
 

‘MAAR WAT 
VRAAG IK DAAR 

DAN VOOR?’ 

Waardevolle tips 
over hoe je de 

prijzen/tarieven 
in je praktijk 

bepaalt



EEN BOEK VOL GRATIS TIPS 
DIE JE VEEL GELD GAAN OPLEVEREN

‘HOE BEPAAL IK NU DE PRIJZEN 
VAN MIJN TRAJECTEN/
TRAININGEN/ WORKSHOPS?’ 
Een vraag die ik zo vaak heb gehad, dat ik dacht ‘volgens mij moet ik daar eens een stukkie over 

typen’. En het resultaat daarvan vind je in dit e-book. Wat begint met mijn eigen verhaal als het 

gaat over het bepalen van prijzen. Dus als jij nu denkt ‘dat komt bij mij nooit goed’; als je weet waar 

ik vandaan kom dan weet je al op pagina 1 in dit e-book dat het bij jou ook helemaal in orde gaat 

komen! Nou, is dat een super start van een gratis boek of niet?

Ik deel 33 pagina's met tips over hoe je de prijzen/tarieven in je praktijk 
bepaalt. Zonder dat je het aan het universum hoeft te vragen of ze door 
de stand van de maan laat bepalen. Die hebben er namelijk allemaal niets 
mee te maken! 😊

Een handig boek over het bepalen van de prijzen in je praktijk. 
Waardevol ook. En ook nog eens gratis, hoe is het mogelijk? 

Klaar voor?? 

Hoe dit ooit bij mij ging. 
Ik vergeet het nooit meer. Ik was in Florida bij het eerste 

trainingsweekend van mijn coach. En over prijzen 

gesproken; voor dat programma betaalde ik ruim 

€12.000 terwijl ik nog geen €1.000 per maand aan 

omzet draaide. Maar dat terzijde, daar kom ik 

later in dit e-book nog weer een keer op terug. 

Ik was een tikkie (twee tikkies) bleu-ig in 

een zaal met allemaal ondernemers die 

het allemaal voor elkaar leken te hebben. 

Ik zat toen 2 maanden in haar programma 

en had inmiddels mijn omzet verdubbeld 

van € 1.000 naar bijna € 2.000. Voor mij 

was dat heel wat. 
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Maar goed, ik was daar tenslotte om te leren dus ik hield 

me dapper en zoog alles wat er gezegd werd op. So far, 

so good. Tot we ergens halverwege dag 2 begonnen 

over de prijzen van onze programma’s/ producten/ 

trajecten. Tot die tijd waren we bezig geweest met de 

ideale klant, hoe je aanbod daarop aan moet sluiten 

en waar dat dus nog kon verbeteren. Er werd van alles 

geroepen over verdienmodellen (ik moest het woord 

zelfs Googlen want ik wist nog niet eens wat dat in het 

Nederlands betekende). Ik zat op dat moment een 

beetje tussen sky high van alle kansen en mogelijkheden die ik nog liet liggen en een soort van 

interne paniek over wat er allemaal nog te doen was en wanneer ik dit allemaal uit ging voeren. 

Want ik wilde alles doen wat ze me vertelde. 

Dat was het moment waarop het gebeurde. 
We deden na de lunch een recap over ons aanbod en toen startte mijn coach met de magische 

woorden; ‘let’s talk prices’. En ze was nog niet uitgesproken of een dame 2 tafels verder, die net 

zolang businesscoach was als ik, maar alleen minder omzet had (zo beroerd deed ik het dus 

nog niet 😊 😊 ), sprong op en vroeg aan Suzanne, mijn coach, of ze haar wilde helpen met het 

vaststellen van de prijs van het nieuwe programma dat ze naar aanleiding van de ochtendsessie 

had ontwikkeld. Suzanne stelt haar een paar vragen, krabbelt wat op het whiteboard, vraagt niet 

eens naar het resultaat van het programma en roept ‘two thousand dollars’. En, naïef als dat ik ben 

denk ik nog ‘oh, dat valt best mee voor een 6 maanden programma en gezien 

haar ervaring’. 

Tot ze verder gaan rekenen en het hebben over haar jaardoel 

van $ 100.000. ‘So you need 8 clients’ zegt mijn coach (een 

Amerikaanse, mocht je je afvragen waarom ik dat in het 

Engels schrijf 😉 ). En dan krijg ik even kortsluiting. Ik ben 

namelijk achter de kassa geboren en kan heel goed 

hoofdrekenen en denk ‘hoe kan je nou met 8 klanten 

van $ 2.000 ooit $ 100.000 omzet draaien?’ Daar heeft 

mijn hoofd en ook mijn rekenmachine geen antwoord 

op. Maar goed, de dame zit hevig te knikken, ze zijn 

het helemaal eens dus ik denk ‘het zal wel’. 

"Toen ik daar 
zat voelde ik 
me echt nog 

minder dan een 
starter"
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Ik heb destijds ter plekke 2 voor mij
hele bepalende besluiten genomen: 

 Voor mij hangt een tarief samen met de waarde 
 die geleverd wordt en nergens anders mee
 Ik kan niet voor een ander bepalen wat voor   
 tarief hij of zij moet vragen

In mijn ogen maakt dat mij dé uitgelezen persoon om juist dit e-book over 

prijzen te schrijven. Vooral ook omdat ik in de afgelopen 8 jaar ook alle 

stappen heb doorlopen als het gaat over de prijzen van mijn programma’s; 

zo verkocht ik mijn eerste traject voor een uurtarief van € 25 per uur en 

inmiddels heb ik een range aan producten voor andere bedragen en 

ook jaarprogramma’s die meer dan € 15.000 kosten. Ik heb inmiddels 

duizenden coaches en therapeuten geholpen met dit onderwerp. Lees 

maar: (en dan een pijltje naar deze social proof). Ik ken dus alle in’s en outs 

van prijzen en die ga ik allemaal met je delen in dit e-book. 

Heel veel succes 
en leesplezier! 

Toch zit het me niet lekker dus na afloop van 

de training, ga ik naar haar toe en ik vroeg haar 

waar ik nu de rekenfout maakte. ‘Oh honey, it’s 

$2.000 a month for 6 months’ en dat was het 

moment dat ik de wereld even voelde draaien. 

Haar programma kostte dus ook €12.000 voor 

6 maanden!

Ik had een paar maanden daarvoor hetzelfde 

bedrag betaald bij een coach die heel 

succesvol was. En nu vroeg zij, als startende 

businesscoach met zero expertstatus ‘ineens’ 

hetzelfde bedrag. Tot op de dag van vandaag 

ben ik altijd nog flabbergasted over wat daar 

gebeurde op dat podium. Hoe mijn coach en 

die dame nu konden instemmen met het feit 

dat een beginner een dergelijk bedrag ging 

rekenen voor een nog niet bewezen traject? 

Schiet mij maar lek. 
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"HET GAAT 
NOOIT OM 
DE PRIJS"

Het gaat om wat iemand bereid is 
om te betalen om het probleem op 

te lossen. En dat wordt bepaald 
door hoe groot zijn/haar pijn is.
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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 e-book 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 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.

LEZERSWAARSCHUWING
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Ik denk dat het goed is dat ik, voordat we in het onderwerp duiken, eerst een aantal 

hardnekkige aannames over het vaststellen van prijzen/bepalen van tarieven wegneem. 

Omdat dat ervoor zal zorgen dat je veel meer open naar dit onderwerp zal kunnen kijken.

Let’s go! 

‘Wie gaat dat nu betalen?’ 
Dat is de allereerste vraag die je uit je hoofd 

mag zetten. Ook al is het nu een hardnekkige 

gedachte. Ik zal aan de hand van een 

voorbeeld uitleggen waarom. 

Mijn Amerikaanse coach was ooit 

voor een training in Londen. En 

omdat ik altijd zo enthousiast over 

haar ben, reisden een aantal van 

mijn volgers af naar die stad om 

die training bij te wonen. 

Bij aanvang van de tweedaagse 

kwam er een Nederlandse dame 

aan het woord die aangaf dat het 

financieel allemaal lastig was, dat ze al 

jaren niet op vakantie was geweest, ze 

amper kleren kon kopen voor haar gezin, 

het was allemaal heel krap. En dat herhaalde 

ze ook nog een aantal keren. Ze was wel op 

deze training die €2500 voor 2 dage kostte. En een 

hotelkamer in Londen is ook niet echt gratis ... We gaan de 

training in en mijn coach biedt op de tweede ochtend een traject aan voor 

$ 25.000. Ik verslik me tijdens de lunch bijna in mijn salade als de Nederlandse dame aangeeft 

dat ze daar wel interesse in heeft. Mind you, dat was degene die nog geen 24 uur daarvoor aangaf 

nérgens geld voor te hebben. Ik denk dat ik het verkeerd hoor. De dag vordert en voor het einde 

van de dag is het natuurlijk de bedoeling dat je intekent op het programma. En wat denk je dat er 

gebeurt...? (tromgeroffel) 

1. AANNAMES OVER PRIJZEN

8



Ik zie haar haar handtekening zetten.  
Ik wist niet of ik nu moest lachen of 
huilen om wat ik daar zag gebeuren.  
On-ge-loof-lijk. 

Mijn coach ziet me kijken en wenkt me dat ik mee de  

gang op moet gaan. Waarbij ze me bij mijn arm vastpakt en zegt: 

• ‘Now you can never ever say that people in Holland don’t spend such big amounts on coaching’ 

en oef, dat was een harde om te slikken. Dat was namelijk al die tijd mijn overtuiging mijn 

overtuiging geweest. Dat Nederlanders nooit zoveel geld zouden betalen voor coaching. Dat 

was nu dus bewezen onzin. Vervolgens zei ze dat Nederlandse mensen het dus wél betaalden, 

alleen (nog) niet bij mij. Ik weet niet welke opmerking van deze 2 pijnlijker was :)😊 

Alsof dat nog niet genoeg was gaf ze me ook nog even aan ‘she did a pay in full’. En mogelijk 

moet ik die nog even toelichten. Het programma was $ 25.000 als je in delen betaalde. En als 

je in delen betaalde dan was het 12 x $ 2297 wat neerkwam op iets meer dan $ 27.500. Dat 

scheelt dus best veel geld en dat is ook gelijk een les die je mee mag nemen; deelbetalingen 

zijn opgeteld meer dan een betaling in 1 keer vanwege de administratieve rompslomp en het 

risico dat je loopt. Goed, terug naar die Nederlandse dame zonder geld die ‘ineens’ ergens dus 

toch $ 25.000 vandaan wist te halen. Mag je nog eens over nadenken.

Dus mocht je je nog afvragen ‘wie dat gaat betalen?’. Dat weet je niet, 
maar je moet vooral niet voor een ander denken als het over dit soort 
dingen gaat! Zoveel lijkt me duidelijk. 

“Ze had geen 
geld en kocht 

een traject van 
€25.000”

Luister nummer 19 van 
mijn Kick Ass Business 

Coaching Podcast over 
'Prijzen bepalen'

Klik hier om de 
podcast te beluisteren 

op Spotify

Klik hier om de 
podcast te beluisteren 

via Apple Podcasts 

SPOTIFY
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Als dit ook jouw gedachte is, dan heb ik 
een paar waardevolle inzichten voor je: 

• Heb jij volledig inzicht in de financiën van je potentiële klant om hier echt een definitieve 

uitspraak over te kunnen doen? 1000% zeker? Mijn vermoeden is van niet. Dat is al de eerste 

reden dat je hier beslist (en ik herhaal nog een keer beslist) geen uitspraak over kunt doen. 

Daarbij heeft mijn klant over het algemeen óók geen geld. In eerste instantie denkt niemand 

een businesscoach nodig te hebben als ze starten met een coachpraktijk. Daar is dus absoluut 

geen budget voor gereserveerd. Dan blijken de zaken ‘niet zo goed te gaan’ en is er dus zelfs 

minder geld en in die fase komen ze erachter dat ze tóch een businesscoach nodig hebben en 

die dan ook moeten betalen. Bijvoorbeeld voor mijn training ‘Bouw een bloeiende praktijk in 

90 dagen’ Terwijl er geen geld is. Maar wel een pijn die opgelost moet worden. Ik verkoop mijn 

trajecten dus ook, terwijl mijn klant óók geen geld heeft. Dus... 

Daarbij kan het zijn dat je ideale klant bijvoorbeeld stressklachten heeft en dat ze dreigt een 

burnout op te lopen. En daardoor haar baan en/of haar relatie kan kwijtraken, ik roep maar 

wat. Is het dan zo dat die klant steevast ook financiële problemen heeft? Heeft iemand met 

overgewicht of een vol hoofd automatisch ook geen geld? Dat heeft niets met elkaar te maken. 

Bij mijn klant is dat bijna per definitie wél zo (als haar praktijk vreselijk goed zou lopen dan zou 

ze mij niet nodig hebben, toch?) en ik verkoop ook mijn trajecten. Best veel ook nog. Dus dit is 

een waardeloos argument, dat je klant geen geld heeft. Ik kom hier later in dit ebook nog op terug.  

Het bijzondere is dat de bankrekening van iemand niets zegt over wat ze willen betalen. Ik zie 

heel veel mensen met veel geld, maar die het niet uit willen geven. 

Goed, nu ik dit hopelijk voor eens en voor altijd uit je hoofd heb kunnen halen, al deze 

beperkende overtuigingen die je uiteindelijk niet zo heel veel verder helpen in je praktijk, ga ik 

graag met je aan de slag met de praktische kant van het bepalen van de prijs voor je producten 

als kennisondernemer. 

“Het saldo van iemands 
bankrekening bepaalt niet wat 
ze willen betalen. de pijn die ze 

ervaren bepaalt dat”

1.1 'MIJN KLANT 
HEEFT GEEN GELD'
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DIT IS WAT MENSEN ZEGGEN 
OVER WERKEN MET MIJ. ZIJ 
ZIJN MET DE JUISTE DINGEN 
AAN DE SLAG GEGAAN
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Eindelijk ter zake en het antwoord op dé kernvraag van dit e-book. 

Ik ben niet het type dat je ruim een uur van alles laat lezen en dan op het laatste velletje in de 

laatste alinea antwoord geeft op de vraag die de reden was waarom je dit e-book überhaupt 

gedownload hebt. Ik neem je alleen stap voor stap mee in het proces. En we komen er echt, 

promised. Het is alleen iets complexer dan de meesten denken. Of mogelijk weet jij dat al lang en 

is dat ook de reden waarom je dit schrijfsel aan het lezen bent 😊

1. Heb je een prijs nodig? 
Allereerst is er natuurlijk de vraag of je wel een prijs nodig hebt. Tuurlijk heb je een 

bedrijf en is het doel van een bedrijf geld verdienen, maar heel soms is het 

zelfs handig om géén prijs te berekenen. Neem nou dit e-book. Je 

bent pas bij hoofdstuk 2, maar ik kan me voorstellen dat je het tot 

op heden al waardevol vindt (en er komt nog een hoop kennis 

achteraan, blijf er nog even bij) en je hebt dit e-book ook 

gratis gekregen toch? 

Het kan ook zijn dat je een product of een programma 

wilt maken om te testen, als een soort van pilot en 

soms is het dan handiger om dat gratis te doen. 

We gaan daar in dit e-book straks nog verder op in 

maar voordat je iets roept over ‘wat moet ik ervoor 

vragen?’ wil ik je eerst na laten denken over óf je er 

wel wat voor moet vragen. Snap je? 

2. Bij welke prijs/tarief voel jij je goed? 
Dit is het flauwste en beste antwoord dat ik je kan 

geven als het gaat over het vaststellen van een prijs. Met 

name ingegeven door de ervaring die ik had bij mijn eigen 

coach waar ik dit e-book mee startte, waarbij er een prijs werd 

geroepen die mij naar adem deed happen. Dit is de eerste vraag 

die ik altijd stel ‘wat is de prijs die jij kunt dragen?’. Dat is namelijk het 

allerbelangrijkste. Iedereen kan er van alles van vinden, iedereen kan zeggen 

‘het is wel bedrag X waard.’ Als jij water uit al je openingen voelt komen bij het noemen van die 

2. VRAGEN DIE JE JEZELF MOET 
STELLEN BIJ HET BEPALEN VAN 

DE PRIJS/HET TARIEF
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prijs en vervolgens 3 kleuren rood in je gezicht wordt 

en je knieën knikken alsof je de vogeltjesdans doet, 

dan heeft het niet zoveel zin om die prijs te kiezen. Daar 

zegt niemand dan juichend ‘ja’ tegen. Daarom heeft het 

niet zoveel zin om de prijs aan te nemen die een ander 

roept dat het moet zijn. Het moet JOUW prijs zijn. 

Ik bemoei me met ALLES bij mijn klanten (echt, met mij 

werken is zeer intens 😊), maar niet met de prijs die ze vragen. Want ik kan er van alles van vinden 

maar het gaat om hen. Dat geldt overigens voor in mijn ogen (te) lage maar ook met (te) hoge 

prijzen. Als ik denk ‘zo dat is een stevig tarief’, dan is dat niet aan mij. Idem als ik vind dat iemand 

ver onder zijn waarde gaat zitten. Dan wijs ik ze daar op en laat het daar dan bij. Het is niet aan mij 

om daar iets van te vinden. 

3. Is het een pilot (nieuw) of een traject/workshop/training die zich al 
‘bewezen’ heeft? 
Ik heb hele lange tijd voor alles wat ik introduceerde in mijn business, een pilot gedraaid. Gewoon 

omdat ik dat makkelijk vond. Hoefde ik me niet te bewijzen, deed ik zonder klotsende oksels 

mijn ding zonder enige verwachtingen van de klant, hoefde ik nooit onzeker te zijn omdat ze er 

‘zoveel voor betaald hadden’ en juist daardoor groeide mijn vertrouwen. Ik verkocht het 

heel makkelijk ‘want voor deze prijs ben je gek als je het niet doet’ en ‘als het 

werkelijk zo goed werkt als ik denk dat het werkt, dan moet de prijs 

minstens X zijn en jij hebt het geluk dat het nu voor slechts bedrag Y 

kan’. 

Je snapt dat dat niet ingewikkeld was, ik deed vol 

vertrouwen het traject, was niet van de leg als er 

onderweg iets bijgestuurd moest worden of niet 

helemaal goed ging (daar is het tenslotte een pilot 

traject voor) en omdat het meestal ‘best goed’ ging, 

had ik aan het einde lovende reviews die ik vervolgens 

weer kon gebruiken als ik het in de tweede ronde voor 

het volle pond wilde verkopen. En ook vol vertrouwen 

omdat mijn nieuwe prijs dan gesteund werd door de 

goede resultaten en de punten die ik gaandeweg de 

"Ik bemoei me 
met alles bij mijn 

klanten, maar 
niet met de prijs 

die ze vragen"
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Daarom zijn er wel een paar dingen belangrijk 
als jij die pilot aanbiedt: 
• Werk alleen met je écht ideale klanten, anders zijn de 

resultaten die je boekt van onvoldoende waarde om 

werkelijk iets over je traject of training te kunnen zeggen. 

Dat het gratis is en/of een pilot wil niet zeggen dat je dan 

niet selectief mag zijn in de deelnemers. Dan moet je JUIST 

selectief zijn. 

• Doe het nooit helemaal gratis maar altijd voor een 

symbolisch bedrag om commitment te testen. 

• Doe geen ongelimiteerd aantal pilots, ik hoor wel eens dat 

mensen er 20 of meer doen. Eeuwig zonde en echt niet 

nodig. Als je een paar echt ideale klanten in je traject of 

training hebt gehad dan is het vaak al voldoende om een 

volgende ronde alweer voor een hoger bedrag te doen. 

Hou dat dus ook in de gaten!

pilotronde aan mijn programma of traject had 

kunnen toevoegen/aanpassen en dan ging het 

daarna zoveel makkelijker. Niet moeiteloos he, wel 

eenvoudig 😊

Nu is het wel zo dat iets helemaal gratis doen soms ook 

niet optimaal werkt als het om een pilot traject gaat. ‘If they 

don’t have to pay, they don’t pay attention’. Nou is dat met een 

e-book niet zo erg, al denk ik dat je wat mist als je mijn gratis schrijfsels 

niet met aandacht leest en er ook niets mee doet. Maar dat is dan vooral jouw 

verlies in mijn ogen 😊 Bij een pilot traject is dat iets anders. Want wat nu als de deelnemers het 

minder serieus nemen omdat het gratis is, ze daarom minder goede resultaten hebben en jij dan 

denkt dat jouw traject niet goed werkt? Dan gaat het natuurlijk niet helemaal goed, want jij baseert 

je business op de uitkomst van deze pilot. 
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OPDRACHT

Denk vast eens na over je pilot traject: 
 

Uit hoeveel sessies zou het traject kunnen bestaan? 

 

 

Wat is het belangrijkste resultaat voor de klant nav dit pilottraject? Maw welke pijn wordt er 

opgelost? 

 

Wat voelt voor jou als een goede prijs om voor dit pilottraject te vragen? 

Hoeveel pilottrajecten wil je verkopen om het ‘bewijs’  te hebben dat het werkt? 

 

 

Noteer minstens 5 namen die in je hoofd opkomen die je zou kunnen uitnodigen om aan het 

pilottraject deel te nemen 
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1. Uren x tarief
Eigenlijk hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn om je prijs vast te stellen en dan 

bedoel ik met name als het gaat om trajecten. Want ik ga er van uit dat je als 

lezer van dit e-book inmiddels wel zover bent dat je geen losse sessies meer 

verkoopt toch? Dat is de allereerste stap voor een bloeiende praktijk. Als je 

dat nog niet door hebt gevoerd, dan moet je gelijk door naar 

de gevangenis, niet eens langs start 😊 

De formule om je tarief/prijs uit te rekenen is dan heel 

eenvoudig. Toen ik 7 jaar geleden startte wist ik niet wat 

mijn waarde was, ik wist alleen dat mijn traject uit  

6 sessies van een uur bestond. Mijn hulp thuis betaalde ik 

€ 15 dus ik dacht ‘laat ik nu eerst eens beginnen met € 25 

per uur’. En dus kostte mijn eerste trajecten in totaal maar 

liefst € 150. Ex BTW, dat dan weer wel 😊  

Daar ben ik gewoon mee gestart. Heb ik geen 6 weken over 

nagedacht, 24 mensen vragen over gesteld, 9 kaarten op georakeld of het Universum om raad 

gevraagd; een potentiële klant die met me wilde werken vroeg wat een traject kostte. Dit was 

wat ik er binnen een minuut uit flapte en dat was oké. Het maakte dat ik binnen no-time mijn 

eerste klant kon maken en geld verdiende. True, niet heel veel geld, maar in die tijd verdien jij het 

mogelijk helemaal niets omdat je nog aan het nadenken bent over de prijs die je moet vragen. 

Voel je het verschil? Enneh, inmiddels vraag ik zelf een zeer gezond tarief.

2. De plek die je product inneemt in je strategie
Als je net start met je praktijk, je eerste klanten nog moet maken en alleen nog een 1 op 1 traject 

hebt, dan is deze mogelijk een tikkie ‘marketing voor gevorderden’, sla dan dit stuk tekst gewoon 

over en pak dit deel van dit e-book er over een (paar) jaar nog een keertje bij. Kort gezegd is het 

zo dat je in je aanbod producten/programma’s hebt waar je je geld mee verdient; je trainingen, je 

trajecten. Daarnaast heb je ook een aanbod dat er voor zorgt dat je die producten/programma’s/

trajecten verkoopt.  

Zo geef ik bijvoorbeeld regelmatig live online een  

Kickstart workshop; in 3,5 uur tijd leer ik je in deze  

interactieve workshop wat de 5 basispijlers zijn voor  

3. MANIEREN OM JE 
PRIJS TE BEPALEN

Bekijk in deze video 
de redenen waarom je 
trajecten moet verkopen 
i.p.v. losse sessies  

Bekijk de video

Klik hier om je kaartje te kopen 
voor de Kickstart Workshop

Leer de 5 basispijlers voor 
een bloeiende praktijk
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een bloeiende praktijk. Dat is een super workshop, 

ongelooflijk waardevol en wordt heel hoog 

gewaardeerd door de deelnemers. Toch vraag 

ik voor die workshop slechts € 27 ex BTW. Hij is 

minstens 10 keer meer waard. Alleen is het niet 

mijn doel om geld te verdienen met de workshop 

(voor dat geld krijg je zelfs ook nog een goodybag toegestuurd…….. belachelijk, ik weet het…… 😊 ) 

maar het is een hele laagdrempelige en waardevolle manier om met mij kennis te maken. Als ik 

er meer voor zou vragen, zouden er minder deelnemers zijn en als ik hem toch geef heb ik liever 

dat er veel zijn toch? Dát is het doel van de workshop, niet om met de workshop zélf geld te 

verdienen. Plus; ik weet dat uiteindelijk rond de 25 – 30% van de deelnemers op de korte of lange 

termijn klant bij me zal worden. Dan is het toch handiger als er meer zitten. Dan verdien ik aan de 

workshop zelf minder maar heb ik uiteindelijk méér omzet. Snap je? (en als je hem niet snapt, ik 

had al gezegd dat hij een beetje voor gevorderden was he….)

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor dit e-book (want welke waarde zou je hangen aan de informatie 

die ik je hier geef??) dat ik je gratis stuur. Je kende me mogelijk nog niet, komt dit ergens online 

tegen en je betaalt niet voor de kennis van iemand wiens naam je niets zegt. En mogelijk zeg je op 

dit moment ook wel ‘ik ben ook blij dat ik er niet voor betaald heb’ 😊 Dit e-book is bedoeld om jou 

met me kennis te laten maken en mogelijk dat je daardoor denkt ‘hmmmm, ze is een beetje gek 

maar mogelijk moet ik toch iets met haar nu of in de toekomst’. Dan dient het dus zijn doel. Want, 

en daar ben ik ook heel eerlijk in, ik ben gek op kennis delen, ik heb ook heel veel kennis, maar 

ik heb ook een bedrijf te runnen waar uiteindelijk een keer omzet uit moet komen. Zie dit als een 

proefflaconnetje parfum dat je krijgt en waarvan je soms later dan de fles gaat halen. Als je voor 

dat flaconnetje moest betalen nam je het niet mee en kocht je ook de hele fles uiteindelijk niet. 

Marketingtools zijn naast dit e-book bijvoorbeeld een gratis online masterclass of een 

tweedaagse livetraining die ik regelmatig geef en die dus ook om die reden maar € 147 kost voor 

2 hele dagen training inclusief 2 goede lunches. Daar moet zelfs geld 

bij voor die prijs, maar ik weet dat veel mensen die twee dagen in de 

zaal hebben gezeten, na afloop graag met me werken. Ik ben namelijk 

‘best goed’ live 😊. Daar moet je dus rekening mee houden als je je 

producten een prijs geeft; is het een marketingtool zoals dat 

heet, of is het je uiteindelijke product waar je dus je omzet 

mee moet maken? Die eerste geef je vaak (bijna)  

gratis. Voor die andere vraag je een goede prijs. 

  

Klik hier om je aan te melden voor 
de gratis online masterclass
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3. De waarde die je levert 
In eerste instantie, tot je voldoende klanten hebt gehad waardoor je weet wat de waarde is van 

de resultaten die je levert, hou je het lekker op tijd x tarief. Simpel en duidelijk. Vervolgens is het 

belangrijk dat je gaat kijken naar de waarde die je levert; de transformatie die je klant doormaakt 

en wat dát waard is. Stel, je helpt mij een burnout te voorkomen waarmee ik anders mezelf, mijn 

werk en misschien wel mijn relatie kwijt zou kunnen raken. Of je helpt met het verbeteren van mijn 

zelfvertrouwen waardoor ik mijn grenzen beter aan kan geven, een betere moeder, echtgenote en 

vriendin kan zijn (mag jij de volgorde bepalen en dit zijn maar uit de lucht gegrepen voorbeelden 

he). Of je leert me om betere teksten te schrijven waardoor mijn ideale klant zich direct 

aangesproken voelt en ik daardoor een volle agenda heb en mijn dromen waar kan maken. Wat 

mag dat kosten? Een klant die je over haar bevallingstrauma heen helpt waardoor ze haar diepste 

wens van nog een kindje waar kan maken. Hoeveel denk je dat dat waard is? Welk tarief zou je op 

die basis wel niet aan het werken met jou hangen? 

Schrijf hier eens op wat de concrete waarde is die jij levert aan je klanten 
door concreet antwoord te geven op de vraag wat kan/doet/weet een 
klant meer/anders/beter als ze klaar zijn met het traject bij jou? 

Een paar tips bij deze oefening: 
• Blijf weg van jargon, de woorden die alleen jij begrijpt. Dat zijn dingen als ‘transformatie’, 

‘innerlijke groei’ en meer van dat soort termen. Gebruik alleen de woorden die je klant zelf 

letterlijk ook uit zou spreken. 

• Check wat je hierboven opgeschreven hebt nog een keertje dubbel. 1) Is dit echt wat een klant 

letterlijk roept als ze ’s nachts naar het plafond staart als haar verlangen. 2) zijn dit de woorden 

die letterlijk uit zijn/haar mond komen 

• Is het tastbaar/zichtbaar/voelbaar wat je beloofd. Mensen kunnen niets met (en verlangen 

ook niet naar) handvatten, tools, inzichten of redenen waarom iets zo is. ‘Je hebt een burnout 

omdat….’ Prima, ik weet liever hoe ik er weer zo snel mogelijk vanaf kom. Voel je het verschil? 

• Spreek nooit in termen als meer/minder/beter. Als ik nu onrustig ben en ik heb meer rust, 

hoeveel rust heb ik dan? Als het 5 minuten per dag is is het zeker meer maar nog altijd niet 

genoeg. Meer zelfvertrouwen, minder twijfel, wat kan ik daar mee?
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Maak ik iets in je wakker? 
Veel mensen denken dat er alleen maar waarde aan een zakelijk traject is en daar ben ik het dus 

niet mee eens. Integendeel. Bij een zakelijk traject hangt de waarde slechts aan geld en van welke 

waarde is geld als het gaat om liefde, om gezondheid, om vertrouwen, om je mentale staat van 

zijn. Als je mensen van trauma’s afhelpt die hun levensgeluk in de staat, is dat onbetaalbaar. Zoveel 

waardevoller dan mensen leren geld te verdienen. Dus dat argument kan ook gelijk van tafel. 😊

Luister nummer 53 van 
mijn Kick Ass Business 
Coaching Podcast over het 
verhogen van je prijzen. 

Klik hier om de 
podcast te beluisteren 

op Spotify

Klik hier om de 
podcast te beluisteren 

via Apple Podcasts 

SPOTIFY
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De meesten van mijn ideale klanten kunnen nog wel iets met het uitrekenen van uren x tarief. 

Ze kunnen ook zien wat de functie is van het product en zo bepalen of ze het gratis of betaald 

moeten doen. Waar het lastig wordt, is bij punt 3; wat is nu de waarde die je levert? Want oei, dan 

komen we ineens bij onszelf. De eerste punten zijn extern, dit punt gaat over wie we zijn, wat we 

doen, wat we kunnen en wat we waard zijn. Oef………………… 😊 Ga ik daar nog even met je op in in dit 

hoofdstuk, lijkt me zinvol. me zinvol. Waarom vinden we het zo lastig onze waarde 

te bepalen?

 

A. Omdat we zelf heel vaak niet exact weten 
welke transformatie onze klanten nu precies 
doormaken 
En dat heeft heel vaak weer te maken met het feit dat we 

niet met eenideale klant te werken, maar met iedereen 

die we kunnen helpen.. Hierdoor is het resultaat dan 

weer dit en dan weer dat en weet je dus ook niet exact 

waar je nu voor staat. Laat staan dat je weet welk tarief 

je daar dan voor moet rekenen. Je kunt je voorstellen 

dat je als expert (met 1 ideale klant) beter voor je 

waarde kunt gaan staan. 

B. Omdat veel mensen niet met trajecten 
werken maar met losse sessies. 
En daar is nagenoeg geen waarde aan te hangen. Ik zal je 

uitleggen waarom. Neem het voorbeeld van het verbouwen 

van je huis. Eerst moeten er een paar muren uit, plafonds gesloopt 

worden, de badkamer weggebroken, kortom; rommel, stof en rotzooi. 

Beeld compleet? Wat wil je de aannemer betalen voor het afbreken van je 

huis? huis? Niet veel! Vervolgens komt de volgende fase, die van de opbouw. Nog 

steeds stof en rommel, maar er komt wel weer zicht op hoe het gaat worden. Wat vraag je voor die 

fase, het resultaat is nog niet van ultieme waarde voor je klant, wat is dat waard? Vervolgens komt 

de afbouw- en stylingfase; het moment dat je steeds met ‘oh’, ‘ah’ en vet verliefd door je eigen huis 

loopt omdat het zó mooi is. Eigenlijk is dat de enige fase waar je voor zou willen betalen (en best 

veel ook, want hier word je blij van!). Snap je waar ik heen wil? 

4. WAAROM IS HET BEPALEN 
VAN DE WAARDE DIE JE LEVERT 

ZO LASTIG?
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Dus als de aannemer naar je toekomt voor het hele proces/project/transformatie dan betaal 

je voor het hele traject met het resultaat voor ogen. Dáár wil je geld voor neerleggen. Maar 

als je aannemer geld voor de afzonderlijke fases vraagt, met die enorme hoeveelheid stof in je 

gedachten, dan zijn die eerste paar fases niet waar je graag voor betaalt. Snap je? Losse sessies 

versus een traject verkopen werkt exact zo. 

Dit is wat er vaak tijdens de eerste sessies van een traject gebeurd; we moeten meestal door oude 

bagger en patronen heen bij onze klant voordat we weer kunnen opbouwen. Eens? Dus als we 

ze het totale traject verkopen wat matcht met hun verlangen, dan willen ze het wel betalen; als je 

met mij gewerkt hebt in dit traject dan heb je/ weet je/kun je……….. en als je dan vragen ze echt niet 

'doe je geen losse sessies?' Je vraagt bij je autodealer toch ook niet ‘heb je deze auto niet met 3 

wielen?’ 

 

C. Omdat we denken dat losse sessies veel makkelijker verkopen 

Om een prijs voor een traject te bepalen – ik help je van A naar B in 8 sessies en dat kost  

€ X –, dat vinden we eng. Dan gaat het ineens om een heel groot bedrag. In jouw ogen in ieder 

geval, dat moet ik erbij zeggen 😊

Stel je gaat een auto kopen, dan weet je toch ook dat dat een ander bedrag is dan wanneer ik 

alleen een voorruit en een set wielen koop. Alleen kan ik niet van Utrecht naar Zwolle rijden met 2 

wielen en een voorruit. Dus ja, goedkoper maar je komt er niet mee op je bestemming. Dus koopt 

iedereen die auto (en niet de losse onderdelen) en zo mag je dat in je bedrijf ook gaan zien. Als 

je de transformatie laat zien (dat je niet meer naar 

Zwolle hoeft te lopen met een voorruit in je hand 

maar dat je overdekt, beschermt tegen de regen in 

no time in Zwolle bent) dan zul je zien dat het juist 

veel makkelijker is om een traject te verkopen in 

plaats van losse sessies. Omdat je nu een resultaat 

verkoopt. Je moet alleen een keer de keuze maken 

om niet meer voor losse sessies te gaan maar van 

nu af aan alleen maar trajecten te verkopen. 

"Je vraagt bij je 
autodealer toch 
ook niet ‘heb je 

deze auto niet met 
3 wielen?"
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D. Omdat we ons verantwoordelijk 
voelen voor het resultaat
Als we overschakelen van losse sessies naar trajecten, 

het enige waar we onze klanten écht mee helpen, dan 

ontstaat er ineens een extra ‘dingetje’ bij veel van mijn 

ideale klanten. Bij jou ook?? Ik kan er de klok op gelijk 

zetten, het is altijd raak. Als we maar losse sessies 

zonder resultaat verkopen, dan gaat het vaak best 

prima. Mijn potentiële klanten geven aan dat ze al 

‘best veel klanten hebben’. Dan zijn dan geen klanten, 

dat zijn losse sessies die ze verkopen aan mensen 

die hooguit 2 of 3 keer komen. Daar kun je geen 

transformaties mee bereiken, daar kun je geen levens 

mee veranderen. Dáár hangt dus ook geen waarde 

aan. 

Als mensen dan ineens een groter bedrag betalen, dan 

voelen we ons ineens verantwoordelijk of we dat resultaat wel gaan 

behalen. Ik ga je uitleggen dat dat niet hoeft om 2 redenen:

Dit is waarom je eerst een pilot doet, zodat je weet dat het werkt. 

En als het nog niet werkt dan optimaliseer je het tot het wél werkt. 

En vanaf dat moment kun je het vol vertrouwen in de markt zetten 

en hoef je dus niet meer bang te zijn ‘of het wel werkt’. Snap je? 

Jij bent niet verantwoordelijk voor het resultaat van je klant.  

 jij bent alleen verantwoordelijk om ze te leveren/geven/vertellen 

wat ze moeten doen/ nodig hebben om het resultaat te bereiken. 

Hier zie ik heel veel coaches en therapeuten een mindf*ck krijgen. We willen alles en iedereen 

redden, het voor iedereen zo goed mogelijk doen en dat iedereen met het allerbeste resultaat 

je praktijk uitloopt. Snap ik. Dat zou ik ook wel willen maar ain’t gonna happen sista. Of bro, net 

naar wie dit leest 😊

Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren is dat ik niet iedereen succesvol kan maken, hoe graag 

ik het ook wil. Ik leer iedereen wat ik weet, iedereen exact hetzelfde. En de ene verdient met het 

Luister nummer 47 van 
mijn Kick Ass Business 
Coaching Podcast over de 
relatie tussen je tijd en het 
tarief dat je vraagt.

1. 

2. 
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toepassen van die kennis inmiddels € 10.000 per maand of (veel) 

meer dan dat. En er zijn er die nooit hun investering in mij hebben 

terugverdiend. Omdat ZIJ het werk niet hebben gedaan. De 

keuzes niet maakten, geen actie ondernemen. 

Ik laat bewust een witregel open zodat je even adem kan halen 

want ik weet welke impact deze opmerking op veel mensen 

heeft. ‘Kun je niet maken Prins’, ‘wat zeg jíj nou?’. Maar dit is een 

les die je vroeg of laat zult leren als je echt een grote praktijk wilt 

bouwen en ondertussen zelf ook nog overeind wilt blijven staan. Zoals 

Jim Rohn zegt: 

 

Je kunt niet alle klanten op je rug nemen, hoe groot je hart ook is. Er zijn mensen die simpelweg 

niet willen veranderen (en dat is oké!) en er zijn er ook die het echt wel willen veranderen maar niet 

willen doen wat ervoor nodig is. En je kunt het voor ze willen doen, ik weet hoe verdrietig het soms 

is als je mensen ziet worstelen, maar dat kan niet, dat gaat niet. Daar help je hen niet mee maar 

vooral jezelf niet. En dat is wat je als coach vooral te leren hebt. Een harde les, I know. Maar life’s a 

bitch!!! 

Bekijk de video:
'Waardevolle lessen van 7 
jaar businesscoaching bij 
mijn eigen coach.'

Klik hier om de video te bekijken

"You can help a thousand 
but you can’t carry three"
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E. Je richt je bij het vaststellen van je prijzen 
op de klanten bij wie het traject/de training/
de workshop niet gewerkt heeft. 
Ik vergeet het nooit meer. Ik gaf voor de tweede keer een 

driedaags event in Ermelo. Er zaten ruim 300 mensen in de 

zaal. Alles waar ik een jaar hard voor en aan gewerkt had zou 

tijdens deze 3 dagen gebeuren. Bloednerveus begon ik aan 

dag 1 en halverwege moest ik concluderen dat het best goed 

ging. Ik zat er lekker in, ik was blij met hoe iedereen reageerde, top. Ik werd bijna enthousiast. Bijna. 

Nog niet helemaal omdat er iets te veel afhing van deze 3 dagen en we waren pas op dag 1.

Ik stapte rond 16.45 uur van het podium af, was tevreden en toen kwam mijn zoon naar me toe. 

Het bijzondere van mijn events is dat ik dat altijd met mijn hele gezin doe in plaats van een externe 

eventpartij. Mijn jongen gaf aan dat er ‘een mevrouw was komen klagen’. Ik dacht dat de grond 

onder mijn voeten wegzakte, mijn high werd direct een méér dan diepe low. ‘Ja, ze vroeg me of 

je morgen wel veel beter zou worden omdat zij en een aantal vrouwen niet zo blij waren met de 

inhoud van vandaag’. Ik dacht dat ik moest spugen. Echt! Ik moest huilen, mijn man kwam eraan 

en ik zei ‘blaas de boel maar af, mail iedereen maar want ik ga morgen niet weer het podium 

op’. Enneh, er zaten dus 290 zeer blije mensen in de zaal die dag en ik dacht dat alles fout ging 

omdat er 10 (10!) vrouwen minder tevreden waren. In ieder geval volgens 1 dame. Dat is dus hoe 

het werkt. Ook bij mij destijds. En mijn vermoeden is dat dat bij jou 

mogelijk ook nog wel zo is. 

Dus als ik vraag ‘wat is je traject waard’ dan denken 

we heel vaak bij het bepalen van de prijs van ons 

programma/traject aan de mensen bij wie het niet is 

gelukt. Bijna automatisch komen de mensen omhoog 

bij wie het een minder groot succes was. De vraag is 

alleen waarom het een minder groot succes was; heb 

jij of hebben zij het werk niet gedaan? Voel je? Ik hang 

mijn prijs niet op aan mijn uitschieters aan de positieve 

kant (degene die een bovengemiddeld goed resultaat 

hebben) maar dus ook niet op de uitschieters aan de 

negatieve kant. En ik vraag jou om hetzelfde te doen. 

Hang jouw waarde niet op aan iemand die het werk niet 

doet. Laat hen je tarief niet bepalen. 

 

"Hang jouw 
waarde niet 

op aan iemand 
die het werk 

niet doet"

Klaar voor meer?  
Bestel dan nu mijn boek 
'De Kick Ass code voor 
succesvol ondernemen 
voor slechts  
€24,95 inclusief  
verzending!'

Klik hier om het  
boek te betellen
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Ik ben een groot voorstander van het organisch laten groeien van je 
tarieven. In dit hoofdstuk zal ik uitleggen waarom dat is en hoe dat 
werkt. 

Als je net start heb je nog niet echt een expertstatus in de markt. Stroom je niet over van de 

klanten, staan ze over het algemeen nog niet in rijen van 12 voor je deur opgesteld. Er bestaat 

zoiets als de wet van vraag en aanbod. Moet ik hier natuurlijk ook wel even noemen zodat mijn 

studie Bedrijfskunde niet helemaal voor niets is geweest :)

Goed, mocht je die studie nu niet gevolgd hebben (mis je ook niets aan),  

dan zal ik die heel kort uitleggen.

• Als er meer aanbod is dan vraag, dan is je prijs lager

• Als er meer vraag is dan aanbod, dan is je prijs hoger

Houd je dit principe nu op je startsituatie als coach, waarbij 

er over het algemeen weinig of geen vraag is, dan ga je dus 

niet met je prijs aan de bovenkant van de markt zitten. Ook 

omdat je dat zelf waarschijnlijk niet kunt dragen omdat je het 

vertrouwen niet hebt en geen bewijs hebt dat dat wat je zegt 

ook werkt. 

Als je nu met die lagere prijs veel klanten maakt, voelt dat het goed werkt, je expertstatus en 

vertrouwen en je bereik groeit, dan komt er vanzelf meer vraag. Dan gaat dus de wet van vraag en 

aanbod op; de vraag stijgt, je agenda raakt voller en dus gaat de prijs omhoog. Daarbij stijgt ook je 

vertrouwen dus dan kun je die prijs ook dragen. Hier kom ik dus eigenlijk terug op het voorbeeld 

van mijn eigen coach die ik bij mensen programma’s voor prijzen zag noemen waarvan ik dacht 

'really?'.

Ik geloof namelijk dat er 3 punten belangrijk zijn bij het bepalen van je 
prijzen/tarief: 
1. Wat jij het en jezelf waard vindt

2. De vraag vanuit de markt, zoals hierboven uitgelegd

3. De resultaten die je levert bij je klanten (wat natuurlijk weer van invloed is op punt 2)

Voor mij heeft dit organisch laten groeien van mijn tarieven ervoor gezorgd dat ik vooral heel 

duurzaam ben gegroeid en eigenlijk nooit een te grote jas aandeed. Daardoor deed ik altijd heel 

5. JE PRIJZEN ORGANISCH 
LATEN GROEIEN
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relaxed mijn aanbod, vol vertrouwen. Liep ik nooit op mijn tenen bij het leveren en dat kwam het 

resultaat dan weer ten goede. Zo eenvoudig is het eigenlijk. 

En dat betekent niet dat het 43 jaar moet duren. Het betekent ook niet dat je niet veel omzet kunt 

maken. Ik ben ooit gestart met een traject van € 150 voor 6 sessies. Inmiddels ligt mijn tarief hoger 

dan € 1.000 en verkoop ik programma’s van meer dan € 20.000. Juist omdat het altijd organisch is 

gegroeid en ik resultaat leverde, veel klanten succesvol maakte, nam de vraag naar mijn coaching 

toe terwijl ik niet meer tijd had dus ging de prijs omhoog. Stap voor stap in een periode van ruim 7 

jaar. 

“Van €150,- naar €20.000,- 
ging niet in één keer en ook 
niet in één jaar. Dan bouw je 

een duurzaam bedrijf”
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Goed, so far so good als het gaat over het vaststellen van je prijzen en tarieven in je praktijk. 

Waarbij ik nog wel minimaal 50 extra pagina’s had kunnen typen, ik heb nog wel minstens 5 

onderwerpen die ik het liefst nog met je zou willen behandelen als het gaat over het vragen van 

je prijzen. Punten als hoe je je prijzen laat stijgen, hoe je nu meer kunt vragen dan je collega in 

de markt, iets over een money mindset en nog een paar dingen waarvan ik denk dat je ze moet 

weten om echt goed met dit onderwerp aan de slag te gaan. 

Ik wil echter voorkomen dat onze eerste kennismaking een 

boekwerk wordt dat dikker is dan het Oude en Nieuwe 

testament samen. Ik ben namelijk allesbehalve saai en 

meer van de praktijk dan de theorie. Daarom heb 

ik iets bedacht. Laat alles wat ik je aan inzichten 

heb gegeven in dit e-book eerst even tot je 

doordringen en ga er dan mee aan de slag. 

Ik stuur je dus nog een paar 
waardevolle mails met tips en 
lessen over prijzen (oa over 
het verhogen van je prijzen, 
het noemen van je prijzen op 
je site en nog veel meer) 

Als je blij werd van dit schrijfsel, hou 

dan deze mails in de gaten en lees ze 

ook als ze binnenkomen. Zet ze niet in 

een mapje ‘die lees ik later nog een keer’ 

want dit is juist de info die je NU nodig 

hebt in de fase waarin je met je praktijk zit. 

Werd je nu niet echt heel gelukkig van mijn 

woordenbrij, meld je dan af van mijn mails, want 

die schrijf ik op dezelfde manier en toon als dit 

ebook. What you read is what you get 😊  

Het wordt niet anders dan dit 😊

Kun je nu echt niet wachten op mijn volgende mails (‘gimme more, 

gimme more!), wat natuurlijk stiekem mijn ego wel streelt :), dan heb ik nog wel 

6. WHAT’S NEXT?
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Ik heb een podcast: www.jezaakvoorelkaar.nl/podcasts  
of op Spotify of op Apple Itunes 

Ik ben ‘nogal actief’ op Instagram: www.instagram.com/jezaakvoorelkaar 
 
Ik heb een waardevolle Facebookgroep:   
https://www.facebook.com/groups/1854589991429201 
 
En natuurlijk kun je me ook volgen op mijn Facebookpagina:  
www.facebook.com/jezaakvoorelkaar 

Ik geef maandelijks een gratis live online training www.jezaakvoorelkaar.nl/webinar  

En ik heb nog een aantal andere gratis e-books die je kunt vinden via  
www.jezaakvoorelkaar.nl/gratis. Mag je allemaal downloaden, en ook nog allemaal 
tegelijkertijd, maar dan niet zeggen dat je ‘veel te veel mails’ van me krijgt he! 

Goed, ik hoop dat onze eerste date je goed bevallen is. Nog een keertje 
doen?? 😊 Ga eerst maar goede prijzen vragen, spreek ik je daarna snel!! 

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 mijn boek te kopen, dat heel 

erg waardevol is gezien de recensies, maar er zijn nog niet zo vaak mensen 

er 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













iets om je tijd door te komen tot mijn eerstvolgende schrijfsel. Mag je zelf kiezen wat je wilt en leef 

je vooral uit als je alles wilt hebben. Het is toch gratis 😊 Daarbij heb ik de stelling ‘mijn gratis stuff is 

beter dan de betaalde stuff van iemand anders’. Dus…………..

There’s more!! Allemaal overigens niet geschikt voor tere zieltjes. Dan zul je je snel beledigd 

voelen en weerstand ervaren tegen veel van wat ik roep. Dan kun je beter ‘Emily in Paris’ gaan 

bingen op Netflix…… Zal je meer rust en voldoening geven. Zeg je nou ‘kom maar door’, dan is hier 

een rijtje waar je je hart aan op kunt halen 😊
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1. Met mijn online training 'Bouw een 

Bloeiende praktijk in 90 dagen' (https://

jezaakvoorelkaar.nl/bloeiende-praktijk-90-

dagen/)

2. Met mijn 6-maanden traject 'Strategisch 

Versnellen' (https://jezaakvoorelkaar.nl/

strategisch-versnellen/)

3. Met mijn jaarprogramma 'Verdienen wat 

je waard bent'. (https://jezaakvoorelkaar.nl/

verdienenwatjewaardbent/)

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 ik een aantal zeer waardevolle tips 

met je. Wil jij kans maken op één van de 3 

gratis resulaat-sessies? Klik dan op de knop 

hieronder om het vragenformulier in te vullen.

Hartelijke groet,

PS: Vond je dit waardevol? Wil je dan hier een review achterlaten? 

PPS: Ik zou het overigens ontzettend leuk vinden als je me zou laten weten wat je van dit 

e-book vindt. Wil je het me mailen op info@jezaakvoorelkaar.nl. Ik lees en beantwoord 

alle mails zelf, dus dit is niet zomaar vissen naar berichtjes die uiteindelijk niemand ziet 😊

Intake traject

Afhankelijk van waar je nu staat kan je op drie
verschillende manieren met mij samenwerken:
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