Het ego en financiële redenen liggen er vaak aan ten grondslag dat iemand geen hulp 

inhuurt als het gaat om het opzetten van een gezonde praktijk. ‘Ik kan het zelf wel’ of 

‘ik ga het zelf proberen’. En dat is prima, vind het wiel gerust eerst zelf uit. Alleen zijn 

het vaak van die 4kante wielen die uiteindelijk tevoorschijn komen. Ik was al 20 jaar 

ondernemer toen ik dit bedrijf startte en ook ik had nog hulp nodig. Ik dacht van niet en 

deed het een jaar alleen en had een omzet van slechts €10.000,-. Het jaar daarop 

zocht ik hulp en was het €60.000,- en het jaar daarop ruim €100.000,-. Wat ik 

daarmee aan wil tonen is dat het financiële argument onzin is. Mijn coach kost mij 

meer dan €10.000,- per jaar. Yep, dat is veel geld en dat had ik in eerste instantie zelf 

ook niet. Maar toen ik het investeerde had ik het binnen 2 maanden terugverdiend en 

verdiende ik €50.000,- meer dan het jaar ervoor.  

Als je denkt ‘dat heeft je €10.000,- gekost’, dan heb je het mis. Als ik het gelijk had 

gedaan, had ik het eerste jaar misschien wel meteen €60.000,- omzet gehaald. Het 

heeft me dus misschien wel €50.000,- gekost. #omdenken 
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OMRING JE MET GELIJKGESTEMDEN 
Je bent het gemiddelde van de 5 mensen waarmee je je het grootste deel van de tijd 

omringt. Kies die mensen daarom dan ook zorgvuldig uit. En zoek eventueel een extra 

support systeem. Zoek andere ondernemers op, deel kennis en ervaringen, zorg dat je 

onderdeel wordt van een kring van mensen die elkaar omhoog tilt. Waar je bijtankt en 

groeit. Zeer essentieel, zeker in de eerste fasen van je onderneming. Want vaak 

worden je ideeën in je eigen omgeving niet met gejuich ontvangen en/of slaat je eigen 

twijfel nog wel eens toe. Zoek juist om die reden een coach of een groep die net zo in 

jou gelooft als jij zelf doet. Spar, wissel ideeën en inspiratie uit en klim samen naar een 

hoger niveau. 

HET GEZEGDE IS DAT JE ALLEEN SNELLER GAAT EN SAMEN VERDER KOMT. IK BEN 
HET DAAR NIET MEE EENS. IK DENK DAT JE SAMEN OOK SNELLER GAAT.  
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VOLLEDIGE LIJST MET GOUDEN TIPS: 

VAN 10k PER JAAR NAAR 10k PER MAAND 
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Hoe heb je deze tips ervaren? Veel nieuwe dingen geleerd? Heb ik je nieuwe 

inzichten gegeven? Ik ben benieuwd!  

OPEN DEUR?  
Of waren het voor jou een paar open deuren? Niets nieuws onder de zon, wist je dit 

eigenlijk allemaal wel? Dan ben ik ook benieuwd. Naar waarom je deze tips dan nodig 

had om te lezen? Als je het weet, waarom doe je het dan niet? Mij is ooit geleerd dat 

als je zegt dat je iets weet maar je doet het niet, dat je het dan eigenlijk niet weet. 

Eentje om over na te denken!  

WELK BESLUIT NEEM JIJ?  
Welk besluit neem jij na deze tips? Laat je het bij weten of wordt het tijd om ook te 

gaan doen? Om net als ik de stap te nemen en nu van je hobby eens een echt serieus 

bedrijf te maken? Kun je wel wat hulp gebruiken bij het ondernemen van actie? Laat 

mij je dan helpen.  

Op mijn website vind je informatie over mijn programma’s zoals Slim en Snel 

Succesvol en Verliefd op Verkopen. Bezoek de website via www.jezaakvoorelkaar.nl 

Daarnaast wil ik je graag attenderen op mijn boek: Dé Kick Ass code voor succesvol 

ondernemen. Wil je nog meer tips ga dan naar: https://jezaakvoorelkaar.nl/boek/ en 

koop mijn boek. 

Heb je nog vragen of is er iets anders waarmee ik je kan helpen? Neem dan gerust 

contact met mij op via info@jezaakvoorelkaar.nl 

Stop met dromen, start met doen!!  

Met ondernemende groet, 

 

 

Veronique Prins 
Ondernemerscoach voor ambitieuze coaches en therapeuten 

 

 

 

 

 

 

www.jezaakvoorelkaar.nl 

Volg mij op Facebook en Instagram 
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