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Voorwoord
In 2012 en 2013 bereikte ik met mijn bedrijf een dieptepunt. Nog steeds
werkte ik iedere dag met veel plezier in en aan mijn bedrijf maar ik
boekte veel te weinig resultaat.
In 2014 realiseerde ik een verdubbeling van de omzet en de winst van het
jaar er voor.
Wat deed ik in 2012 en 2013 waardoor de resultaten zo achter bleven bij
het werk?
Van alles testen. Nieuwe producten, nieuwe markt, nieuwe marketing…
Op een bepaald moment heb ik gekozen om over te schakelen naar alleen
maar Engels. Ik negeerde hiermee de wens van veel mensen die mij
volgden, dat ze juist de informatie in het Nederlands willen. Na driekwart
jaar gaf ik op en schakelde ik terug naar het Nederlands. Ik ging aan de
slag met een nieuwe focus: balans in ondernemerschap en gezin. Een
belangrijk onderwerp en een rode draad in mijn leven. Heel interessant
en belangrijk maar niemand die hier geld in wilde steken.
Tenminste zo leek het voor mij. Nu ik terugkijk zie ik het anders. Toen ik
koos om over te schakelen op Engels, ging ik niet all-in. Mijn Nederlandse
site bleef staan, voor het geval dat het niet zou lukken. Ik had maar één
product in het Engels, ik had hier maar één keer promotie voor gedaan.
Voor de focus op balans in ondernemerschap en gezin heb ik alleen naar
mijzelf geluisterd. Ik had geen idee wat de klant wilde. Of wie eigenlijk de
klant was voor de oplossing. Eigenlijk had ik helemaal geen producten.
Nu ik terugkijk kan ik zien wat ik toen nog veel meer had moeten doen.
Maar wat deed ik dan in 2014 waardoor ik zo veel meer resultaat boekte?
Een paar dingen.
Een van de belangrijkste dingen:
Focus
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Focus op omzetgenererende activiteiten. Focus op de klant. Focus op de
doelklant. Focus op mijzelf. Focus op resultaat.
Focus op activiteiten die ik eerder had gedaan. Producten en oplossingen
die ik in de kern al goed kende en alleen nog maar hoefde te verbeteren.
Zo min mogelijk nieuwe dingen.
Concentreren op doelen en acties die omzet opleverden, niet in de
toekomst, maar in dat jaar.
Natuurlijk heb ik nog veel meer gedaan dat jaar. Daar lees je meer over
in dit miniboek. Ik deel de 10 belangrijkste dingen die ik gedaan heb om
mijn omzet en mijn werkplezier te verdubbelen. De 10 dingen die jij nu
ook kunt doen.
Ik verdien geen miljoenen. Wel heb ik mijn omzet verdubbeld in één jaar.
Dat kun jij ook, dat weet ik zeker. Want als je na een paar jaar worstelen
met minimaal resultaat toch doorgaat en dan wel resultaat boekt, dan
kun jij dat zeker met waar je nu staat.
Ik ben maar een paar stappen verder dan jij - niet al mijlenver vooruit.
Verder ben ik van de no-nonsense, lekker praktisch en direct. Ik houd er
van om de juiste dingen goed te doen.
Op basis van waar jij nu staat maak je een plan en volg je de stappen
naar jouw volgende niveau.
Niet naar een fantastisch doel waardoor jij over een jaar gefrustreerd
bent omdat je dat niet bereikt hebt. Maar naar een realistisch doel waar
je stap voor stap naar toe werkt.
Niet door niets te doen. Ik ben eerlijk met je, het zijn goede stappen,
maar je moet er gewoon hard mee aan het werk.
De geweldig klinkende plannen waarmee je slapend rijk wordt klinken te
goed om waar te zijn. En dat zijn ze ook. Je moet er hard voor werken en
daar is niets mis mee.
Dit boek lezen is niet voldoende. Je moet er echt mee aan de slag.
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In 10 stappen jouw coachingsbedrijf verdubbelen in één jaar.
Veel plezier.
Noot:
Wil je dit miniboek delen met een coach? Geef haar dan de link http://
verdubbelboek.nl dan krijgt ze ook alle bonussen die ik steeds toevoeg
aan het boek.
Deel
•
•
•
•
•
•

dit Verdubbelboek in jouw netwerk op:
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
LinkedIn
e-mail

Dank je wel voor jouw hulp!
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Actie
Heb je meer hulp nodig dan alleen dit miniboek lezen? Wil jij actie? Doe
dan mee aan de Verdubbeldag of de Masterclass Verdubbelen.
De Verdubbeldag
Eén dag werken aan de vier kernstappen om je coachingsbedrijf te
verdubbelen.
Een volle dag geblokkeerd in je agenda waarin we samen aan de slag
gaan.
Dit alles met 4 presentaties van mij en 4 blokken waarin jij zelf aan de
slag gaat. Concrete uitleg met acties. Daarna ga jij aan de slag met deze
acties.
Alles online, je doet alles vanuit huis of je eigen kantoor. Waar jij maar
wil.
Kijk voor de eerstvolgende verdubbeldag en meer informatie op:
http://verdubbeldag.nl

Masterclass
Deze masterclass is één van de weinige live evenementen die ik een paar
keer per jaar organiseer. Schrijf je daarom nu alvast in.
Er is een masterclass waarin we de eerste stappen zetten om je omzet te
verdubbelen in één jaar.
En er is een masterclass waar jij de eerste stappen gaat zetten om je
zichtbaarheid te vergroten.
Kijk voor meer informatie over de eerstvolgende masterclass:
http://ernohannink.nl/masterclass-verdubbelen/

Aanbevelingen
Wil jij met jouw aanbeveling in dit miniboek? Mail me dan jouw review.
Vertel me wat je goed vindt aan dit miniboek en wat ik kan verbeteren.
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Stuur jouw review naar erno@ernohannink.nl
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Verdubbelen van je coachingsbedrijf
Wat bedoel ik met verdubbelen?
Dubbel zo veel klanten? Dubbel zo veel werk?
Dat zeker niet.
Voor de meesten van ons betekent het verdubbelen van je omzet als
vanzelf het verdubbelen van het aantal uren dat je werkt, met dubbel zo
veel klanten.
Het verdubbelen van je bedrijf dat ik voor ogen heb, gaat over niet veel
meer uren maar wel met een verdubbeling van de omzet. Of beter nog,
met minder uren werken ‘in je bedrijf’. Wel meer uren werken ‘aan je
bedrijf’.
Verdubbelen van je bedrijf gaat over het resultaat.
Wat je met je bedrijf doet gaat overigens altijd over het resultaat. De
combinatie van het beste resultaat voor je klant EN voor je bedrijf EN
voor jou.

Verdubbelen omzet
Het verdubbelen van je bedrijf gaat onder andere over het verdubbelen
van je omzet.
Hoe kun je meer omzet bereiken?
1. Hogere prijzen vragen voor hetzelfde product
2. Meer bestaande producten verkopen aan bestaande klanten
3. Nieuwe producten verkopen aan bestaande klanten
4. Bestaande producten verkopen aan nieuwe klanten
5. Nieuwe producten verkopen aan nieuwe klanten
De verschillende mogelijkheden heb ik hieronder voor je uitgewerkt
oplopend in energie en risico.
1. Voor de producten die je nu hebt, hogere prijzen vragen. Een
hele effectieve manier. De weg naar snel meer omzet.

9
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Het is ook heel aannemelijk dat je deze methode nog heel goed kunt
toepassen voor jouw bedrijf. Als je tot nu toe weinig weerstand hebt
ontvangen bij het noemen van je prijs, wordt het zelfs hoog tijd dat je de
prijzen verhoogt.
Dit is vrij eenvoudig voor nieuwe klanten die je aantrekt. Je presenteert
hetzelfde product, maakt de waarde duidelijk en hanteert de nieuwe prijs.
Verhoog je de prijzen voor de bestaande klanten dan is het goed om de
waarde van wat je levert ook te verhogen. Niet met meer werk. Je kunt
bijvoorbeeld digitale producten toevoegen. Kost je in tijd niets extra.
Een methode om dit te doen is telkens je prijzen flink te verhogen
(verdubbelen bijvoorbeeld) totdat je merkt dat nieuwe klanten het niet
meer kopen. Dan doe je een stapje terug naar de vorige prijs waarmee je
het nog wel verkocht. Dit levert niet alleen meer omzet op maar ook
betere klanten.
2. Meer producten verkopen aan bestaande klanten. Je hebt de
klant een product, dienst of training verkocht. Tijdens het verkoopproces
kun je nu een extra product aanbieden.
De klant heeft al Ja! gezegd. Dit is een goed moment om meer producten
aan te bieden die het eerste product ondersteunen.
Denk aan een online training die ze kunnen volgen voordat ze aan de
intake beginnen. Of een boek.
Een ander moment om meer producten aan deze klant te verkopen is
wanneer het eerste traject is afgerond. Dit is een goed moment om een
verdieping of vervolg aan te bieden.
Dit zijn manieren (upsell en cross sell) die je niet veel moeite kosten en
werken. Ze worden al lang gebruikt door bekende online winkels als Bol,
Amazon en Coolblue. Het werkt, maar wordt door coaches veel te weinig
toegepast.
3. Luisteren naar de behoefte van de bestaande klanten en daar
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nieuwe producten voor maken. Een hele slimme manier om meer
omzet bij dezelfde klanten te verkrijgen.
Handig is dat je hierbij gebruik maakt van je bestaande expertise. Zo is
het toevoegen van een nieuw product een kleine moeite.
Je maakt een soort trechter voor de klant waarin je steeds weer een
nieuw product aanbiedt. Telkens als ze een product hebben gekocht, een
traject, training of programma hebben doorlopen biedt je een nieuw
product aan.
Dit is vaak een ‘upsell’, een product met een hogere waarde. Een ‘down
sell’ bied je juist weer aan als ze geen gebruik hebben gemaakt van het
huidige aanbod. Vaak een product met een lagere waarde dan het vorige
aanbod.
Door goed naar je klant te luisteren kun je een vervolg op je huidige
programma maken. Je kunt bijvoorbeeld een klein onderdeel van je
huidige programma verdiepen en dat apart aanbieden.

4. Bestaande producten of diensten verkopen aan meer mensen.
Je moet er dus voor gaan zorgen dat er meer mensen in je
verkooptrechter komen.
Meer mensen op je site, meer mensen bezoeken, meer offertes maken,
meer adverteren, meer e-mails versturen, meer netwerken bezoeken,
meer contacten op de sociale netwerk sites....
Je snapt het. Je moet meer potentiële klanten aantrekken die je kunt
omzetten in klanten. Meer mensen aan het begin in de verkooptrechter
bij dezelfde conversie levert meer klanten op.
De verkooptrechter betekent dat er aan het begin van de trechter veel
kopers zijn voor producten met een lagere prijs. Aan het einde van de
trechter zijn minder klanten over die de duurste producten van je kopen.

5. Nieuwe producten verkopen aan nieuwe klanten. Heb je nieuwe
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producten gemaakt voor je bestaande klanten dan kun je deze ook
aanbieden aan nieuwe potentiële klanten.
Nieuwe producten ontwikkelen voor nieuwe klanten is een hoog risico. Je
hebt nog geen kennis van de nieuwe klant en je moet een nieuw product
maken.
Het is waar door veel coaches veel energie in wordt gestoken. Weer een
nieuw product en op zoek naar nieuwe klanten voor dit product. De kans
op teleurstelling is hier het hoogste.
De nieuwe producten die je maakt voor je bestaande klanten hebben een
lager risico voor jou. Je weet al of het nieuwe product goed wordt
ontvangen door je bestaande klanten.

Verdubbelen van je financiële resultaat?
Het verhogen van je omzet leidt lang altijd niet tot een evenredige
verhoging van het financiële resultaat. Als je om meer omzet te bereiken
veel meer kosten maakt dan kan het zelfs zo zijn dat je resultaat lager
wordt dan afgelopen jaar. Dat is niet de bedoeling.
Het is goed om actief te werken aan de omzetgroei EN op de kosten te
letten. Kun je meer resultaat bereiken met dezelfde kosten?
Je ziet hierboven dat de meeste oplossingen voor meer omzet, meer tijd
en vaak ook meer kosten vragen.
Verdubbeling van je bedrijf gaat niet over dubbel zo veel tijd er in
steken of dubbel zo veel kosten maken.
Het gaat wel over meer klanten, betere klanten, betere prijzen en meer
waarde bieden aan je klanten. Het gaat ook over investeren. Investeren
in je klanten, in je bedrijf, in jezelf, en dat kost naast tijd ook geld.
De verdubbeling die ik beschrijf in dit boek zorgt voor een verdubbeling
van jouw inkomen.
Dit levert je de vrijheid die je zoekt.

Altijd meer?
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Betekent een verdubbeling van je coachingsbedrijf dat je altijd maar meer
wil? Meer omzet, meer geld voor jezelf?
Voor mij is dat in ieder geval niet zo.
Ik ben op een missie om 100.000 coaches te helpen om nummer 1 te
worden in hun niche. Dat betekent dat ik daarmee voorlopig vooruit
kan. :)
Help ik steeds meer coaches dan verdien ik met mijn bedrijf ook steeds
meer geld. Hierdoor kan ik steeds meer investeren in mijn bedrijf en
steeds beter en meer coaches helpen.
Het is daarom logisch dat ik met mijn bedrijf steeds meer ga verdienen.
Meer omzet betekent voor mij dat ik mijn missie leef.
Betekent dit ook dat ik persoonlijk steeds meer moet verdienen? Wil ik
alleen maar consumeren? Of juist bewuste keuzes maken wat ik wel en
niet doe.
Voor mijn uitgaven maak ik graag bewust keuzes. Heb ik dit echt nodig?
Meer spullen betekent voor mij niet dat ik gelukkiger wordt. Sterker nog
voor mijzelf en in mijn kantoor houd ik van minimaliseren. Minder spullen
meeslepen. Minder spullen op mijn bureau. Minder spullen in mijn
kantoor. Een opgeruimd gevoel en een leeg hoofd.
Als je nu naar mijn bureau kijkt zie je dat dat niet altijd lukt. Het kost
moeite om tijd vrij te maken voor meer ruimte.
Ervaringen zijn veel belangrijker voor mijn geluk dan spullen heb ik de
laatste jaren gemerkt. Momenten met mijn kinderen, met ons gezin,
nieuwe mensen ontmoeten, evenementen bezoeken, reizen per trein. Het
kost niet veel, het is vooral een keuze.
Steeds meer verdienen betekent niet dat je steeds gelukkiger wordt. Uit
onderzoek blijkt dat, wanneer je meer dan € 80.000 per jaar verdient je
niet veel gelukkiger gaat voelen. In de Westerse wereld kun je met dit
inkomen de basisbehoeften vervullen. Meer heb je niet nodig voor meer
geluk.
Dat ik bewust nadenk over mijn uitgaven betekent niet dat ik geen
ambities heb of niet gul ben (zegt Monique Bolung in dit interview).
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Bewust kiezen voor bepaalde uitgaven en op andere uitgave besparen
gaat veel meer over bewust leven. Bewust nadenken hoeveel uren ik
werk. Hoeveel tijd ik voor mijzelf en mijn gezin blokkeer in mijn agenda.
Tijd
1.
2.
3.
4.
5.

om te genieten
Met aandacht voor jezelf
Aandacht voor je gezin
Aandacht voor je bedrijf
Aandacht voor de gemeenschap
En realiseer jouw betere wereld

De vijf pijlers voor een goede mix van ondernemerschap en gezin.
Aandacht voor je bedrijf betekent ruimte maken om te werken ‘aan je
bedrijf’ in plaats van alleen maar ‘in je bedrijf’ werken.
Ruimte dus voor de verkoop en marketing. Ruimte om je processen en
systemen goed in te richten. Ruimte om de conversie verbeteren, meer
resultaat bij de zelfde inspanning. Dat draagt bij aan verdubbelen.
Ruimte om een Wow ervaring te leveren aan je klanten. Deze Wow
ervaring zorgt er voor dat ik steeds meer coaches mag helpen.
Ieder jaar verdubbelen is niet het doel. Soms heb je ook een jaar waarin
je op zoek bent. Een jaar waarin je een transformatie ondergaat. Een jaar
waarin je nog niet precies weet hoe je verder gaat.
Verdubbelen is voor mij dus niet altijd meer. En voor jou?
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1. Hoe denk jij over geld
Wat denk jij dat je tegenhoudt om je coachingsbedrijf te verdubbelen?
Om twee keer zoveel omzet te behalen met je coaching als je nu doet?
Klanten? Producten? Prijs? Marketing? Promotie? Verkeer naar je website?
Connecties in de sociale netwerken?
Mis.
Het belangrijkste dat mij (en jou) tegenhoudt om de omzet van het
bedrijf te verdubbelen zit in ons hoofd.
Mijn mindset over geld, hoe ik denk over geld en over waarde.
Wat vind ik een hoog inkomen. Wanneer heb ik veel geld. Wanneer heb ik
heel veel geld.
Wat vind ik zelf dat mijn dienst of product waard is.
Het heeft te maken met je historie met geld. Wat heb je geleerd
over geld?
Is geld goed of slecht? Zijn mensen met veel geld goed of slecht?
Kijk je met afgunst naar mensen die meer geld hebben dan jij? Of kijk je
juist met bewondering naar deze mensen?
Het lastige is dat je deze mindset over geld al heel vroeg hebt
meegekregen van je ouders en zij weer van hun ouders. Een uitspraak die
ik zelf nog wel eens hoorde in mijn jeugd van mijn oma en mijn moeder:
“Wie voor een dubbeltje geboren is…wordt nooit een kwartje.”
De geld mindset is niet iets wat je zo maar verandert, maar het kan wel.
Er zijn mooie voorbeelden dat het wel kan. Kijk maar eens naar mensen
als Richard Branson (oprichter/eigenaar Virgin) of Oprah Winfrey
(eigenaar van OWN - Oprah Winfrey Network). Ze zijn met niets
begonnen en kijk waar ze nu staan en hoe ze genieten van wat ze doen.
Werken aan je geld-mindset
Vul de volgende oefening in voor jezelf.
De vier omzetniveaus per jaar voor je bedrijf:
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Minimum

€_

2

Normaal

€_

3

Doel

€_

4

Wens/bang

€_
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Bij het minimum vul je in welke omzet je minimaal moet realiseren voor
je bedrijf om zelf te overleven.
Bij normaal vul je in welke omzet je eigenlijk zou moeten verdienen om
te leven.
Bij doel vul je het omzetdoel in dat je in je hoofd hebt voor je bedrijf.
Bij wens/bang vul je jouw ultieme omzetwens in. De omzet waar je zelfs
een beetje bang van wordt.
Dan vul je deze in:
Wat heb je minimaal nodig privé

€ _ per jaar

En als laatste, hoeveel tijd wil je besteden per jaar aan je bedrijf: _ uren
Nu kun je jouw uurprijs uitrekenen.
Uurprijs is je doelomzet delen door het aantal uren.
Uurprijs: doelomzet € __ /

uren = €

/ uur

Dit is altijd handig om te weten wanneer je keuzes moet maken of je iets
moet uitbesteden of zelf blijft doen.
De bedragen die je opschrijft zijn voor iedereen verschillend. Er is geen
goed of fout bedrag. Het past bij jouw gevoel. Door alleen al deze 4
niveaus op te schrijven heb ik mijn idee over de omzet van mijn bedrijf
veranderd. Ze staan op het whiteboard in mijn kantoor zodat ik ze altijd
in beeld heb. Daar staat overigens ook mijn missie en die gaat over meer
dan alleen geld.
Mijn geld-mindset
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Het afgelopen jaar heb ik veel gelezen over geld en de geld-mindset. Dat
alleen al heeft mij een andere inzicht op geld gegeven. Natuurlijk zijn er
nog genoeg momenten, als het spannend wordt bijvoorbeeld, dat ik
terugval op mijn oude geld-mindset. Een gedachte dat succesvol zijn, veel
geld verdienen en scheiden met elkaar verbonden zijn. Het valt niet mee
om die mindset die diep zit in mijn brein te vervangen door een nieuwe
geld-mindset.
Ik herinner mij nog goed dat ik op de HTS dacht dat ik maximaal 50.000
gulden per jaar zou gaan verdienen. Ik dacht ook dat ik wilde stoppen
met werken op mijn vijftigste.
Na heel wat worstelingen staat mijn jaardoel op € 150.000 in ongeveer
1.200 uren per jaar. Dit resulteert in een uurprijs van € 125. En ik wil
altijd blijven ‘werken’. Ik geniet van wat ik doe waarom zou ik dan
stoppen?
Zicht op mijn financiën
In de jaren dat ik te weinig verdiende en ik het niet belangrijk vond wist
ik waar ik ongeveer stond financieel. Ik wist niet wat er op de bank stond
of hoeveel ik per maand verdiende. Maar ik wist het ongeveer.
In die tijd had ik wel doelen gesteld over hoeveel ik wilde verdienen met
hele optimistische aantallen voor klanten. Of ik aan het einde van het jaar
mijn doel ging realiseren wist ik ook pas aan het einde van het jaar. Dit
gaf mij geen ruimte om nog extra stappen te zetten om mijn doel te
realiseren. We hadden ons toch weer een jaar gered en ik deed wat ik
leuk vind.
Nu kijk ik iedere dag naar mijn bankstand en naar de omzet voor deze
maand. Ik weet mijn doel niet alleen voor het jaar maar ook per kwartaal
en per maand. Ik kan nu iedere maand extra acties ondernemen als ik zie
dat ik achterloop op mijn doelstelling.
Het is zelfs onderdeel van mijn dagelijkse to-do lijstje; ik heb er een
gewoonte van gemaakt. Iedere ochtend kijk ik naar de bankstand en mijn
omzet voor de maand in de administratie en schrijf dit op. Zo houd ik
zicht op vooruitgang of stilstand.
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Het maken van facturen is nu ook een gewoonte. Verstuur ik de factuur
niet dan loopt de omzet van de maand niet op en komt er geen geld bij
op de bank.
Een buffer voor meer rust
Soms zijn er omstandigheden waardoor de inkomsten in je bedrijf even
stagneren. Je wordt ziek. Iemand in je gezin of familie vraagt veel
aandacht en tijd. Je werkt aan een nieuw product. Je kiest een nieuwe
richting met je bedrijf.
Er kunnen veel redenen zijn dat de inkomsten op een moment veel lager
zijn dan normaal. Op dat soort momenten moet je natuurlijk ook leven en
de vaste lasten privé en in je bedrijf kunnen betalen.
Een financiële buffer waardoor je dit soort periodes kunt opvangen geeft
je veel rust. Het geeft ruimte om te doen wat je moet doen zonder dat je
telkens hoeft na te denken over hoe je alles kunt betalen.
Schrijf op wat je minimaal per maand nodig hebt om alle lasten van je
gezin en je bedrijf te betalen.
Een buffer om één jaar alle lasten te betalen en te leven zonder zorgen
geeft veel rust. Begin eerst met een buffer van tenminste 3 maanden.
Bouw dit daarna uit tot een financiële buffer voor 6 maanden en
uiteindelijk naar een buffer voor 12 maanden.
Reken uit wat je minimaal iedere maand nodig hebt:
Vaste lasten van je bedrijf
€ __ per maand
Minimaal nodig om te leven met je gezin € __ per maand
Tel deze bij elkaar op:
Je hebt dus per maand minimaal nodig

€ __

Buffer voor een kwartaal zonder inkomen = 3 x maandbedrag € __
Buffer voor een half jaar zonder inkomen = 6 x maandbedrag € __
Buffer voor een heel jaar zonder inkomen = 12 x maandbedrag € __
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Voordat je andere grote uitgaven gaat doen voor je bedrijf leg je eerst
bovenstaande buffer aan in fases. Dit doe je op een spaarrekening voor je
bedrijf.
Deze buffer geeft jou en je partner rust als het even tegen zit. Gaat het
weer beter met de inkomsten, dan vul je de buffer als eerste weer aan.
Maak iedere maand het minimale bedrag dat je privé nodig hebt
automatisch over naar je privérekening. Dit geeft ook je partner rust in
het gezin. Hij of zij weet iedere maand waar ze financieel op kan rekenen.
Enkele vragen om anders te denken over geld en inkomen
Veranderingen
•
Op welke kosten kun je besparen zonder dat het jullie
levenskwaliteit negatief beïnvloedt?
•
Kun je 10% meer besparen op deze kosten zodat je een investering
kunt doen in je eigen ontwikkeling?
•
Wat moet je doen om 10x meer te verdienen, per uur, dag of per
jaar?
•
Hoeveel meer uren kun jij werken aan jouw passieprojecten als je
10x meer verdient voor ieder uur dat je werkt?
Wensinkomen
•
We zijn 5 jaar verder en nu verdien je dat wensinkomen. Wat waren
de grootste struikelblokken op de weg er naar toe?
•
Je bent 5 jaar verder en nu verdien je jouw wensinkomen. Wat heb
je veranderd in je leven ten opzichte van nu?
•
Kijk naar deze lijstjes. Wat kun je nu al toepassen?
Waarmee stop je
Je krijgt een brief van een advocaat en je erft € 20 miljoen (zonder
voorwaarden) van een ver familielid. Later die week bezoek je de dokter
en je krijgt na een kort onderzoek te horen dat je niet meer dan 10 jaar
te leven hebt.
Wat zou je nu anders doen en vooral wat zou je niet meer doen?
(Via Jim Collins)
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Financieel onafhankelijk
Hierboven vroeg ik je wat je minimaal nodig hebt om te leven. Houd je
hierbij ook rekening met wat je partner hierin bijdraagt?
Wil jij financieel onafhankelijk zijn en gaat je bedrijf dit voor je doen?
Wees dan volledig financieel onafhankelijk, houd geen rekening met het
inkomen van je partner. Weet wat je minimaal nodig hebt om te leven
zoals jij graag wil.
Natuurlijk blijf je bij elkaar, maar toch. Stel dat er iets misgaat. Dan is
het goed dat je ook dan financieel onafhankelijk bent en kunt blijven
leven zoals jij dat graag wil.

Investeringen
Het bedrijf is van mij. Het inkomen dat we overmaken naar privé is voor
ons gezin. Wat ik verdien met mijn bedrijf heeft dus direct invloed op
mijn gezin. Verdien ik te weinig dan levert dat spanningen op. Verdien ik
veel dan levert dat ontspanning op. Er kan worden gespaard, afgelost en
geïnvesteerd.
Het liefste beslis ik zelf over investeringen. Het is tenslotte “mijn bedrijf”.
Grote investeringen bespreek ik echter altijd met mijn vrouw. Deze
investeringen doe ik altijd met de gespaarde middelen vanuit het bedrijf.
Deze gesprekken vind ik lastig want ik moet verantwoorden wat ik doe
terwijl het mijn bedrijf is. Ik heb gekozen voor onafhankelijkheid. Deze
gesprekken voelen voor mij vaak aan alsof ik een stukje van die
onafhankelijkheid verlies.
Schuld en hypotheek
Het is belangrijk dat je alle uitstaande schulden die je hebt onder ogen
ziet en zo snel mogelijk aflost.
Open alle ongeopende rekeningen, print alle onbetaalde facturen die nog
in je inbox staan. Tel alle onbetaalde rekeningen en alle schulden die je
hebt bij elkaar op. Dat kan een heel hoog bedrag zijn als je al een tijdje
niet meer durfde te kijken. Het is in elk geval een feit.
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Je hebt nu in ieder geval een duidelijk beeld van de totale schuld. Je weet
nu ook wat je te doen staat:
De facturen betalen en de schulden aflossen. Zo snel mogelijk.
Natuurlijk moet je ook leven. Kijk of je leningen kunt samenvoegen, dan
heb je in ieder geval zo min mogelijk schuldeisers. Bel mensen die je nog
betalen moet en leg je situatie uit. Maak afspraken die voor jullie beide
acceptabel zijn.
En ja ook de hypotheek is een schuld. Natuurlijk levert het
belastingtechnisch een geweldige aftrekpost op, maar tegelijk is het ook
een schuld. Het lijkt heel normaal dat iedereen een hypotheek heeft. Het
nadeel van de hypotheek is ook de directe afhankelijkheid van de
hypotheekverstrekker.
Op het moment dat het even tegenzit en je moet je hypotheek betalen
dan slinkt je buffer al snel.
Heb je geen hypotheek meer, of is deze nog minimaal dan kan de
hypotheekverstrekker jou ook nooit tot iets dwingen.
Begin je eenmaal met aflossen dan is onze ervaring dat het een kick is
om telkens het bedrag te verlagen. Iedere maand minder hypotheek
betalen en meer ruimte overhouden.
De volgorde:
1. Los zo snel mogelijk je schulden af terwijl je alvast een beetje
buffer opbouwt.
2. Bouw je buffer van ten minste één jaar op.
3. Los je hypotheek af.
Dan voel je je echt financieel onafhankelijk!
Waar haal je het geld vandaan om je schulden af te lossen, de buffer op
te bouwen en de hypotheek af te lossen?
Stop met indruk te maken op andere mensen
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Woon je in Nederland dan moet je voldoen aan veel regels en richtlijnen,
van de overheid en gemeente. Daarnaast maken we ons druk om wat
anderen van ons vinden. Over de kleren die we dragen, de auto waarin
we rijden, hoe vaak we op vakantie gaan en waar naar toe, onze tuin, en
nog veel meer.
Jezelf vergelijken met een ander kost geld. Veel geld.
Florence Gaillard vertelde over het wonen in Frankrijk (departement de
Drôme):
“…wat hier wel écht anders is dan in Nederland is dat het niemand
interesseert wat je aanhebt, wat voor auto je hebt, of je huis en tuin
helemaal àf zijn en volgens de laatste trends etc. Uiterlijkheden zijn hier
een stuk minder belangrijk.”
Uiterlijkheden kosten geld. Je hebt echt niet de laatste mode, nieuwste
trend, de hipste gadget nodig.
3 keiharde bespaartips:
I. Niet meer winkelen (het winkelen voor je plezier terwijl je niets
nodig hebt)
II. Leef binnen jouw mogelijkheden (geef geen geld uit dat je niet
hebt)
III. Draag zorg voor de dingen die je hebt (schilder het nog een keer
over, repareer het snoer)
Leef binnen jouw mogelijkheden en met je levensdoel voor ogen.
Dit betekent overigens dat je nog steeds plezier hebt. Sterker nog je
krijgt er steeds meer plezier in.
Financiële onafhankelijkheid geeft rust en maakt gelukkig.
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2. Jouw jaarplan
“Een visie zonder plan blijft een mooie droom.”
(Vrij vertaald)
Je hebt een coachingsbedrijf en je wilt onze wereld verbeteren met jouw
coaching. Het is jouw missie om zoveel mogelijk mensen te helpen in hun
leven met jouw coaching. En je weet zeker dat veel mensen een veel
beter leven kunnen leiden, veel gelukkiger kunnen worden met een beetje
van jouw hulp.
Je bent een goede coach en je hebt een stevige coachingsopleiding
gevolgd. Je hebt een visie en een missie. En dan begint het echte
zelfstandige ondernemersleven.
Het gekke is nu, dat je behalve coach ook ondernemer bent. Zoals
Marlène Langbroek al zei in het interview in mijn #1CoachBiz podcast je
hebt er een vak bij gekregen. Het vak van ondernemer, waarbinnen het
vak marketing dan weer een belangrijke rol speelt.
Eén van de belangrijkste inzichten die ik het afgelopen jaar had was dat
ik alleen in staat was veel mensen te helpen doordat ik een plan had. Een
plan met doelen en intenties.
Waarom zijn doelen handig?
Uit een onderzoek van de Dominicaanse Universiteit blijkt de effectiviteit
van drie coachingsmiddelen: “accountibility”, “commitment” en “writing
down one’s goals”.
Dit zijn middelen die ik ook gebruik en waar ik veel waarde aan hecht. Ik
ben er van overtuigd dat dit mij als ondernemer heeft geholpen mijn
omzet te verdubbelen.
1.

Accountability: verantwoording afleggen naar anderen Ik leg verantwoording af aan de deelnemers in de
mastermind, aan mijn vrouw en soms aan de lezers van mijn
blog. Door verantwoording af te leggen aan deze mensen voel
ik meer druk om het door mij gestelde doel te bereiken. Net
het laatste zetje dat ik soms nodig heb voor die extra stap.
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Commitment: betrokkenheid - Dit gaat over de wil om iets
te maken van mijzelf en van mijn bedrijf. Dat wordt gevoed
vanuit mijn betrokkenheid bij coaches om ze te helpen met
groei en meer omzet. Dit geeft mij energie op de lastige
momenten als het allemaal even tegen lijkt te zitten.
Opschrijven van mijn doelen en de bijbehorende acties. Er zijn verschillende manieren om je doelen op te schrijven,
maar zorg in elk geval dat ze realistisch zijn zowel binnen tijd
als binnen groei.

Het maken van een realistisch jaarplan heeft mij enorm geholpen om
de verdubbeling te bereiken.
Een doel geeft je een goed gevoel voor de richting waar je naar toe wilt.
Een doel helpt je om de weg weer te vinden als je even bent afgedwaald.
Een doel geeft je ook de mogelijkheid om anderen hulp te vragen om bij
je doel te komen.
Net als het aantal wegen naar Rome, zijn er vele manieren om bij je doel
te komen. Daarin heb je veel vrijheid. Dat je doelen hebt vastgelegd voor
het komend jaar betekent niet dat je je daarin beperkt hoeft te voelen.
Een handig middel om inzichtelijk te maken wat je dit jaar wilt bereiken
en of je nog op het juiste spoor zit is het omzetdoel. Een goed gekozen
omzetdoel daagt je aan de ene kant uit en is aan de andere kant te
realiseren.
Hoe bepaal je een goed omzetdoel?
Bij de workshops over hyperspecialisatie stel ik de vraag over hoeveel de
deelnemers het komend jaar willen verdienen. Voor een betere
betrokkenheid en verantwoording delen we dit bedrag met de groep.
Twee uitersten
Aa de ene kant zijn er de coaches die terugdenken aan wat ze het
afgelopen jaar hebben verdiend en daar iets boven gaan zitten. Niet te
veel. Daar tegenover zijn de coaches die graag werken met grote
getallen. Ze hebben het afgelopen jaar een bepaald bedrag verdiend en
willen dit jaar zorgenvrij leven. Ze hebben een heel hoog bedrag
opschreven.
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De eerste groep gaat het komend jaar moeite hebben om meer omzet te
realiseren dan ze vorig jaar heeft gedaan. Deze mensen gaan op dezelfde
wijze verder en hopen dat er dit jaar iets meer klanten komen. Ze blijven
hetzelfde doen en door harder te werken en beter te coachen willen ze
graag meer klanten aantrekken. Er is verder niet echt een plan.
De tweede groep heeft mooie dromen voor het komende jaar. Vorig jaar
ging het allemaal niet zo goed. Dit jaar gaan deze mensen het allemaal
anders doen. Er komen mooie plannen met allemaal nieuwe ideeën en
producten. Er wordt veel tijd gestoken in het maken van de nieuwe
plannen en producten.

Ik behoorde jaar in en uit tot deze laatste optimistische groep
Telkens had ik mooie plannen hoe ik de hoge omzet voor dat komende
jaar ging realiseren.
Het grootste deel van die omzet kwam uit nieuwe producten, diensten en
evenementen. Het waren nieuwe ideeën die ik gezien had van anderen
die hier succesvol mee waren. Een nieuwe methode, weer een andere
manier om klanten te helpen. Ik rekende me rijk met het aantal kopers
en deelnemers en kwam op fantastische omzetten uit.
De plannen kwamen niet uit omdat het aantal klanten veel lager was dan
ik had ingeschat. Of omdat ik de helft van het plan niet uitvoerde - ik had
simpelweg te veel nieuwe dingen gepland. Ik was veel te optimistisch
over het plannen en invoeren van zo’n nieuw idee.
Bij het vaststellen van mijn plan voor het komende jaar was het
belangrijk dat ik vooral meer van hetzelfde ging doen. Waar ben ik
goed in? Welk product heb ik eerder geleverd? Welk webinar liep de
afgelopen twee jaar goed? Welke workshop heeft omzet opgeleverd?
Zet dit op een rij en doe ze dit jaar weer. Het grootste deel van mijn
omzet komt nu uit bestaande dingen (80%). Niet meer dan 20% van de
omzet in mijn plan mag uit nieuwe dingen komen. Dat is niet eenvoudig
voor mij want ik ben snel afgeleid als ik lees over een nieuwe methode
die veel klanten kan helpen.
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Nu komt 80% van de omzet uit producten die ik al gemaakt heb. Dit
betekent dat ik geen tijd verlies aan ontwikkeling, alleen de verbeteringen
kosten tijd. Met name de verbeteringen in de promotie van het product
zodat ik meer van het product kan verkopen.
Een klein deel van mijn tijd (20%) mag gaan naar het uitwerken van de
nieuwe plannen en maken van nieuwe producten.
De kans dat ik nu het plan en de doelomzet behaal is veel groter. Dat heb
ik vorig jaar voor mijzelf bewezen en dat gebruik ik dit jaar weer.
Maak een overzicht van jouw producten
Wat zijn de producten of diensten die je vorig jaar verkocht hebt. Wat
werkte vorig jaar wel. Misschien wilde je er graag meer van verkopen
maar onthoud dat je het hebt verkocht en geleverd. Het product staat
klaar. Een coachingstraject, een training, een workshop, een product....
Maak een overzicht van deze producten in je notitieboekje. Doe dit in de
volgorde van de verkoopprijs. Het product of dienst met de hoogste prijs
schrijf je bovenaan.
Het kan zijn dat je vorig jaar een product of dienst hebt verkocht dat je
dit jaar niet meer kunt of absoluut niet meer wilt leveren. De ervaringen
van de klanten waren bijvoorbeeld niet goed. Zoiets neem je niet op in je
lijstje.
Wat wil je het komende jaar graag introduceren? Maak hier een apart
lijstje van in je notitieboekje.
Op een nieuwe pagina schrijf je nu de omzet die je het afgelopen jaar
hebt verdiend.
Daaronder zet je het dubbele van deze omzet.
Nu reken je uit wat 80% van deze omzet is.
Dit was eenvoudig. Nu bepaal je hoeveel bestaande producten en
diensten je moet verkopen om deze 80% te realiseren. Je begint bij het
product met de hoogste prijs.
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Nu weet je zeker dat je 80% van je doelstelling kunt realiseren met
producten en diensten die je eerder hebt geleverd. Hier hoef je dus niet
meer te beginnen met niets. Je kunt grote delen kopiëren en herhalen. Je
verbetert wat vorig jaar niet zo goed liep.
Het mooie is, 80% van je nieuwe omzetdoel is al 60% meer dan de omzet
van vorig jaar. Dit kun je!
Waarschijnlijk bruist het in jouw hoofd van de nieuwe ideeën en
producten. Daar heb je al een lijstje van opgeschreven. Nu mag niet meer
dan 20% van je omzetdoel uit deze nieuwe producten komen.
Waarschijnlijk beperkt dat jouw aantal nieuwe producten voor het
komend jaar al tot 1-3.
Schrijf achter de nieuwe producten hoeveel omzet je moet realiseren per
product om de 20% te behalen van je nieuwe omzetdoel.
Hoe je deze doelen realiseert wordt duidelijk in de volgende hoofdstukken
van dit boek.
Ter inspiratie:
Voorbeelden van producten die bij mijn 80% staan:
•
1-op-1 mentoring
•
Online Business Manager voor Spark
•
The Vault
•
Werkboek 2015
•
Werkboek 2016
•
Handboek Hyperspecialisatie
•
Hyperspecialisatie online training
De nieuwe producten:
•
Hocus Focus Pas evenement (apr)
•
De grote manifestatie show (sep)
•
Boek Zichtbaar (update boek Laat de klant naar jou komen)
Meer grip op het omzetdoel
Jouw omzetdoel voor het jaar is een goede start. Wanneer je alleen werkt
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met een doel voor het hele jaar wordt het lastig om je doel te bereiken.
Met dit getal heb je richting over het jaar maar je weet niet precies wat je
per maand moet realiseren. Daardoor is het lastig om je omzet en doel in
de gaten te houden.
Verdeel nu de jaaromzet in vier kwartalen. Je kunt dit natuurlijk doen
door de jaaromzet te delen door vier. Meestal is dit niet hoe de omzet
verloopt in de praktijk. Het ene kwartaal is nu eenmaal rustiger dan de
andere. Zo is het derde kwartaal voor de meeste coaches een rustig
kwartaal met de zomermaanden.
Verdeel de omzet in de kwartalen zoals jij de afgelopen jaren ervaren
hebt hoe de omzet zich verdeelt in het jaar.
Heb je de kwartalen in beeld dan zetten we nog één stap. We delen de
kwartalen op in maanden. Verdeel ieder kwartaal in de drie maanden en
schrijf de omzet per maand op.
We gaan voor de omzetverdubbeling. Wanneer we nu beginnen dan ga je
de eerste maanden meestal niet gelijk het dubbele omzetten. De nieuwe
werkwijze heeft even tijd nodig om te ontwikkelen. Houd hier rekening
mee bij het bepalen van je omzet voor iedere maand.
Nu weet je voor iedere maand welke omzet je moet realiseren. Dit gaat je
iedere maand helpen om de focus te houden op de omzet voor die
maand.
Plan de vrije tijd
Iets wat mij te vaak misging was voldoende vrije tijd inplannen. Dat
klinkt vreemd in een jaar waarin je een omzetverdubbeling wilt realiseren.
Dan moet je toch juist harder werken?
Zoals ik al vertelde in het vorige hoofdstuk zit een groot deel wat ons
tegenhoudt om de omzetverdubbeling te realiseren in ons hoofd. De
waarde van wat we leveren. Een gedegen plan bedenken we met ons
hoofd. Jouw coaching is veel werken met je hoofd. Natuurlijk komen
beslissingen ook uit de rest van ons lichaam, maar er gebeurt weinig met
ons fysiek. Natuurlijk kan het voor jou anders zijn wanneer je
bijvoorbeeld wandelcoach bent, of andere vormen van coaching waarbij je
actief je fysiek gebruikt.
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Wat belangrijk is bij een verdubbeling van de omzet is niet alleen hard
werken om het te realiseren. Minstens zo belangrijk is voldoende rust.
Momenten dat je even helemaal weg bent van je bedrijf.
Plan daarom ieder kwartaal een blok in waarin je de ruimte neemt voor
jezelf. Dit kan een weekend zijn, een paar dagen, een week, of twee
weken vakantie tijdens de zomermaanden.
Zet ze nu vast in je agenda. Wanneer je dit nu niet inplant loop je het
risico dat de volgende stappen uit dit boek en de afspraken met klanten
het lastig maken om een paar dagen of een week weg te zijn van je
bedrijf.
Mijn missie, de lanceringen en de gesprekken met klanten hebben er
regelmatig voor gezorgd dat ik toch maar niet naar dat evenement ging.
Of de paar dagen met de trein waren weer niet gelukt in dat kwartaal. En
voor je het weet is het jaar voorbij en kijk je uit naar een nieuw jaar met
een lege agenda.
Blokkeer daarom nu ieder kwartaal blokken van een paar dagen, een
week, of 2-3 weken waar je geen werkafspraken kunt plannen.
Plan de lanceringen
Je hebt voor je omzetdoel producten opgeschreven die je gaat verkopen
het komend jaar. Over de promotie van deze producten kom ik in de
volgende stappen van dit boek op terug. Staan er evenementen,
workshops of een nieuw product geplant dan heb je met deadlines en
vaste data te maken.
Leg de evenementen, workshops en deadlines voor producten vast in je
agenda. Dit helpt om er naar toe te werken. Verder voorkomt het dat je
door andere afspraken in te plannen de deadlines steeds naar achteren te
schuiven.
De geplande acties en het bijbehorende omzetdoel per maand, kwartaal
en het jaar kunnen alleen gerealiseerd worden als je de deadlines haalt.
Blokkeer nu deze data in je agenda.
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Jouw jaarplan in het Werkboek 2015
Je hebt dit nu vastgelegd in je notitieboekje en in je agenda. Wil je aan
de slag met een volledig jaarplan voor jouw bedrijf dan heb ik iets
handigs voor jou.
Het Werkboek 2015.
Jouw complete plan voor een florerend coachingsbedrijf.
Een handig boekje waarin je het volledige jaarplan vastlegt. Je
omzetdoelen, de planning in de tijd, de acties die je per kwartaal moet
doen om dat te bereiken. En nog veel meer.
Kijk op http://ernohannink.nl/go/jaarplan voor alle informatie over dit
jaarplan.
De fysieke vorm van dit boekje werkt het beste. Ik heb het altijd op mijn
bureau liggen en kan zo snel terug kijken naar de planning in de tijd
bijvoorbeeld. Dit is handig als er bijvoorbeeld een interessant idee voorbij
komt. Dan weet ik snel of dat nog past in mijn maand- of kwartaal
planning.
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3. Focus op de juiste dingen
Je hebt een plan gemaakt voor het komende jaar. Hierin staan jouw
doelen en de acties die je moet doen om deze doelen te bereiken. De
eerste week nadat je het plan hebt gemaakt heb je het nog vers in je
geheugen. De tweede week gaat ook nog. Dan vervaagt langzaam het
eerste doel en aan het einde van de eerste maand heb je het doel niet
gehaald.
Hoe kan dat?
Je miste de focus gedurende de dag. Vaak gaat het zelfs al direct aan het
begin van de dag mis. Je begint de dag niet met de acties die je nodig
hebt maar met het lezen van je e-mail en checken van de sociale
netwerken.
Voordat je er erg in hebt is er een uur voorbij en wordt het tijd voor
koffie. Dan ga je echt aan de slag. Niet met de acties die je gepland had
om je doel te bereiken deze maand. Nee, je gaat aan de slag met een
hele belangrijke actie die via je e-mail binnenkwam.
De actie die je gelukkig net zag in je inbox is echt belangrijker en
concreter dan het doel op de iets langere termijn. Deze actie moet nu
echt eerst gedaan worden. Je rondt de actie af en verstuurt een e-mail
naar de klant. Terwijl je de e-mail verstuurt zie je nog een belangrijke email in je inbox. Die moet ook echt eerst even. En nog een andere e-mail
die je snel kunt beantwoorden.
Voordat je het weet is de dag om. Je kijkt nog even naar je actielijst. Ai.
Daar staan nog heel veel acties op. Ook die acties die je moet doen om je
doel te bereiken. Het is het einde van de dag en je hebt niet veel tijd
meer over. Zeker niet voldoende tijd om je belangrijke actie nu nog te
doen. Die schuif je door naar morgen. Zo dat geeft weer ruimte.
Je hebt nog maar een beetje tijd over dus je checkt nog even de sociale
netwerken of er nog belangrijke dingen zijn gezegd tegen jou, of dat er
nog interessante dingen zijn gedeeld. Nog een laatste blik in de inbox
voordat je de dag afsluit voor je bedrijf.
Wat maakt dat je dag zo verloopt?
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We doen de belangrijke acties om onze doelen te bereiken niet omdat:
•
De actielijst te vol staat en je er maar beter niet aan kunt beginnen
want je krijgt het toch niet af
•
De acties op je actielijst niet concreet genoeg zijn waardoor je niet
direct weet wat je moet doen
•
Er staan veel acties op je actielijst die je niet perse vandaag hoeft
te doen
•
De belangrijkste acties staan niet als eerste genoemd
Bij een te volle actielijst en te weinig wilskracht kies je voor de
gemakkelijke uitweg. De inbox van je e-mail of de sociale netwerken of
een ander onbelangrijk karweitje dat je nu snel af kunt maken zijn dat
soort uitwegen. Je brein snakt naar de voldoening van een afgewerkte
taak.
Een boek schrijven bijvoorbeeld is geen taak maar een project. Zelfs een
nieuwsbrief versturen is een project dat bestaat uit vele kleinere taken.
Als je de taken niet concreet genoeg maakt lijken ze te ingewikkeld voor
je brein. Je begint dan liever aan iets anders dat je wel snel kunt
afronden.
De belangrijkste taken om je doel te bereiken vragen vaak ook
wat wilskracht. Het zijn dingen die je lastig vindt of voor het eerst doet
en uitzoekwerk vraagt. Aan het einde van de dag taken doen die
wilskracht vragen is niet zo'n slim idee. Dan is de batterij van je
wilskracht bijna leeg.
Wilskracht werkt namelijk net als een batterij, je kunt de energie maar
één keer gebruiken. De energie raakt ook langzaam op. Alles wat
wilskracht van jou nodig heeft verbruikt energie uit die batterij. Zo slurpt
niet snoepen of meer sporten ook die batterij leeg. Dezelfde wilskracht
die je nodig hebt om een belangrijke taak voor je doel van deze maand.
Terwijl je slaapt laadt de batterij van wilskracht weer op. Direct na het
ontwaken heb je de meeste energie in je batterij van wilskracht. Aan het
einde van de dag is de batterij leeg. Geen goed moment om grote
aankoop beslissingen te nemen. Ook het moment wanneer je het meeste
snoept.

Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/Hannink

33

Hoe verbruik je minder wilskracht?
Door gewoontes te maken van de taken die wilskracht vergen. Koppel de
nieuwe gewoonte aan een bestaande gewoonte. Wil je bijvoorbeeld
dagelijks schrijven dan kun je dat het beste doen na een vaste actie die je
al in de ochtend uitvoert. Denk aan tandenpoetsen, je eerste kop koffie.
Iets wat je nu al iedere dag doet en een gewoonte is.
Koppel je zo’n nieuwe actie aan een bestaande gewoonte dan is het
eenvoudiger om je er aan te houden en kost het minder wilskracht.
Je e-mail controleren en e-mails sturen kun je ook het beste op één of
twee momenten per dag doen. En dit weer koppelen aan een bestaande
gewoonte. Net voor de lunch bijvoorbeeld en net voordat je dag afsluit.
Hoe zorg je er voor dat je plan grotendeels lukt en je doelen
bereikt?
Iedere dag weer focus op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt. De
acties die je moet doen om jouw doel te bereiken.
Eén van de belangrijkste boeken die ik in 2014 heb gelezen is 1 ding van
Gary Keller (http://ernohannink.nl/waar-het-allemaal-om-draait-1ding/ ). Focus op één ding!
Keller laat in dit boek zien waarom todo lijsten niet werken. Zijn visie gaat
uit van het belangrijkste ding dat je wilt bereiken. Dit breng je terug naar
het belangrijkste ene ding dat je dit jaar te doen hebt. Dit ene ding levert
een bijdrage in het belangrijkste ding dat je wilt bereiken in je leven. Dan
bepaal je het belangrijkste ding voor dit kwartaal. Het belangrijkste ding
voor deze maand dat helpt om het belangrijkste ding van dit kwartaal te
realiseren. Dan het belangrijkste ding voor vandaag, dat het belangrijkste
ding van deze maand mogelijk maakt.
Het belangrijkste dat jij te doen hebt is dus terug te brengen naar één
belangrijk ding dat je vandaag te doen hebt. Dit belangrijke ding staat
bovenaan je prioriteitenlijst van vandaag. Dit is ook waar de werkdag
mee begint. Jouw ene ding voor vandaag.
Handig is dat dit éne ding een concrete actie is met een duidelijk begin en
einde. De kans dat je dit éne ding vandaag ook werkelijk afrond is nu
enorm toegenomen.
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Dat je de dag met dit ene ding begint is ook slim want dan is de batterij
van je wilskracht nog helemaal opgeladen. Je kunt nu je wilskracht
aanwenden om dit ene ding te doen en door gaan tot het afgerond is.
Mijn dagelijkse prioriteitenlijstje is dan ook zeer kort. Iedere dag maak ik
een overzicht met het ene ding voor vandaag en 2-3 andere doelen. Je
kunt een voorbeeld hier direct downloaden http://ernohannink.nl/weiniggedaan/. Dit kun je gebruiken als inspiratie voor jouw eigen dagelijkse
prioriteitenlijstje.
Je ziet dat ik op dit prioriteitenlijstje ook dagelijks mijn cijfers noteer
zoals ik in het onderdeel over de geld mindset hiervoor al vertelde.
Verder is het slim om je prioriteitenlijstje voor de volgende dag de
avond er voor op te stellen. Ongeveer 30 minuten voordat je naar bed
gaat. In je slaap ga je dan al onbewust aan de slag met de taken.
Hierdoor gebeurt het dat je al een oplossing hebt voor de acties wanneer
je ’s ochtends begint. Verder helpt het om de ochtend gelijk te beginnen
met jouw ene ding voor die dag. Je wordt dan ook niet verleidt om andere
taken eerst te doen die je opschreef op je prioriteitenlijstje.
Multitasken kost meer tijd
Belangrijk is dat je maar aan één ding tegelijk werkt. Dit wordt nog eens
benadrukt door Keller in zijn boek. Het lijkt misschien dat je sneller werkt
als je meerdere dingen tegelijk doet (multitasken). De realiteit is dat je
niet echt dingen tegelijk doet maar telkens wisselt van taak. Dit wisselen
kost meer tijd dan de twee taken na elkaar uitvoeren, met telkens de
volledige focus op één taak.
Het wisselen van taken betekent dat je iedere keer weer tijd verliest om
er weer in te komen. Dit merk je heel duidelijk als je in de flow zit bij een
creatief proces of in je coaching. Je wordt dan bijvoorbeeld uit de flow
gehaald door de telefoon die gaat, of je telefoon trilt omdat er een nieuw
bericht, sms, update, e-mail is. Of als iemand je kantoor binnenkomt. Je
onderbreekt het proces en je raakt uit je flow. Na de onderbreking ga je
verder en dan duurt het een tijdje voordat je weer in de flow zit.
Pauzes
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De momenten dat je in flow zit en optimaal geconcentreerd werkt aan je
ene ding hebben een bepaalde duur. Langzaam maar zeker gaat de
energie en de focus achteruit terwijl je bezig bent met je ene ding.
Onderbreek daarom je werkzaamheden op gezette tijden. Je krijgt telkens
weer nieuwe energie als je na een periode van bijvoorbeeld 25 minuten
werken 5 minuten iets anders gaat doen.
Dat iets anders doen kan van alles zijn. Een kop koffie of thee halen. Voor
mij betekent dat van mijn kantoor boven, naar beneden lopen. De
waterkoker aanzetten. Wachten tot het water kookt. En dan met een
kopje thee weer naar boven. Dat is al snel 5 minuten.
Na een aantal blokken van focus, bijvoorbeeld vier, neem je een iets
langere pauze van ongeveer 15 minuten. Een pauze betekent weg van je
computer. Voor mij een mooi moment om de was aan te zetten of op te
hangen. Even wat fruit eten. Een kort ommetje in de tuin als de zon
schijnt en kijken naar alles wat er groeit en bloeit.
Ga je na zo’n pauze weer verder met jouw ene ding voor dat moment,
dan heb je weer volop energie.
Het is ook slim om voor de pauze alles zo te organiseren dat het logisch
wordt dat je verder gaat met je éne ding wanneer je terugkomt. Dit kan
zijn dat je bijvoorbeeld de volgende stap als actie opschrijft.
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4. Jouw doelklant
Je hoort het vast vaker, “Kies een doelgroep!”
Ik heb het zelf ook heel vaak gezegd. Sterker nog: ik heb een boek met
de titel “Kies je doelgroep”. Ondertussen heb ik ervaren dat het kiezen
van een doelgroep niet voldoende is.
En nee, kies je niche is ook nog niet voldoende. Een niche is heel
specifieke groep die nog veel kleiner is dan een doelgroep. Een niche is
wel handiger dan een doelgroep omdat ze veel kleiner is. Maar… ook hier
heb ik ervaren dat het nog veel beter kan.
De twee grote nadelen van het kiezen van een doelgroep of niche is:
1. Je moet kiezen, en dus ook dingen laten vallen en dat willen we niet
2. Het is denkbeeldig. Je maakt een omschrijving van een doelgroep of
niche op papier achter je bureau. Je schrijft de kernmerken op van
jouw ideale klant.
Deze ideale klant – de kern van de doelgroep of niche – bestaat
niet in het echt. Ze bestaat alleen in jouw gedachten. Jij hebt deze
bedacht en samengesteld.
De uitdaging: vind maar eens iemand die voldoet aan deze
beschrijving. Ga met jouw doelgroepbeschrijving in de hand maar eens op
zoek naar je ideale klant op LinkedIn, Facebook of bij een
netwerkbijeenkomst. Kom je hem of haar tegen? Nee.
Kiezen voor één doelgroep of één niche is veel te moeilijk. Je hebt
gehoord dat het moet maar het lukt je niet. Er zijn veel meer dingen die
je graag doet. Er zijn veel meer mensen en bedrijven die je graag wil
helpen. Je kunt veel meer mensen helpen met jouw coaching.
Moet je je dan op iedereen richten?
Nee, dat is ook niet handig. Door je site en je aanbod voor iedereen te
schrijven trek je niemand aan. Niemand herkent zich in een te brede en
vage omschrijving. De mensen die jij heel goed kunt helpen voelen zich
niet aangesproken.
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“Try to appeal to everyone and you’ll end appealing to no-one”
Seth Godin
Het is dus geen doelgroep of niche en ook niet iedereen.
Dus je moet toch kiezen?
Het gaat niet over kiezen maar selecteren. Doe het volgende voor de
eerste selectie.
Schrijf in je notitieboekje. Wat is de dienst of het product in je huidige
aanbod waarmee je veel meer mensen wilt helpen? Welke dienst of
product wil jij veel meer verkopen?
Kijk nu naar het overzicht van je huidige klanten.
Selecteer de leukste klant, waarmee je het meeste plezier hebt. Jij bent
blij met haar, en zij is blij met jou. Je boekt goede resultaten met jouw
coaching. Haar wil je graag die dienst of product verkopen die je zojuist in
je notitieboekje hebt opgeschreven. Ze heeft het dus nog niet afgenomen.
Schrijf in je notitieboekje de naam van deze klant. Jouw doelklant.
Is het een bedrijf? Schrijf dan de naam op van de persoon binnen dit
bedrijf voor deze dienst of product. De bedrijfsnaam is niet voldoende.
Nu komt het belangrijkste!
Maak een afspraak voor een interview met jouw doelklant. Een gesprek,
in een ontmoeting of via de telefoon of Skype bijvoorbeeld. Een
ontmoeting is beter.
De ervaring is dat de doelklant jou graag helpt. Ze zeggen graag ja tegen
het interview met jou.
Tijdens dit interview ga je niets verkopen!
Je stelt alleen vragen en schrijft de antwoorden van jouw doelklant op.
In dit
•
•
•

interview wil je drie dingen leren van je doelklant:
Waar ze mee worstelt
Wat ze wil bereiken
De context

De vragen die je kunt stellen in het interview met je doelklant
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Eerste de vragen die je helpen om duidelijkheid te krijgen waar je klant
mee worstelt.
Wat haar grootste probleem is.
•
•
•
•
•
•

Wat
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

houdt je op dit moment bezig?
is je grootste worsteling?
zijn de uitdaging die je ziet in dit gebied?
is je grootste frustratie?
is je grootste doel op dit moment?
wil je veranderen dit jaar? (Met je bedrijf)

Gebruik de exacte woorden van jouw klant. Het beste neem je het
interview op.
Fundamentele behoeftes
Je krijgt waarschijnlijke allemaal verschillende doelen te horen tijdens
deze eerste vragen. Maar als je goed luistert hoor je een aantal
fundamentele behoeftes.
De fundamentele behoeftes zijn:
•
Status — hoe anderen ons zien
•
Relaties — hoe verbonden we onze voelen met andere mensen
•
Veiligheid — hoe veilig en beschermd van verlies we ons voelen
•
Plezier — hoe goed iets voelt
•
Geld — hoeveel we kunnen verdienen of hoeveel we kunnen
veroorloven te verliezen
•
Vrijheid — hoeveel invloed we hebben op de beslissingen die we
nemen
•
Gezondheid — hoe we ons voelen en de kwaliteit van leven
Vragen om meer inzicht te krijgen in wat de klant wil bereiken (de
behoefte):
•
Hoe ziet succes in X er voor jou uit?
•
Hoe weet je of je geslaagd bent in X?
•
Hoe zou jouw leven of bedrijf er uit zien als dit probleem is
verdwenen?
•
Hoe zou dat voelen?
•
Wanneer realiseerde je dat dit een probleem is?
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Registreer (turf) welke fundamentele behoefte ze noemen tijdens het
beantwoorden van je vragen.
Concentreer je als eerste op de behoefte die ze het meeste noemen en
waar jij bij helpt. Gebruik deze behoefte in je communicatie.
De omgeving van de klant
Dan is er nog de omgeving van de klant. Waar staan ze en wat hebben ze
tot nu toe al gedaan om het probleem op te lossen.
Vragen die je stelt om meer duidelijkheid te krijgen over de context van
de klant:
•
Wat heb je al geprobeerd op dit gebied? Wat waren de frustraties
die je had? Wat heb je niet geprobeerd en waarom niet?
•
Welke website lees je? Welke boeken? Praat je regelmatig met
iemand over dit onderwerp?
•
Als je de garantie zou krijgen dat dit probleem goed wordt opgelost,
zou je er voor betalen? Heb je al eens betaald voor iets zoals dit in
het verleden?
•
Leeftijd, waar leven ze, Nerds, Moeders, zakenmensen (coaches)

De antwoorden schrijf je op in de exacte woorden van de klant.
Je zult verbaasd zijn wat je allemaal gaat leren van je klant. Ben je niet
goed in het luisteren en opschrijven te gelijk. Neem dan het interview op
en houd jouw volle aandacht bij het gesprek. Na het gesprek kun je dan
de audio-opname (laten) uitwerken – transcriberen.
Dit helpt enorm om de exacte woorden van de klant op papier te krijgen.
Je hebt anders de kans dat je de woorden van je klant al vertaalt in je
hoofd en ze dan opschrijft. Hiermee mis je dan precies de essentie van dit
interview. Je zoekt naar de exacte woorden van je klant en niet jouw
vertaling van die woorden.
Je wilt natuurlijk meer dan één klant.
Gebruik vanaf nu de woorden van jouw doelklant om de worsteling en de
behoefte te beschrijven. Koppel dit aan jouw dienst of product. Nu ga je
mensen aantrekken die lijken op jouw doelklant voor deze dienst of
product.
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Je trekt mensen aan die lijken op de doelklant waarmee jij het liefste
werkt.
En je verkoopt nu het product of dienst waarmee jij graag mensen helpt.
Dat is het.
Gaan voor deze ene klant noem ik hyperspecialisatie.
Je hebt dit nu gedaan voor één product, jouw belangrijkste
product.
Je hebt nog meer producten of diensten. Voor ieder product selecteer je
de doelklant uit jouw klantenbestand en doe je de interviews.
Het doel is dat je telkens weer één doelklant kiest voor je product uit je
bestaande klantenbestand. Maar wat als je een product hebt maar het
niet geschikt is voor één je bestaande klanten?
Verwacht je dat jouw klanten niet dit product van je af nemen?
Onderzoek dan waarom niet. Is de verwachting van de klant niet
uitgekomen?
Stel jezelf bewust de vraag of het slim is aandacht te hebben voor dit
product op dit moment. Het is veel eenvoudiger om meer producten te
verkopen aan je bestaande klanten. Zij kennen je. Ze weten hoe je bent.
Ze weten hoe je werkt. Wat je resultaten zijn. Als het goed is zijn ze
enthousiast over jou.
Het lijkt er soms op dat we continue op zoek zijn naar nieuwe klanten.
Steeds opnieuw veel tijd en geld steken in de zoektocht naar de volgende
klant. Het kost veel minder om je huidige klant optimaal te helpen en een
volgende stap te leveren.
Heeft de klant met jouw oplossing haar doel bereikt? Of zijn ze een stap
dichterbij gekomen en is er nog een vervolg mogelijk? Of is er een
herhaling nodig op termijn?
De handigste volgorde voor je producten
1. Verkoop bestaande producten aan je huidige klanten
2. Trek nieuwe klanten aan die lijken op je ene doelklant voor een
product
3. Maak een nieuw product als vervolg op een bestaand product voor

Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/Hannink

41

je huidige klanten
Wat als je nog geen klanten hebt?
Je bent net begonnen als coach en je hebt nog helemaal geen klanten.
Help dan in eerste instantie zo veel mogelijk klanten met jouw oplossing.
Probeer uit te vinden welke klanten het meeste resultaat behalen met
jouw oplossing. Welke klanten zijn blij met jou? Met welke klanten ben jij
blij?
Om zicht te krijgen op wat jouw oplossing kan betekenen voor de klant
blijf je bij de interviews. Dit keer niet van de doelklant, want die heb je
nog niet. Je interviewt drie tot vijf mensen waarvan je verwacht dat ze
interesse hebben in jouw coaching.
Stel dezelfde vragen als hierboven om te achterhalen waar deze mensen
mee worstelen in relatie tot jouw oplossing. Wat is hun fundamentele
behoefte. Wat willen ze bereiken en wat is hun context.
Deze interviews geven je een goed beeld over welke worstelingen jouw
oplossingen kan veranderen. In de woorden van de klant kun je ze laten
zien hoe zij hun ultieme doel kunnen bereiken met jouw oplossing.

Nu lijkt het misschien vreemd dat ik dit deel begon met dat kiezen
van je doelgroep niet voldoende is. Dat terwijl ik een boek hierover
heb geschreven met de titel ‘Kies je doelgroep’.
Kiezen van een doelgroep of niche is goed voor een richting, maar het
selecteren van de doelklant en het interview met deze klant geven je veel
meer duidelijkheid.
Het boek ‘Kies je doelgroep’ is voor het grootste deel mijn persoonlijke
verhaal over de worsteling van werken voor iedereen naar meer focus op
een bepaalde doelgroep. Dit leverde bij veel lezers herkenning op. Het
‘Handboek Hyperspecialisatie’ is het vervolg hierop. Dit boek geeft veel
meer hulp bij de selectie van je doelklant en dus meer duidelijkheid.
Ga je serieus aan de slag met jouw doelklant en
hyperspecialisatie, dan is het werken met het ‘Handboek
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Hyperspecialisatie’ een goed idee. Je leest er hier meer over http://
hyperspecialisatie.nl. Een heel concreet boek waarmee je in 6 weken
duidelijkheid krijgt over je doelklant en je product.

42

Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/Hannink

43

5. Het product dat jouw klant koopt
Met het verkopen van je tijd creëer je een grens voor jezelf wat je kunt
verdienen. Je kunt namelijk nooit meer dan 24 uur per dag werken.
Verkoop daarom de waarde die je levert voor de klant.
Waarde van de diensten/producten die je levert
Vaak denk ik op deze manier wanneer ik iets nieuws moet aanbieden:
“Hoeveel uur ben ik daar ongeveer mee bezig?” Denkt na en maakt een
schatting “2,5 uur.”
“Wanneer ik 2,5 uur vermenigvuldig met € 100,00/uur dan is dat dus €
250,00”
De meeste coaches die ik spreek over het berekenen van de prijs van hun
dienst of product denken ook ongeveer zo.
We bepalen de verkoopprijs op basis van de kostprijs, inkoopprijs of uren.
“Inkoopprijs van het product is EUR 20,00. Dan doe ik dat keer twee, dan
heb ik een mooie marge.”
Waarbij voor de meeste coaches € 100 / uur een heel bedrag is…. voor
hun gevoel.
Uurtje-factuurtje
Bij uurtje-factuurtje of factureren per sessie heb je er twee punten waar
jij en de klant verschillend denken.
1. De uurprijs: de klant en jij hebben meestal een verschillend gevoel bij
wat een acceptabele uurprijs is.
Meestal ligt jouw gevoel voor een goede uurprijs hoger dan die van de
klant. Dat kan overigens ook heel goed andersom zijn, als de klant
bijvoorbeeld zelf een hogere uurprijs gebruikt in zijn/haar bedrijf.
2. Het aantal uren dat nodig is voor het gewenste resultaat. Met jouw
expertise en ervaring probeer je een goede inschatting te maken van het
aantal uren nadat je kennis hebt gemaakt met de potentiële klant. Aan de
andere kant heeft de klant zelf een beeld dat ze bijzonder is en er minder
uren nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.
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Meestal is jouw totaal bedrag, uurprijs x aantal uren, hoger dan de
verwachting van de klant.
Dit vormt een drempel voor jouw potentiële klant om ja te zeggen tegen
jouw aanbod.
Maar jij bent de expert op dit gebied, niet de klant. Jij weet wat er nodig
is om het probleem van de klant op te lossen. Met jouw ervaring moet je
een goede inschatting kunnen maken hoeveel uren je met de klant nodig
hebt en wat het oplevert. Gebruik deze expertise.

Waarde verkopen
Stel je eens voor. Je verkoopt een uur werk voor EUR 750. Eén uur voor
EUR 750!
Niet omdat het jou een uur heeft gekost maar omdat het resultaat voor
de klant minimaal EUR 7.000 waard is.
Stel je eens voor dat jij bij je klant een doorbraak realiseert met één uur
werk. Een doorbraak waardoor ze bijvoorbeeld een andere baan kunnen
krijgen of waardoor ze bezoekers van de website omzetten in klanten.
Denk jij dat een omzetstijging of een stijging in loon van EUR 7.000 geen
EUR 750 of misschien wel EUR 1.000 waard is?
Zou jij het betalen?
Wat is het jouw waard dat je bijvoorbeeld een omzetverdubbeling kunt
realiseren in één jaar?
Waarde voor de klant
Er zijn een paar dingen van belang als je verkoopt op basis van waarde
voor de klant:
•

Weten wat het waard is voor de klant. Wat levert het de klant

op?
•
Duidelijk zijn in jouw aanbod over wat het de klant oplevert
•
Garanties geven voor succes zodat er geen gevoel van risico’s
zijn bij de klant
Wanneer je dit kunt dan is de klant niet slim als ze jouw aanbod niet
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accepteert. Toch?
Omschakelen van denken in uren naar denken in waarde is niet
eenvoudig
Denken in termen van ‘waarde voor de klant’ is erg waardevol.
Vaak denkt de klant in eerste instantie ook hoeveel tijd kost dit ongeveer
en rekent na wat het ongeveer per uur kost. De eerste reactie is dan ook
“Wat?? EUR 750 voor twee uur werk, dat is EUR 325 per uur. Dat is
belachelijk veel.”
Als je niet in staat bent om dat beeld om te buigen in wat het uiteindelijk
oplevert voor de klant, dan blijft dit beeld bestaan in het hoofd van jouw
klant. De kans dat jij dan de opdracht krijgt is klein.
Je moet er tijd en aandacht in steken om duidelijk te maken wat het de
klant uiteindelijk oplevert.
Daarvoor moet je de markt en omgeving van je klant goed kennen.
Daarom is dat interview met de doelklant ook zo belangrijk.
Geloven in jouw eigen waarde
Er ontbreekt nog een ding in de lijst hierboven over verkopen op basis
van de waarde voor de klant. Dat is dat je zelf ook moet geloven in de
waarde die je levert. Als ik met mentoring klanten voor de eerste keer in
gesprek ben over de producten en prijzen dan komt er vaak een gevoel
naar boven drijven.
“Maar dát kan ik toch niet vragen?”
Ze geloven zelf niet dat ze het waard zijn.
Wil je het product verkopen voor de prijs die het de klant waard is dan
moet je zelf geloven in de waarde die je levert.
Een horde waar ik zelf vaak ook moeite mee heb.

Uurtje-factuurtje en de ketting naar meer verdienen
Het probleem van de doelklant en dat je dit probleem gebruikt in je
communicatie is de sleutel tot wel of geen opdracht. Niet de prijs.
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Natuurlijk hebben we zelf een gevoel wat onze dienst maximaal mag
kosten. Wat een uurtarief is waar we ons nog goed bij voelen (niet te
hoog natuurlijk).
“Ik doe iets goeds voor de mens daar kun je niet te veel geld voor
vragen.”
Werken met een uurtarief doen we vaak vanuit angst
Ik weet niet precies hoeveel uur ik er mee bezig ben. Iedere klant is uniek
met een eigen probleem. Ik wil mezelf natuurlijk niet te kort doen als het
meer tijd kost.
Dit betekent vooral dat je de klant nog niet genoeg kent en niet vertrouwt
op je eigen expertise.
Daarbij is dit een groot probleem voor de klant om ja te zeggen tegen
jouw aanbod. De klant heeft geen zekerheid over wat ze precies kwijt
zijn. Dit maakt het ook lastig voor ze om jouw aanbod rationeel te
onderbouwen nadat ze emotioneel eigenlijk de beslissing al hebben
genomen.
De sleutel naar meer verdienen: productizen
Een van de middelen om meer te verdienen is meer vragen voor de
producten of diensten die je verkoopt. Je kunt natuurlijk eenvoudig je
uurprijs verhogen. Bereken je dit door aan je huidige klanten dan krijg je
al snel discussies. Zeker wanneer je een verdubbeling wilt realiseren.
Verander jouw uurtje-factuurtje denken door jouw diensten om te zetten
in producten.
De stappen om jouw belangrijkste dienst om te zetten in een product:
1. Verpak al je ervaring in een product. Stop alles er in wat je nodig
hebt tijdens het traject, vergeet niets.
2. Bedenk een naam voor het product
3. Leg uit wat er in het pakket zit en dit gaat vooral over wat het
oplevert voor de klant
4. Nu komt het belangrijkste, gebruik je expertise om te bepalen
hoeveel het de klant waard is om haar probleem op te lossen. Dat is
het prijskaartje voor het product.
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Nu kun je het product aanbieden aan je doelklant met dat probleem.
Zet als eerste je dienst om waarvan je er veel meer wil verkopen.
Waarmee je graag veel meer mensen wil helpen. Met deze dienst wil je
veel meer verdienen want dan kun je nog meer mensen helpen.
Voordelen van het productizen
Je laat de klant (gedeeltelijk) vooruit betalen. Dit is veel eenvoudiger bij
een product dan wanneer je werkt met uurtje-factuurtje.
Je hebt commitment van de klant om alle sessies vol te maken want dat
is jouw product. De prijs is er ook naar, dat maakt het commitment nog
sterker. Ze gaat dat geld niet zo maar weggooien, ze wil resultaat voor
dat geld.
Hierdoor nemen de resultaten bij de klant toe en worden de klant nog
enthousiaster en meer tevreden over jou oplossing.
Als laatste is het eenvoudig te bedenken dat je een maximaal aantal uren
in een week, maand, jaar hebt. Je kunt dan dus nooit meer verdienen dan
je uurprijs x het aantal uren dat je kunt werken voor klanten. Je hebt zelf
een grens aangebracht op het maximale dat je kunt verdienen. Je kunt
alleen variëren in de uurprijs.
Verkopen met uurtje-factuurtje is de ketting aan je bedrijf om meer te
verdienen. De ketting waarmee je jezelf ervan weerhoudt om te
verdienen wat je echt waard bent voor jouw doelklant.
Met productizen verbreek je deze ketting.
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6. Help de klant Ja! te zeggen tegen jouw
coaching
Je hebt een nieuw product gemaakt voor jouw doelklant. Wat doe je dan
om dit bekend te maken? Je zet het op je website. Je deelt het met een
aantal mensen. Misschien zeg je er een keer iets over in een e-mail naar
je lijst. Dat is het dan.
Wat gebeurt er? Niets, helemaal niets. Niemand die het bestelt. Niemand
die er vragen over stelt. Je hebt hard gewerkt aan je nieuwe product en
nu lijkt het te mislukken. Het lijkt of niemand er interesse in heeft.
Ik zeg bewust lijkt, want dat weet je helemaal niet. Eigenlijk heeft
niemand goed kennis gemaakt met jouw nieuwe product.
In jouw hoofd heb je een fantastisch product, dienst of evenement
gemaakt. Iets waarvan je zeker weet dat jouw doelklant het nodig heeft.
Alleen al door het op je site te zetten zouden mensen het gewoon moeten
kopen. Maar dat gebeurt niet.
Het gaat echt niet vanzelf.
Je moet je product verkopen!
Zei ik dat nou hardop? Verkopen?
Ja, ik deed het echt.
Jij wil vooral mensen helpen met jouw coaching. Zo veel mogelijk
mensen. Het is jouw passie.
Het eerste gevoel is dat je er zo min mogelijk voor moet vragen. Een zo
laag mogelijke prijs zodat zoveel mogelijk mensen het ‘kunnen’ kopen.
Misschien moet je het zelfs wel weggeven.
Maar wacht even voordat je je product weggeeft.
Kijk eens naar jouw eigen acties. Wanneer je een boek, advies of training
gratis krijgt of je hebt een aanzienlijke prijs betaalt voor dezelfde
producten. Wanneer zou jij er serieus werk van maken?
Dat doet jouw klant dus ook. Ze maken pas serieus werk van jouw
coaching wanneer je er een goede prijs voor vraagt. Dat is het moment
dat ze denken, “Ja, nu moet ik wel. Ik heb er voor betaald.”
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Wat denk je, wanneer boekt jouw klant het meeste resultaat? Als ze er
serieus werk van maakt of de gratis training die ze een keertje gaat
doen?
In tegenstelling van wat je verwacht ga je mensen beter helpen door voor
jouw product een goede prijs te vragen.
De waarde die jij er voor vraagt is rechtstreeks gekoppeld aan de waarde
die jouw klant ervaart.
Jouw klant boekt meer resultaat met jouw product als je:
•
•
•
•
•
•

Meer vraagt voor jouw product
De klant verrast met meerwaarde
Duidelijk bent over wat de klant kan verwachten
Gelooft in de waarde die je er voor vraagt
De klant de waarde laat ervaren
De klant de waarde laat uitspreken

Verkopen lijkt een verschrikkelijk onderdeel van het ondernemerschap.
Je wilt je jezelf niet te veel opdringen aan de klant.
In ons hoofd hebben we een slijmerige verkoper die niet naar je luistert
en maar één ding wil, jou iets verkopen. Niet luisteren naar jou, vooral
veel zelf praten. Niet zoeken naar de beste oplossing voor jou, maar
vooral iets verkopen.
Mensen helpen
Misschien helpt het als ik duidelijk maak wat verkopen is. Verkopen is niet
meer dan de klant helpen bij de koop. Je helpt de klant om een goede
keuze te maken.
Je helpt de klant door vragen te stellen en goed te luisteren. Geen lange
verhalen over jouw ervaring, de opleiding, de coachvorm, jouw product
en nog veel meer. Verkopen gaat veel meer over vragen stellen en
luisteren, dan over zelf praten.
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Ask Questions and Listen
The shortest sales course van Jack Daly
Door goede vragen te stellen kom je er achter hoe je deze klant het beste
kunt helpen. Soms is dat je duurste oplossing en een ander moment is
een eenvoudige training of een boek een goede start voor jouw klant. Het
kan zelfs het advies zijn voor de coaching door een andere coach.
Door goed te luisteren naar de antwoorden en verhalen van de klant kun
jij de beste oplossing geven voor de klant. Ook al is dat niet jouw
product.
Verkopen is dus zo gek nog niet. Al is het woord in ons hoofd misschien
een beetje besmet - terwijl er in de kern niets mis is met verkopen.
Veel belangrijker is het dat jij mensen gaat helpen met je coaching. Je
kunt alleen de juiste mensen helpen, als jij de coaching ook echt
verkoopt. De juiste mensen helpen om jouw coaching nu af te nemen
zodat zij verder komen.
En de juiste mensen zijn de mensen die jij het beste kunt helpen. Ze
lijken op jouw doelklant. Zij hebben ook dat probleem en dezelfde
worsteling. Zij hebben baat bij jouw oplossing.
Ik wil het nog iets scherper stellen: als je jouw product niet verkoopt dan
doe je de mensen die jouw hulp nodig hebben te kort. Zij hebben jouw
hulp nodig en jij helpt ze niet bij de koop.
Wat zijn vragen die je kunt stellen om de potentiële klant te
helpen?
Natuurlijk heb je het gesprek voorbereid en heb je op het internet
gezocht naar je potentiële klant. Je hebt zo veel mogelijk informatie
verzameld zodat je geen basisvragen hoeft te stellen waarop je het
antwoord al kon weten. Dit is voor bedrijven eenvoudiger dan bij
consumenten.
Je wilt weten waar je klant nu staat en wat ze willen bereiken.
Wat is het probleem waar ze nu mee worstelen.
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Enkele vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Wat houdt je op dit moment bezig?
Wat is je grootste worsteling? (zoek het echte probleem)
Wat zijn de uitdaging die je ziet in dit gebied?
Waar loop je hierbij tegenaan?
Wat is je grootste doel op dit moment?
Wat wil je op dit gebied bereiken?
Wat verandert er als ik je hier bij help?

Vraag door zodat je goed zicht krijgt wat het probleem precies is en wat
ze willen bereiken.
Wat verwachten ze van jouw hulp?
Dan doe je jouw aanbod dat het beste past bij de hulp die de
potentiële klant zoekt.
Dit kan dus een training zijn om te beginnen, of zelfs een boek lezen als
start. Vaak is het jouw coachingsproduct waar ze naar op zoek zijn. Bied
dat nu aan.
Hebben ze een probleem waarbij jouw coachingsproduct niet de beste
oplossing is, dan kijk je welke oplossing van een collega-coach het beste
kan helpen.

Opvolgen
Je hebt jouw product aangeboden aan de potentiële klant.
1. Maak direct een afspraak wanneer je er op terugkomt. Vaak kun
je het beste direct het ijzer smeden wanneer het heet is. Nadat je het
aanbod gedaan hebt kijken hoe je de klant kunt helpen bij de keuze.
Andere momenten geef je de potentiële een paar dagen de ruimte om er
over na te denken.
2. Noteer de afspraak in je agenda. Wanneer de potentiële klant niet
van zich laat horen dan neem jij contact op.
Je kent het probleem van deze persoon en je weet wat ze willen bereiken.
Ze hebben jouw hulp nodig om dat te bereiken. Het gevoel dat je ze lastig
valt als jij het gesprek opvolgt zit dus in jou. De klant is blij dat jij het
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opvolgt want uiteindelijk willen ze verder komen. Ze hebben niet voor
niets contact met je opgenomen de eerste keer.
3. Zo snel mogelijk na het gesprek stuur je een e-mail of brief.
Hierin vertel je nog eens waar de klant mee worstelt en wat ze willen
bereiken. Dan vertel je hoe jouw coachingsproduct hier bij helpt. Wat is
het resultaat dat ze boeken met jouw product. Hoe dragen de
verschillende onderdelen in jouw product bij aan dat resultaat.
4. Neem contact op met de potentiële klant op de dag dat je hebt
afgesproken. Geen excuses. Niet een dag later bellen. Die dag bellen.
In het begin is dit best spannend, maar jouw doelklant gaat deze acties
enorm waarderen. Ze ervaren dat je een expert bent, accuraat en dat je
resultaat levert.
Uit ervaring weet ik dat dit lastig en spannend voelt. Tegelijk weet ik ook
dat wanneer ik dit doe dat het enorm gewaardeerd wordt en ik mensen
echt help.
Jij bent in controle.
Je kunt actie bij klant neerleggen, maar jij volgt altijd op.
Je geeft nooit de verantwoordelijkheid uit handen.
Bezwaren
Er zijn altijd bezwaren, ook als je het product gratis aanbiedt.
Stel ik geef je 2 kaartjes voor een optreden vanavond. Gratis. De
mogelijke bezwaren die jij hebt:
•
Je weet niet waar het is en of je er ver voor moet reizen. Je hebt
geen auto ter beschikking.
•
Als je er met de auto naar toe gaat moet je parkeren. Dat kost geld.
•
Als je er naar toe gaat, drink je waarschijnlijk ook wat en eventueel
eet je wat er voor. Dat kost geld.
•
Je weet niet of je het optreden leuk vindt. Je kent de artiest niet.
•
Er was een leuke film op vanavond die je graag wilde kijken
•
Je kunt geen oppas vinden op zo korte termijn
•
Je bent moe na een dag hard werken
Allemaal bezwaren terwijl het aanbod gratis was. Dus zelfs als je jouw
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product gratis aanbiedt dan heeft je potentiële klant bezwaren. Het is dus
altijd handig om voorbereid te zijn op bezwaren van je klant.
De meest gebruikte bezwaren zijn:
•
Daar heb ik nu geen tijd voor
•
Dat kan ik ook zelf
•
Als de prijs lager zou zijn, dan zou ik meedoen
Waarom heb ik dit nodig? Dit kan ik toch zelf…
Ze maken zich zorgen of dit een verspilling is van hun geld. Zeg dan
niet dat ze het niet zelf kunnen. Beter:
“Je zou dit zelf kunnen doen …., maar…”
Ik heb hier geen tijd voor. Laat me het doen zoals ik het altijd doe
Ze maken zich zorgen of ze tijd verspillen. Veranderen is moeilijk.
Laat zien hoeveel het kost als ze het niet doen.
Dat is te duur. Het kost €€€ ik zou het kopen als het € koste.
Ze denken dat ze het zich niet kunnen veroorloven.
Laat de waarde zien.
Schrijf de 10 standaardbezwaren op voor jouw aanbod en bedenk
standaard antwoorden.
Verkoop is voor een groot deel een systeem met gestandaardiseerde
antwoorden. Door deze antwoorden voor te bereiden hoef je niet telkens
een nieuw antwoord te bedenken wanneer je een bezwaar hoort. Je hebt
direct jouw beste reactie klaar. Door deze antwoorden telkens weer te
gebruiken raak je ermee vertrouwd. Het wordt steeds eenvoudiger voor je
om de bezwaren op een goede manier te weerleggen.
Kortingen
Kort: geef geen korting.
Je verlaagt de waarde van je product waar je veel tijd in hebt gestoken in
de paar seconden dat je korting geeft.
Het bijzondere is dat de klanten die een goede prijs betalen voor jouw
product minder klagen. In tegenstelling tot wat je verwacht krijg je de
meeste klachten en opmerkingen van mensen die minder betalen. Denk
maar eens terug aan de momenten dat je je coaching voor niets hebt
gedaan of een speciale korting hebt gegeven. Het resultaat was totaal
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anders wat je verwachte.
Ze hebben niet (de volle) prijs betaald voor jouw coaching. Ze zijn niet
serieus bezig met jouw coaching. Boeken veel minder resultaat en ze zijn
dus niet tevreden met wat jij doet. Door de lage prijs is de verwachting
van de klant voor jouw coaching totaal veranderd. Meestal niet in jouw
voordeel.
Blijf dus altijd bij de prijs van je product. Wil een klant minder betalen,
dan kleed je dienst uit en lever je minder. Geef geen korting. Nooit.
Vrienden krijgen een vriendenprijs: ze betalen meer dan normale klanten.
Waarom? Omdat ze vrienden zijn verwachten ze meer van je en vragen
ze ook meer tijd van jou. Geef dus geen vriendenkorting. Laat ze meer
betalen.
In plaats van korting kun je heel goed een bonus geven. Een bonus die
jou geen extra tijd kost, bijvoorbeeld een digitaal product zoals een
training of e-boek.

Een nieuw product
De ontwikkeling van je product vraagt tijd. Je wilt dit zo goed mogelijk
doen en je besteedt er veel tijd aan achter de schermen. Een naar binnen
gekeerd proces. De tijd die je besteedt aan het opzetten van jouw
product of programma kun je niet besteden aan je klanten.
Je ontwikkelt het product met alle kennis die je hebt en de ervaringen die
je afgelopen jaren met klanten hebt opgedaan. Terwijl je het ontwikkelt
word je naar buiten toe steeds stiller. Dat is logisch want de ontwikkeling
van je product is een intensief proces. Je wordt er als het ware door
opgeslokt.
En als je dan klaar bent en eindelijk jouw nieuwe product naar buiten
brengt klinkt er een oorverdovende stilte.
Neem de klant mee tijdens de ontwikkeling
Stel je klant vragen over wat zij graag in het product willen zien. Of waar

Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/Hannink

55

zij juist vragen over hebben.
Je plaatst regelmatig een bericht waar je bent en wat de status is. Deel
een foto van de stap waar je nu aan werkt. Laat mensen vast inschrijven
op het eindresultaat.
Lancering
Een slim middel om veel aandacht te krijgen voor je (nieuwe) product is
een lancering. Een bepaalde datum waarop het product beschikbaar is.
Vaak aangevuld met een bepaalde eindtijd waarop de prijs omhoog gaat
of een bonus niet meer beschikbaar is.
Deze tactiek heeft als voordeel dat jij een deadline krijgt. Je weet
wanneer je product ten laatste zo ver klaar moet zijn zodat je het kunt
leveren aan de klant. Het product hoeft nog niet helemaal klaar te zijn.
Als de eerste stappen maar klaar zijn. Tijdens het coachingstraject kun je
het product verder ontwikkelen.
Het voordeel is dat je het product nog wat kunt bijstellen met de input
van de klant. Verder hoef je niet eerst het hele project te ontwikkelen als
je nog niet zeker weet of het een succes wordt.
Het is ook goed om je te realiseren dat deze lancering de eerste versie is.
Je hebt een product. Je kunt het verkopen. Je kunt geld verdienen.
De volgende lancering heb je weer meer ruimte om het product te
verbeteren. Nu is het een nieuw product en een nieuwe lancering. De
volgende keer is het een bestaand product en kun je dingen zoals de
promotie verbeteren.
Een belangrijke stap in de lancering is de opening van je verkooppagina.
Nadat je ze hebt meegenomen in de ontwikkeling. Dat je ze via e-mail in
de lancering hebt laten ervaren hoe belangrijk het probleem is. Is nu het
moment dat de klanten eindelijk jouw product kunnen bestellen via jouw
site.
Verkooppagina
De verkooppagina voor jouw product is eigenlijk de online verkoper. Ze
heeft een belangrijk nadeel: ze kan geen vragen stellen en luisteren naar
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het antwoord van de bezoeker. Deze pagina moet alle vragen van de
bezoeker beantwoorden. En de vragen die ze nog niet bedacht hadden.
De verkooppagina is de automatische verkoper op je site die de potentiële
klant moet meenemen in alle stappen die hiervoor zijn genoemd terwijl jij
ligt te slapen of op vakantie bent of iets anders doet.
De 11 stappen van de verkooppagina waardoor het eenvoudiger wordt om
van jou te kopen:
1.

Een grote belofte of het grootste probleem van de klant. Je krijgt de
aandacht.

2.

Situatie er Voor, er Na en de Overgang (v.n.o.)

3.

4.

5.

⁃

Voor - beschrijf de wereld waar ze nu in leven

⁃

Na - beschrijf de ideale wereld, wereld zonder problemen,
kansen in deze wereld, de voordelen.

⁃

Overgang - maak de overgang van er Voor naar er Na

Mijn maak verhaal (waarom doe ik wat ik doe, wat maakt mij
anders)
⁃

introductie

⁃

herhaal de grote belofte

⁃

aandacht voor de skeptische, laat zien waarom ze sceptisch
mogen zijn en waarom niet

⁃

vertel hoe ik zelf de voordelen heb bereikt

Redenen waarom niet
⁃

ze weten niet waarom ik de goede ben, ze twijfelen of zij de
juiste zijn

⁃

Vertel waarom zij in de Voor wereld leven

⁃

Geef redenen waarom het niet haar fout is.

⁃

Maar laat niet zien hoe dit moet, laat alleen zien waarom ze
het nog niet hebben gedaan

⁃

Nu weet je waarom. Hoe kun je het oplossen?

Laat zien waarom ik de expert ben, waarom ik anders ben en
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waarom ik de enige persoon ben die ze kan helpen.
6.

3 universele koop bezwaren
⁃

Waarom heb ik dit nodig? Dit kan toch zelf…

⁃

Ze maken zich zorgen of dit een verspilling is van hun geld.
Zeg niet dat ze het niet zelf kunnen. “Je zou dit zelf kunnen
doen …., maar…”

⁃

Ik heb hier geen tijd voor. Laat me het doen zoals ik het altijd
doe

⁃

Maken zich zorgen of ze tijd verspillen. Veranderen is moeilijk.
Laat zien hoeveel het kost als ze het niet doen.

⁃

Dat is te duur. Het kost €€€ ik zou het kopen als het € koste.
Ze denken dat ze het zich niet kunnen veroorloven.
Laat de waarde zien.

7.

Neem ze mee op een product/dienst toer
Laat zien dat wat ik heb is wat ze nodig hebben.
Loop door alle modules. Focus op de transformatie. (dit kan nog
beter)
Van waar ze nu zijn naar waar ze naar toe willen.
Verkoop de transformatie. Laat merken hoe de transformatie voelt.

8.

Laat gelukkige klanten zien
De perfecte testimonial.

9.

Doe je onweerstaanbare aanbod
Inclusief de bonussen. Kietel ze om nu actie te ondernemen.
“Dit is wat je krijgt…”

10. Draai alle risico’s om
De “Erno-garantie” - 30 dagen. zonder vragen, geld terug
11. Word wakker
Laatste actie. Stop met uitstellen. Doe het nu.
Gebruik deze structuur voor je nieuwe verkooppagina en je helpt de
doelklant door het proces om Ja! te zeggen op jouw aanbod.
Dit zijn langer verkooppagina’s die misschien wat Amerikaans aandoen.
Onthoud dat allerlei mensen op je pagina komen die een vergelijkbaar
probleem hebben als je doelklant. Ze hebben allemaal verschillende
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bezwaren.
Jij neemt iedere klant opnieuw mee door dit proces. De bezoeker van je
pagina zal deze pagina op hoofdlijnen scannen. Ze lezen de voor hun
belangrijke onderdelen helemaal door. Maak de pagina dus scanbaar door
de 11 stappen goed te laten opvallen.
Vaker zien
Wanneer nieuwe mensen voor het eerst kennismaken met jouw product
dan zijn ze nog wat terughoudend. Dit is bijna nooit het moment dat ze
kopen. Ze hebben het product voor het eerst gezien en maken voor het
eerst kennis met jou.
Voordat ze iets van je kopen willen ze eerst vertrouwen krijgen in jou. Ze
willen ervaren dat wat jij levert goed is.
Wil je dat meer mensen jouw product kopen dan kun je verschillende
dingen doen:
•
•
•
•
•
•

Promoot je product bij meer mensen
Limiteer je product
Geef een bonus voor een bepaalde (korte) tijd
Help mensen goed in het koopproces
Stuur meerdere herinneringen naar dezelfde persoon
Verkoop je product aan je bestaande klanten
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7. Zichtbaar worden
Je wilt meer mensen bekend maken met jouw coachingmethode. Je hoeft
ook niet beroemd te worden of in de spotlight te staan. Zo zichtbaar hoeft
nu ook weer niet.
Je wilt wel graag veel meer mensen helpen met jouw coaching. Daarvoor
moeten dus veel meer mensen jouw oplossing zien.
Daar heb ik jaren ervaring mee, hoe je zichtbaar kunt worden terwijl je
zelf niet in het centrum staat. Internet is hier het geheim. Dit heeft mij
geholpen om heel zichtbaar te worden zonder dat ik zelf echt merk dat ik
in de schijnwerper sta.
Door het internet slim te gebruiken kan ik veel vanuit huis werken. Of van
iedere andere locatie, waar ik maar wil. Ik kan dit doen zonder dat ik zelf
merk dat ik heel zichtbaar ben.
Het internet geeft een veilig gevoel. Het geeft je de mogelijkheid om je
kennis te delen met heel veel mensen zonder dat je direct met deze
mensen praat. Je kunt mensen kennis laten maken met je expertise en
het zelf laten ervaren zonder dat je ze allemaal persoonlijk spreekt. Je
kunt je kennis verkopen zonder dat je zelf echt verkoopt. Je kunt
netwerken zonder dat je allerlei mensen hoeft aan te spreken bij
verschillende netwerk evenementen.
Een belangrijk moment om zichtbaar te zijn is als klanten zoeken
naar een oplossing voor hun probleem. Dit doen ze bijvoorbeeld door
er met andere mensen over te praten of door er over te lezen. Jouw klant
zoekt naar informatie. Een belangrijke plek waar ze deze informatie
vinden is het internet. Dit doen ze het meeste via de zoekmachine en via
de sociale netwerksites.
Dat is dus hét moment om in beeld te komen. Op het moment dat zij
zoeken naar meer informatie over het probleem, dan moet jij zichtbaar
zijn.
Hoe word jij zichtbaar in de zoekmachines of in social media op dat

Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/Hannink

60

moment? Door te publiceren op het internet.
Publiceren op het internet betekent dat jij dingen plaatst op het internet
die andere mensen kunnen bekijken, lezen en er eventueel op kunnen
reageren.
De uitdaging is dat je op het juiste moment opvalt. Er is zo
onvoorstelbaar veel informatie op het internet beschikbaar dat het
onmogelijk lijkt om hierin nog op te vallen. En toch kan het.
Wat moet je doen om er voor te zorgen dat je op het juiste moment in
beeld komt?
De informatie die je deelt moet interessant zijn voor jouw klant. Deze
informatie moet jouw klant verder helpen met haar probleem.
Doe je dit op de juiste manier dan wordt jij zichtbaar voor jouw doelklant
op het moment dat zij zoeken.
De zoekmachines maken de meest waardevolle informatie zichtbaar voor
de woorden waarop jouw doelklant zoekt.
In de social netwerken delen mensen graag dingen waarmee ze andere
mensen kunnen helpen. Hiermee wordt jij zichtbaar in de sociale netwerk
sites.
Je moet dus weten waar de klant op zoekt. Welke woorden gebruiken zij
in de zoekmachine of in de sociale netwerken om hun probleem te
vinden? Door allerlei technisch klinkende termen lijkt dit veel
ingewikkelder dan het is. Woorden als keywords, SEO, SEA en nog veel
meer details waardoor we de weg kwijt raken. Terwijl het in de kern heel
eenvoudig is.
Wat zijn de woorden waarop de klant zoekt? Op haar probleem. De
woorden die je gevonden hebt in het interview met de doelklant. Daarin
heeft ze jou vertelt over haar grootste probleem in haar eigen woorden.
Dit zijn dus ook de woorden die zij gebruikt om meer informatie te vinden
over haar probleem op het internet.
Hoe word

je zichtbaar in de zoekmachine? Door de klant waardevolle
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informatie te geven in het artikel in de woorden van de klant. Hoe meer je
de woorden van de klant gebruikt én de klant waardevolle informatie
geeft, hoe beter je zichtbaar wordt in de zoekmachine. Met beter
zichtbaar bedoel ik hier, hoger in de resultaten die de zoekmachine laat
zien. Als stelregel kun je onthouden dat als je niet bij de eerste drie
zoekresultaten staat, dat het dan onvoldoende bijdraagt.
Enkele tips om te versnellen dat je artikel zichtbaar wordt in de
zoekmachine:
1. Publiceer regelmatig artikelen. Als je vaker publiceert wordt je
sneller en meer zichtbaar.
2. Schrijf ieder artikel over één woord of woordcombinatie waarmee de
klant haar probleem beschrijft
3. Gebruik dat woord ook in de titel en kopjes in het artikel zelf
4. Zorg er voor dat het artikel altijd waardevol is voor jouw doelklant
5. Laat mensen jouw artikel delen
De optimalisatie voor de zoekmachine is in eerste instantie niet meer dan
optimalisatie voor jouw doelklant.
Wat je daarna allemaal nog kunt doen om dit te verbeteren daar gaan we
het niet over hebben.

Wat kun je allemaal publiceren?
Je kunt jouw kennis op verschillende manieren delen en verspreiden.
De meest gebruikte vorm is via tekst. Denk aan artikelen op je eigen
site, artikelen op andere sites, artikelen in bladen, geschreven berichten
in de sociale netwerk sites. Verder kun je nog denken aan een werkboek,
een rapporten, een white paper, een miniboek, een boek.
We lezen veel teksten, iedere dag weer. Teksten om meer te leren over
ons probleem.
Je kunt ook denken aan video. De meeste moderne smartphones
hebben een uitstekende camera. Hiermee kun je heel goed een video
opnemen. Korte berichten van jezelf. Een gesprek met de klant. Een
aanbeveling van de klant. Uitleggen hoe jouw product werkt. Laten zien
hoe je een product kunt onderhouden. How-to video’s doen het goed op

Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/Hannink

62

sites als Youtube. Zoek uit hoe het video gedeelte in je telefoon werkt en
probeer het gewoon.
Een andere mogelijkheid is audio. Dat we tegenwoordig muziek
luisteren via het internet is voor veel mensen heel normaal. Zo kun je ook
luisteren naar gesproken teksten. Je kunt bijvoorbeeld je blogbericht
inspreken. Of je kunt reageren op een vraag van een klant. Een interview
met een expert in een bepaald gedeelte van de oplossing voor jouw
doelklant. Een serie maken over een bepaald onderwerp en dat opnemen.
Een mooi oplossing is een webinar. Het webinar is een online seminar.
Hiermee combineer je beeld en geluid in een online klaslokaal waar
iedereen jou live kan volgen. Dit is meestal jouw computerscherm met
een presentatie maar het kan ook zijn dat jijzelf via een video in beeld
bent. Vaak kunnen mensen reageren en vragen stellen tijdens een
webinar. Zo heb je de mogelijkheid eerst je kennis op een bepaald
onderwerp te delen door een presentatie. Aansluitend kun je dan de
vragen van deelnemers beantwoorden.
Met de sociale netwerk sites is het delen van afbeeldingen
populair geworden. Denk hierbij aan foto’s, creatieve afbeeldingen,
tekeningen, infographics (een afbeelding met informatie) of foto’s met
quotes die je deelt met je netwerk. Afbeeldingen worden door mensen
vaak sneller en eenvoudiger gedeeld. Je krijgt wel minder reacties dan op
bijvoorbeeld een artikel.
Wat deel je?
Je deelt in de eerste plaats informatie waardoor de doelklant meer leert
over haar probleem. Daarnaast maken ze kennis met jou. Dit doen ze
door de informatieve artikelen, video’s en/of audio die jij deelt.
Ze maken ook graag persoonlijk kennis met jou. Ze zoeken naar
bevestiging dat jij te vertrouwen bent. Ze willen zien wat jouw expertise
is. Ze willen ervaren dat jouw werk goed is. Dat jij de juiste persoon bent
om van te leren.
De informatieve teksten aangevuld met afbeeldingen en verhalen over
jouw persoonlijke ervaringen.
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Waar vind je de onderwerpen
In presentaties en workshops krijg ik vaak de opmerking “Ik weet niet
waar ik over moet schrijven.” Of “Ik kan niet telkens nieuws bedenken.”
Een herkenbaar beginnersprobleem en uitstelgedrag. Als je niet weet
waarover je moet schrijven, kun je niet schrijven. Vandaag maar even
geen artikel schrijven dus. Hiermee wordt je niet zichtbaar en gaan
klanten je niet vinden. Schrijven is niet veel meer dan, doen. Steeds
vaker schrijven. Inspiratie voor nieuwe onderwerpen vind je overal en het
wordt steeds eenvoudiger wanneer je vaker schrijft.
Heb je eenmaal jouw bron aangeboord dan is de inspiratie voor nieuwe
onderwerpen niet meer te stoppen.
De beste ideeën voor nieuwe artikelen haal je bij je doelklant. Zij vertelt
en vraagt dingen waar je dieper op in kunt gaan.
Wil je meer en steeds beter schrijven dan is het handig om ook meer te
gaan lezen. Lees boeken, artikelen op sites, blogs, bekijk video’s en/of
luister naar podcasts. Dit geeft je inzicht over hoe anderen het
verwoorden. Hoe zij schrijven. Waar ze over schrijven. Je kunt zien welke
artikelen het goed doen en welke artikelen geen reacties krijgen. Zoek
zelf op de woorden van jouw doelklant en lees de artikelen die hoog staan
in de zoekmachine. Dit gebruik je voor inzicht en inspiratie - niet om te
kopiëren uiteraard.
Regelmatig kom je onderwerpen tegen waarover je een artikel
kunt schrijven. Een vraag van een klant tijdens een ontmoeting of in je
coachingsgesprek. Iets wat je onderweg ziet. Iets wat je leest.
Telkens als je denkt, “Dat zie ik anders” of “Dat zie ik zo”, dan heb je een
onderwerp.
Je denkt op dat moment, dat onthoud ik wel voor als ik morgen dat
artikel ga schrijven, maar dat is niet zo. Telkens als je zo’n idee ziet of
hoort voor een artikel, schrijf dit dan op in een notitieboekje met alleen
maar dit soort onderwerpen. Zo’n A5 of A6 notitieboekje koop je
bijvoorbeeld bij de Hema of een Moleskine notitieboekje online.
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Dit kan ook een digitaal boekje zijn. Bijvoorbeeld een document in Google
Docs of in Evernote. Als je maar één centrale plek hebt waar je telkens dit
soort ideeën voor nieuwe onderwerpen kunt opschrijven.
Het is ook slim om deze lijst af en toe aan te vullen met ideeën die je
verzamelt tijdens een brainstorm. Pak je notitieboekje en schrijf 15-20
minuten achter elkaar alleen maar onderwerpen op waarover je een
artikel gaat schrijven.
Deze lijst in jouw notitieboekje gaat je helpen op de momenten dat je
even niet weet waarover je moet schrijven. Jouw inspiratielijst.

Welk soort artikelen doen het goed
De artikelen met lijstjes doen het altijd erg goed. Mensen willen graag
snel de kennis tot zich kunnen nemen. Een lijstje (overzicht) met de 10
belangrijkste punten leest snel en deelt eenvoudig.
Een voorbeeldverhaal werkt ook altijd goed. Leg een voorbeeld uit dat bij
jou of een klant van jou heel succesvol was. Wat was er eerst, wat heb je
gedaan en wat was het resultaat.
Vragen beantwoorden van klanten. Denk aan de vragen die mensen
stellen voordat ze een product van jou kopen. Denk aan de vragen die je
via e-mail binnenkrijgt. Of kijk naar de vragen die worden gesteld in
Facebook of LinkedIn groepen. Beantwoord ieder vraag in één artikel.
Kijk welke onderwerpen veel discussie krijgen binnen de Facebook of
LinkedIn groep waar jouw klant zit. Schrijf een artikel over hoe je het
kunt oplossen of deel jouw visie over dat onderwerp.
Deel jouw visie, zeker als deze tegenstrijdig is met wat de rest van de
wereld denkt over dit onderwerp.

De titel wordt onderschat
De titel is één van de belangrijkste onderdelen van het artikel, e-mail,
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rapport, boek. Het krijgt vaak de minste aandacht en wordt er aan het
einde nog snel even aan toegevoegd.
De titel is de deur naar jouw artikel. Als de titel niet de aandacht van de
zoeker pakt dan wordt je artikel nooit gelezen.
De titel heeft één belangrijke functie en dat is er voor zorgen dat de
zoeker de eerste regel van het artikel gaat lezen.
Stel dat je 8 uur besteed aan het artikel zelf. Dan is het niet vreemd om
ruim een uur te besteden aan de titel. Besteed je onvoldoende aandacht
aan de titel dan is alle tijd die je aan het artikel zelf besteed hebt voor
niets geweest.
Schrijf heel veel verschillende titels op die bij het artikel passen. Laat het
belangrijkste woord waarop je gevonden wilt worden met dit artikel terug
komen in de titel.
Zorg dat de titel weergeeft wat er in het artikel staat. Een titel waardoor
veel mensen doorklikken naar je artikel maar die niet aansluit op de
inhoud werkt averechts. Mensen haken direct af wanneer ze verder lezen.
De zoekmachine verwerkt dit weer in het weergeven van jouw artikel in
de zoekresultaten.
Test verschillende titels uit in de sociale media en kijk welke titel de
meeste reacties krijgt. Let ook op welke titel de meeste kliks krijgt naar je
site. Deze laatste is belangrijk want dat zijn mensen die het artikel echt
delen.
Pas hierop de titel van het artikel aan. Dit kan zelfs nadat je het artikel al
hebt gepubliceerd.

Hoe lang moet een artikel zijn
Zo lang als je nodig hebt om je punt duidelijk te maken. Maak het niet
langer dan nodig is. Een artikel dat korter is dan 400 woorden wordt als
minder diepgaand gezien.
Artikelen die door veel mensen worden gedeeld zijn vaak korter (200
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woorden bijvoorbeeld). De levensduur van zo’n artikel is vaak ook korter.
Een uitgebreid en gedegen artikel over jouw onderwerp heeft veel meer
een lange termijn waarde. Andere mensen verwijzen naar jouw artikel in
hun site en artikelen. Dit zorgt er weer voor dat je artikel hoger wordt
geplaatst in de zoekresultaten door Google.
Bij een gedegen artikel kun je denken aan 1.000, 2.000 woorden of zelfs
nog veel meer. Het kost veel meer tijd om zo’n artikel te schrijven maar
levert ook veel meer op voor jouw zichtbaarheid op de langere termijn.
Hoe vaak ga je een artikel publiceren
Hoe vaker je een artikel plaatst op je site, hoe meer verkeer je
uiteindelijk krijgt. Meer verkeer betekent ook meer potentiële klanten.
Het absolute minimum is één keer per maand. Hiermee zal het langer
duren voordat je blog goed gevonden wordt in de zoekmachines. Maar als
je eens per maand een sterk en lang artikel of verhaal publiceert dan krijg
je uiteindelijk wel steeds meer bezoekers.
Wil je sneller meer potentiële klanten aantrekken op jouw site dan moet
je twee dingen doen. Vaker publiceren en promotie maken voor de
artikelen die je schrijft. Over promotie maken voor je artikelen lees je
meer in het volgende hoofdstuk.
Heb je nu heel weinig bezoekers per dag (<100) op je site dan is mijn tip
om ten minste één keer per week een artikel te publiceren. Dit lijkt heel
veel als je op dit moment (bijna) niet publiceert. Het is eenvoudiger dan
het lijkt.
Hoe schrijf je één artikel per week
Als je iedere ochtend na je vaste ochtendritueel 15 minuten gaat
schrijven dan kun je dit samenbrengen in één goed artikel per week. In
15 minuten schrijf je met gemak 50 woorden. Staar niet te lang naar de
lege pagina. Begin gewoon met schrijven.
Dag 1:
Voor je nieuwe artikel brainstorm je eerst allerlei woorden die een relatie
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hebben met je onderwerp. Schrijf op de nieuwe pagina voor je artikel
deze woorden op. Brainstorm 5-10 minuten. Schrijf alle woorden op die je
kunt bedenken in relatie tot je onderwerp.
Besteed de resterende 5 minuten van je eerste dag aan het ordenen van
ideeën. Groepeer ze tot je 5-10 groepjes hebt. Maak een logische
volgorde van de groepjes. Een opening, het middenstuk en het afsluiten.
Dag 2:
Pak het eerste groepje woorden. En schrijf nu tussen de eerste woorden
telkens 3 woorden die over dat woord gaan uit je brainstorm. Dit kost niet
meer dan 2 minuten.
Nu heb je genoeg aanknopingspunten om de tekst te schrijven rondom de
drie woorden.
In deze 15 minuten schrijf je al snel 100 woorden.
Voer geen wijzigingen door terwijl je schrijf.
Schrijf aan één stuk door.
Het corrigeren van de tekst doen we later. Corrigeren kost veel tijd en
leidt af van het schrijfproces. Het haalt je uit de flow.
Dag 3 en 4:
Doe hetzelfde als dag 2. Pak nu steeds groepjes woorden. En herhaal stap
2.
Dag 5:
Voeg de stukjes tekst samen. Zet ze gewoon achter elkaar.
Lees het nu hardop door en luister naar jezelf waar een zin niet lekker
loopt. Wijzig de tekst. Corrigeer. Haal de stijl- en taalfouten er uit.
Dit kost je ongeveer 15 minuten
Dag 6:
Nu komt de titel van het artikel. 15 minuten is wat kort maar als je begint
lijkt het heel lang.
Schrijf de eerste titel die in je opkomt op. Bedenk de volgende en schrijf
deze op. En nog één.
Schrijf in 12 minuten zo veel mogelijk titels voor het artikel dat je hebt
geschreven.
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Nu heb je nog 3 minuten over om de beste titel uit te kiezen en nog
verder aan te scherpen. Haal de overbodige woorden er uit. Snapt
iedereen de titel? Spreekt ze direct aan? Wil je verder lezen?
De titel heeft maar één functie, dat de lezer de eerste zin van het artikel
wil lezen.
De eerste zin in het artikel heeft ook maar één functie, dat de lezer de
tweede zin wil lezen. Enzovoort.
Dag 7:
Tijd om je artikel te publiceren.
Lees het artikel nog één keer door - misschien zit er nog een kleine
taalfout in die je er uithaalt.
Nu kopieer je het artikel naar je blog en klikt op publiceren.
Niet te lang over nadenken of je artikel wel goed genoeg is.
Dit is één van je eerste artikelen. De volgende wordt weer beter.
Op deze manier heb je aan het einde van het eerste jaar zo’n 50 artikelen
geschreven van 400-600 woorden. Ofwel een boek. Geen dik boek, maar
wel een boek.
De beste dag om je artikel te publiceren
Kies een vast dag waarop je publiceert. Je hebt hierboven gezien hoe je
één artikel per week schrijft. Publiceer de komende weken op diezelfde
dag het artikel. Een vaste dag om je artikel te publiceren is fijn voor de
bezoeker en voor jou. De bezoeker weet wanneer ze het volgende artikel
kan verwachten. Jij hebt een vaste deadline.
De beste dagen om een artikel te publiceren wanneer je werkt in de
zakelijke omgeving (B2B) zijn maandag tot en met donderdag rond
8.00u. Wanneer jij werkt met consumenten of eindgebruikers is het
weekend ook een goed moment om te publiceren. Dan heeft je doelklant
meer rust.
Kies een dag en publiceer de komende maanden telkens op die dag.
Waar publiceer je het artikel?

Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/Hannink

69

De belangrijkste plek om jouw artikel te publiceren is op jouw domein,
jouw website. Niet een platform dat morgen de regels kan veranderen en
waar jij dan aan vastzit.
Met jouw domein bedoel ik, een eigen domeinnaam met jouw eigen
hosting. Op dit domein heb je een oplossing waar jij eenvoudig je
artikelen kunt plaatsen. Een plek waar bezoekers direct toegang hebben
tot je artikelen en de andere onderdelen van je website. Als een bezoeker
via de zoekmachine terecht komt in een artikel van jou dan kunnen ze na
het lezen van het artikel meer informatie van en ook over jou vinden.
Deze plek noem ik jouw Power Platform.
Jouw Power Platform is een combinatie van een weblog en website op één
domeinnaam. De plek waar je aan de ene kant jouw marketingpagina’s
hebt, het meer statische deel van jouw platform. Aan de andere kant heb
je een meer dynamisch gedeelte, waar je snel en eenvoudig artikelen
kunt publiceren.
Pagina’s over jou, contact, de productpagina’s veranderen inhoudelijk niet
zo vaak. Voor de willekeurige bezoeker is er dan geen reden om terug te
komen op jouw platform als de inhoud niet vaak veranderd.
Wil je dat bezoekers vaker terugkomen dan is het handig om een deel in
jouw platform regelmatig te vernieuwen. Een weblog doet dit. Wanneer jij
regelmatig artikelen schrijft dan is er voor de bezoeker een reden om
vaker terug te komen.
Daarna deel je het artikel in de sociale netwerk sites. Je maakt promotie
zodat meer mensen jouw artikel kunnen vinden en willen lezen.
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8. Promotie
Artikelen schrijven, foto’s, afbeeldingen, audio- of video-opnames en
publiceren, dat hoort allemaal bij de eerste stap. Dit was al een hele
overwinning maar nog niet veel mensen gaan vinden wat je gepubliceerd
hebt.
Build it and they wil come?
Dit was waar voor Noah en de dieren die naar de ark kwamen, maar niet
voor mij en waarschijnlijk ook niet voor jou.
Je hebt misschien gehoord dat je heel veel moet schrijven over jouw
onderwerp en dat je dan vanzelf gevonden wordt door de juiste mensen.
Dat is ook zo, het duurt alleen veel langer dan je wilt. Zeker met ons doel
om je coachingsbedrijf te verdubbelen in één jaar.
Je wil graag zoveel mogelijk mensen helpen met jouw coaching. Door er
over te schrijven help je mensen ook al. Het voordeel is dat mensen met
jouw expertise in aanraking komen. Je bouwt aan het vertrouwen in jou.
Wanneer je iets publiceert wil je dus dat zoveel mogelijk mensen het
lezen.
Jij wilt vooruit. Je wilt je bedrijf verdubbelen in een jaar. Je hebt geen tijd
om alleen maar te schrijven en te wachten dat mensen daar als vanzelf
op af komen.
Je moet veel meer mensen attent maken op wat jij geschreven hebt. Laat
zien waar ze het kunnen vinden. Deel het met zo veel mogelijk mensen.
Maak promotie.
Ja, promoot actief het artikel dat je hebt geschreven.
Voor veel van de mensen waar ik mee werk was de eerst stap, het
publiceren al enorm spannend. Dan komt het tweede spannende deel, het
artikel promoten.
Ik wil dat mensen mij aardig vinden
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Een artikel schrijven dat niemand krijgt te lezen is eenvoudig. Een artikel
publiceren waarop mensen kunnen reageren is spannend. Een artikel
promoten zodat nog meer mensen kunnen reageren…. Dat is pas echt
spannend.
De dingen die je telkens zegt en doet met je klanten staan nu plotseling
op het internet. Jouw visie, jouw mening. Doordat ze op het internet
staan kun je onderuit gehaald worden. Mensen kunnen zeggen dat wat jij
zegt niet klopt. Dat je een bedrieger bent. Doordat je een mening deelt is
de kans groot dat niet iedereen het daar mee eens is. Dus dat mensen je
niet aardig vinden.
Sterker nog wanneer je een mening deelt dan wil je dat er mensen zijn
die het er helemaal niet mee eens zijn. Want als mensen het er niet mee
eens zijn dan heb je ook mensen die het wel helemaal met jou eens zijn.
Als je een artikel schrijft waar iedereen het wel ongeveer mee eens is dan
heb je er niets aan. De grijze middenmoot. Je valt niet op. Je trekt
niemand aan met grijze middenmootverhalen.
Wil je de juiste mensen aantrekken dan moet je opvallen. En dat is mega
spannend. Door een mening, visie of artikel te schrijven dat duidelijk
zwart of wit is, onderscheid je je. Dat is het moment dat je opvalt. Dat is
het moment dat mensen echt voor jou kunnen gaan kiezen.
Hoe krijg je dit nieuwste opvallende artikel dat je gepubliceerd hebt nu
snel bij veel meer mensen?
Vertel de lezers over je nieuwe artikel
Iemand die lijkt op jouw doelklant kreeg jouw artikel te zien in de
zoekmachine toen ze zocht naar meer informatie over haar probleem. Ze
heeft jouw artikel gelezen en vond het interessant. Als er weer een nieuw
artikel van jou komt over dit onderwerp zou ze het graag ook lezen.
Ze kan dan jouw Power Platform opslaan als favoriet in haar browser. Het
probleem is alleen dat ze hierdoor niet kan zien wanneer jij een nieuw
artikel plaatst. Ze leest nog meer artikelen over haar probleem. De kans
dat ze regelmatig terug komt op jouw platform door te kijken via de
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favorieten in de browser is niet zo groot.
Bij een goed platform heb je de mogelijkheid om een zogenaamde RSS
feed aan te bieden. Dan hoef je alleen maar een feed lezer te openen en
zie je dagelijks de nieuwe artikelen automatisch verschijnen. Een slimme
manier die met oplossingen als Flipboard ook eenvoudig te lezen zijn.
Nadeel voor jou is dat de overgrote meerderheid van de mensen die jij wil
helpen niet weten hoe dit werkt.
De meeste mensen gebruiken wel e-mail, meerdere keren per dag zelfs.
Voor veel mensen bepaalt de inbox zelfs voor een belangrijk deel wat ze
doen op een dag. Wanneer jij er voor zorgt dat je nieuwste artikel in de
inbox kan komen van de persoon die graag meer van je wil lezen dan heb
je een win win.
Ten eerste vindt de zoeker dit fijn. Ze krijgen meer informatie over hun
probleem en tips hoe ze het kunnen verbeteren. Automatisch in hun
inbox.
Ten tweede vind jij het fijn, want jouw nieuwste artikel kun je zo
verspreiden aan meerdere mensen die al vaker iets van je gelezen
hebben. Deze mensen hebben bewust hun e-mailadres aan jou gegeven
zodat jij ze nieuwe artikelen kunt sturen over hun probleem. Precies dat
deel waar jij veel van weet en waarmee je mensen helpt met je coaching.
Je hebt vast wel eens gehoord dat het allemaal draait om de lijst (“The
money is in the list”). Jouw lijst met deze e-mailadressen wordt hiermee
bedoeld. Dit is de meest eenvoudige manier om jouw nieuwste artikel
bekend te maken bij steeds meer mensen.
Geef de lezers van jouw artikelen dus de mogelijkheid om zich in te
schrijven voor jouw lijst. Dit noem je geen nieuwsbrief, want het gaat niet
over nieuws. Je verstuurt waardevolle artikelen waar jouw doelklant graag
meer over leest.
Doe dit met oplossingen als Aweber, Mailchimp of Autorespond en het
abonneren en uitschrijven gaat als vanzelf.
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Bouw actief aan je zogenaamde Lasting List. Jouw lijst met mensen die
graag meer artikelen van je lezen. Deze lijst wordt de levensader van je
bedrijf.
Succesvolle promotie in 15 minuten per dag
Net als in de vorige stap (Zichtbaar worden) hoeft het maken van
promotie niet meer dan 15 minuten per dag te kosten. In dat ‘Zichtbaar
worden’ proces heb je op dag 7 het artikel gepubliceerd. Dag 7 van dat
proces is dag 1 van dit promotie proces.
Dag 1:
Op deze dag begin je meteen met promotie maken voor het artikel.
Dit doe je in de sociale netwerk sites.
Deel het in Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest en andere
sites waar mensen jou volgen.
Zorg dat bezoekers je artikel kunnen delen. Dat is ook promotie. Voeg
daarom de social media knoppen toe aan ieder artikel. Zeker voor de
bovengenoemde platformen.
Dag 2:
E-mail het artikel naar je lijst. Schrijf een korte inleiding en voeg het
artikel toe. Dit kan in zijn geheel of met een link waardoor de lezer
uiteindelijk in jouw Power Platform het artikel kan lezen. Voeg ook altijd
een oproep tot actie toe en laat één product van jou zien.
Dag 3:
Zoek sites, schrijvers en bloggers die over het onderwerp van jouw artikel
vaker schrijven. Maak een lijst met namen en e-mail adressen. Leg het
eerste contact via de sociale netwerk sites zoals Twitter, LinkedIn of
Facebook.
Dag 4:
Onderhoud het contact met de schrijvers. Lees artikelen die ze
geschreven hebben. Kijk waar jouw artikel afwijkt van hun artikel of juist
aanvult.
Dag 5:
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Stuur een e-mail naar de bloggers met een link naar jouw artikel. Zeg
waarom je vindt dat het een aanvulling is op hun artikel of juist een
andere mening over hetzelfde onderwerp.
Dag 6:
Zoek een mooie afbeelding bij je artikel en deel het artikel nog eens maar
nu met de afbeelding. Deel het op sites die werken met afbeeldingen
zoals Pinterest, Facebook en ook Twitter.
Dag 7:
Maak een korte video over het artikel waarin je de kern vertelt en verwijst
naar het artikel. Deel de video op Youtube en Facebook en plaats in de
omschrijving van de video de link naar het artikel.
De video heeft niet langer dan 1-2 minuten te zijn. Deze video neem je
snel en eenvoudig op met je smart phone. Daarmee upload je de video
ook rechtstreeks naar Youtube en Facebook.

Nog meer aandacht
Naast het verspreiden van je eigen artikelen kun je nog meer verkeer
krijgen door artikelen te publiceren op andere sites.
In de stap ‘Zichtbaar worden’ ging het vooral over publiceren op je eigen
Power Platform. Dit is ook je startpunt. Bouw altijd eerst je eigen Power
Platform op. Hierdoor wordt je zichtbaar in de zoekmachines. Dit is de
plek waar mensen zoeken naar meer informatie over hun probleem. Dit is
het moment dat ze openstaan voor actie. Een belangrijk moment voor jou
om hier goed zichtbaar te zijn.
Het kost veel moeite om jouw Power Platform zichtbaar te maken in de
zoekresultaten. Maar als je nu niet begint duurt het alleen maar langer
dat je zichtbaar wordt.
Tegelijk is het een goed moment om zichtbaar te worden via platformen
die al heel goed vindbaar zijn voor mensen die lijken op jouw doelklant.
De artikelen van deze platformen staan al bovenin de resultaten van de
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zoekmachine als jouw doelklant zoekt.
Door te publiceren op deze platformen komen er ook meer mensen naar
jouw Power Platform. Een paar voorbeelden waar je kunt publiceren.
Gastbloggen
Je kunt bijvoorbeeld een artikel schrijven voor een blog die geen
concurrent is maar wel lezers heeft die met jouw lezers overlappen.
Maak contact met de eigenaar van de site via de sociale netwerk sites.
Volg ze op Twitter en reageer af en toe op berichtjes. Retweet een artikel
dat zij hebben gedeeld. Schrijf een waardevolle reactie op een recent
artikel.
Onderzoek het blog op welke artikelen vaak gereageerd en gedeeld wordt.
Wat spreekt de lezers van het blog aan.
Kijk naar de artikelen die je zelf hebt geschreven over dat onderwerp.
Stuur een korte e-mail naar de eigenaar van het blog en leg uit wat jij zou
kunnen schrijven voor zijn of haar blog.
Podcast
Ga op zoek naar de beste podcasts voor jouw doelklant, nationaal en
internationaal. Luister naar de onderwerpen. Luister naar de beste
afleveringen.
Hier heb je alvast een overzicht van podcast die in mijn favorieten lijst
staan: 10 podcast shows voor de ondernemende coach
ernohannink.nl/10-podcast-shows/
Nadat je contact hebt gelegd met de host van de show stuur je een korte
e-mail met de vraag of jij een keer in zijn show mag komen. Leg uit op
welk onderwerp je een waardevolle mening hebt voor de luisteraars van
zijn show.
Traditionele PR
Er zijn vakbladen in jouw branche. Die zijn er altijd. Koop en lees ze.
Leg contact met de editors.
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Schrijf een column die zo geplaatst kan worden. Mail deze naar de editor.
Wordt de column niet geplaatst dan kun je het altijd nog publiceren in je
eigen Power Platform.
LinkedIn
Bevindt jouw klant zich regelmatig op LinkedIn? Dan heb je de
mogelijkheid om artikelen te publiceren in LinkedIn. Daarmee bedoel ik
niet het artikel delen in LinkedIn, maar een apart artikel schrijven en daar
publiceren.
Neem niet een bestaand artikel van jouw blog hier klakkeloos over.
Online groepen
In Facebook en LinkedIn zijn de groepen heel waardevol.
Netwerken op Facebook of LinkedIn.
Kies één van beide en leg de focus op groepen, verbinden en directe
communicatie.

Maak een checklist
De artikelen die je schrijft verdienen het om gevonden te worden. Ze
helpen jouw doelklant op weg met de eerst volgende stap. Deel het
daarom op de plekken waar jouw doelklant uithangt.
Maak een checklist die je eenvoudig kunt gebruiken om jouw artikelen te
promoten.
Hierboven heb ik je al een stappenplan gegeven.
De checklist in het kort:
1. Publiceer het artikel in je blog
2. Zoek een afbeelding bij je artikel en vul deze aan met de titel.
3. Deel je artikel op Facebook in je profiel (met foto)
4. Deel je artikel op Facebook pagina (met foto)
5. Deel je artikel op Twitter (met foto)
6. Deel de foto in Pinterest.
7. Deel de foto in Instagram
8. Maak een korte video waarin je iets vertelt over het artikel.
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Maak een korte podcast waarin je de kern vertelt uit het artikel.

Maak enorm veel promotie voor wat je gepubliceerd hebt.
Breng het onder de aandacht van bloggers, ondernemers, coaches en
andere mensen die ook schrijven over dit onderwerp.
Als jij het niet doet, waarom zou een ander het dan wel doen?
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9. Touch Points
Touch points zijn korte interactiemomenten met je (potentiële) klanten. Je
onderneemt bewuste acties waardoor de klant je weer even in beeld
heeft.
Verschillende soorten touch points
Het voordeel van online touch points is dat je eenvoudig contact houdt
met meerdere mensen tegelijk. Met een Facebook, LinkedIn of Twitter
bericht of een foto in Instagram of Pinterest, een korte video in Youtube
of Facebook bijvoorbeeld. Niet iedere klant ziet je bericht maar een deel
wel.
Deel je regelmatig waardevolle tips, persoonlijke berichten en verhalen
dan zien potentiële klanten regelmatig jouw berichten. Ieder bericht is
een kort contactmoment met jou. Afhankelijk van wat je deelt is ieder
bericht een klein beetje meer vertrouwen in jou.
Persoonlijk contact
Regelmatig hoor ik van coaches dat ze op LinkedIn vooral zakelijke dingen
delen en dat Facebook meer voor privé contacten is. Op LinkedIn
verbinden ze met relaties en potentiële klanten. Op Facebook vooral met
vrienden en familie.
Het bijzondere is dat je vooral op Facebook een wat andere kant van
jezelf laat zien. Meer persoonlijk en meer een mix van allerlei berichten.
Dit geeft minder afstand en de potentiële klant krijgt een beter beeld van
jou als persoon. Dit geeft meer vertrouwen.
In het onderdeel over de klant Ja! laten zeggen vertelde ik al dat verkoop
niet meer is dan goed naar de potentiële klant luisteren. Weten wat de
klant beweegt. Je leert deze mensen persoonlijk heel goed kennen. De
relaties met mensen die jouw coaching nodig hebben zijn ook heel
persoonlijk. Het is geen afstandelijke relatie van jouw bedrijf (het logo,
het pand) met die persoon.
Jouw werk is persoonlijk. Mensen helpen Ja! te zeggen tegen jouw
coaching is persoonlijk. Het vertrouwen opbouwen is persoonlijk. Verbind
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dus met je potentiële klanten ook op Facebook, Pinterest, Youtube. Maak
kennis met alle kanten van de potentiële klant. Geef ze gelegenheid
kennis te maken met alle kanten van jou. Daarmee krijg je steeds meer
vertrouwen en kunnen ze een goede inschatting maken hoe jij bent
tijdens het coachingstraject. Dat is wat ze graag willen ervaren en weten.

Online Touch Points
Reactie op een update - Klik af en toe op ‘Like’ of beter nog geef een
reactie op leuk bericht van je klant. Je kunt eenvoudig jouw beste klanten
toevoegen aan je favorieten in Facebook waardoor je alle berichten van ze
te zien krijgt. In Twitter kun je ook een lijst maken van je klanten. Kijk
regelmatig door de lijst voor leuke en interessante updates die je kunt
delen of waar je op kunt reageren. In LinkedIn is het lastiger zicht te
houden op je klanten.
Een foto die je deelt - deel foto’s die passen bij jouw onderwerp of van
je hobby. Deel foto’s op Facebook, Pinterest of Instagram bijvoorbeeld.
Foto’s worden veel meer getoond in het nieuwsoverzicht dan links of
alleen tekstberichten.
Persoonlijke e-mail - een e-mail die je alleen naar je klant stuurt. Een
e-mail met een korte vraag bijvoorbeeld om een update hoe het gaat met
de acties die je hebt afgesproken. Of een persoonlijke berichtje om ze te
steunen in het traject.
E-mail naar je lijst - als het goed is zijn de meeste klanten van jou ook
geabonneerd op je Lasting List. Ze ontvangen ook de e-mails die je naar
je lijst stuurt. Zo houd je ook ten minste één keer per maand contact, of
eens per week, afhankelijk van hoe vaak jij een e-mail stuurt naar je lijst.
Video - op Facebook krijgen video’s steeds meer aandacht in het
nieuwsoverzicht. Het is een middel dat door veel mensen als lastig wordt
ervaren. Terwijl je met iedere smartphone vandaag prima video’s kunt
maken. En je telefoon heb je altijd bij je. Maak korte video’s van dingen
die je meemaakt of deel dagelijkse een korte tip in een video. Dit kost je
niet meer dan 5 minuten. Je kunt de video daarna rechtstreeks uploaden
naar Youtube en Facebook bijvoorbeeld. Je kunt ook hele korte video’s
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(10 sec.) opnemen en delen via Instagram of Vine.

Offline Touch Points
Het voordeel van offline touch points is dat sommige middelen
tegenwoordig zo weinig gebruikt worden dat je juist opvalt wanneer jij dat
wel doet. Vind jij het leuk als je een persoonlijke, handgeschreven
briefkaart ontvangt? Jouw klant ook.
Telefoon - je belt de klant of potentiële klant. In plaats van nog een email bel eens met je klant.
Sinds enkele maanden werk ik met de volgende regel. Wanneer het
beantwoorden van de e-mail meer dan 3 regels nodig heeft, dan bel ik in
plaats van nog een e-mail versturen.
Het schrijven van langere e-mails kost meer tijd dan bellen. Bij langere emails neemt de kans dat de ontvanger het niet helemaal begrijpt ook toe.
Je hebt het vast wel eens meegemaakt dat een e-mail heel anders wordt
uitgelegd dan jij het bedoeld had. Er worden emoties toegevoegd aan
jouw bericht die je zelf helemaal niet had gezien. Telefonisch contact lost
dit grotendeels op omdat je kunt horen hoe de ander reageert, vragen
kunt stellen en verdiepen.
Voicemail - wanneer ik de (potentiële) klant niet te pakken krijg tijdens
mijn belmoment op de dag, dan laat ik een voicemail achter. Ik probeer
altijd een voicemail achter te laten. Dan weet de klant wie gebeld heeft.
Ze horen mij. De voicemail zelf is weer een touch point. Spreek dus altijd
een bericht in als je gebeld hebt met je (potentiële) klant die niet kon
opnemen. Een kort bericht is voldoende zodat ze je stem weer horen. Je
hoeft niets te verkopen in dit bericht. Je laat kort weten dat je gebeld
hebt en wanneer je het nog eens probeert bijvoorbeeld.
Briefkaart - zorg dat je altijd leuke briefkaarten en postzegels klaar hebt
liggen. Koop briefkaarten met verschillende onderwerpen. Wanneer je uit
een gesprek met de klant potentiële klant komt kun je direct een e-mail
sturen. Nog voordat je wegrijdt bij de klant. Je kunt ook direct een
kaartje sturen met het persoonlijke onderwerp, een hobby of passie, waar
je over gesproken hebt op de voorkant. Dan ontvangen ze de volgende

Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/Hannink

81

dag jouw kaartje. Misschien heb je het gevoel dat je nu aan het
overdrijven bent, maar iedereen houdt van persoonlijke aandacht. Een
handgeschreven briefkaart is verrassend en persoonlijk met jouw tekst
waarin je iets aanhaalt van je gesprek.
Een artikel - deel een interessant artikel in de krant of een magazine.
Scheur het uit en stuur het naar je klant, in een envelop met de post.
Aandacht voor jouw touch points
Je ziet waarschijnlijk dat al deze korte contactmomenten tijd en aandacht
vragen. Ontwikkel een proces en systeem voor jouw touch points en je
gaat ervaren dat het minder tijd kost dan je verwacht.
Door te kiezen voor een paar klanten, voor jouw doelklant en geen grote
onduidelijke doelgroep kun je deze mensen ook echt aandacht geven.
Mensen maken op basis van emoties de beslissing om met jou te werken.
De aandacht die je met touch points aan je potentiële klant geeft helpt in
dat proces. Voor de klant die jij goed kunt helpen wordt het een stuk
eenvoudiger om Ja! te zeggen tegen jouw coachingsprogramma.
Daarnaast helpen deze touch points om klanten langer te behouden. Leg
niet al je aandacht bij de voordeur. Verwen ook je huidige klanten met
aandacht. Niet alleen tijdens de coachingsessies maar ook daar omheen.
Laat zien dat je weet wat jouw klant beweegt. Dat je aandacht hebt voor
haar.
Met al deze kleine contactmomenten krijgt de (potentiële) klant steeds
meer vertrouwen in jou.
Vertrouwen is het belangrijkste dat je nodig hebt voor de verkoop.
Vertrouwen overtroeft de prijs. Altijd.
Het is belangrijk dat je tijd en ruimte reserveert voor deze kleine
contactmomenten. Zij zorgen voor een continue stroom van nieuwe
klanten. Persoonlijke aandacht.

Systeem voor de touch points
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E-mail is voor veel mensen een grote aandacht slurper. Begin je de dag
met het openen van de inbox en je loopt een grote kans dat de e-mails
jouw dag bepalen. Heb je zelf geen duidelijke focus, prioriteit en acties
dan bepaalt een ander het voor jou. De e-mail, telefoontje, klant, die het
hardste roept krijgt dan automatisch de meeste aandacht.
Open zoveel mogelijk je inbox maar één keer per dag. Beantwoord in
ieder geval maar één keer per dag de e-mails. Een goed moment is in de
middag. Dan heb je in de ochtend de ruimte gehad voor jouw
belangrijkste ding (het ene ding). Het ding dat nu eenmaal meer
wilskracht van je vraagt. Dan heb je in de middag de ruimte voor de
dingen die minder wilskracht vragen. E-mails in je inbox beantwoorden en
bellen.
Ter inspiratie mijn dagplanning als ik geen afspraken heb:
0.500 - 08.00u schrijven (2.000 woorden, artikelen, boek)
09.00 - 11.00u systemen (verkooppagina, e-mailserie, training)
11.00 - 13.00u lopen + lunch
13.00 - 14.00u e-mail lezen + beantwoorden
14.00 - 16.00u bellen
17.00u planning voor de volgende dag
Tijdens het schrijven, publiceren en promoten van de artikelen werk ik
aan touch points.
Tijdens het bouwen aan systemen werk ik aan touch points met
bestaande klanten.
Tijdens het reageren op e-mails werk ik aan touch points.
Tijdens het bellen werk ik aan touch points.
Creëer een vaste planning voor je dag waarin je verschillende momenten
hebt waar je aan de aandacht voor de klant en de potentiële klant werkt.
Jouw touch points.
Om jezelf te ondersteunen gebruik je software om de touch points te
plannen. Dat voelt voor jou misschien minder spontaan, maar voor de
ander voelt dit nog steeds als echte aandacht. En dat is het ook!
Door de acties, afspraken en wetenswaardigheden van de klant vast te
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leggen in een systeem is de kans groter dat je het gaat doen.
Softwareoplossingen die je hiervoor kunt gebruiken zijn Outlook, Act!,
Google Calendar, Highrise, Zoho. Dit zijn zogenaamde customer
relationship management (crm) oplossingen.
Zelf werk ik vooral met Google Agenda en Gmail. Met de juiste labels (of
mappen in Outlook) heb ik zicht op de taken die ik moet doen. Niet de
meest handige oplossing maar het werkt voor mij op dit moment.
Geef de potentiële klanten wel de mogelijkheid om zich eenvoudig af te
melden van jouw updates. In de social netwerk sites is dat iets wat ze
kunnen doen door jou te ontvrienden. In de e-mails naar je Lasting List
heb je altijd een link zodat de lezer zich eenvoudig kan afmelden. Krijg je
geen positieve reacties op je acties of de kaartjes die je stuurt, vraag dan
na of de ontvanger het vervelend vindt.
Online contact is echt contact
Online netwerken is als echt contact met de mensen. Het gehele palet van
tips in je e-mail, persoonlijke berichten op Facebook, een discussie waar
je op reageert in LinkedIn, een video, een gesprek via Skype, een
webinar geeft een goed beeld van jou. Door de potentiële klant op deze
netwerken te volgen krijg jij ook een volledig beeld van haar. Je mist
alleen nog de fysieke ontmoeting en alle geuren en kleuren. Het is telkens
weer een bijzondere ervaring dat als je iemand persoonlijk ontmoet
terwijl je elkaar al kent via de online kanalen. Het voelt alsof jullie elkaar
al vaker ontmoet hebben.
Zo sprak ik tijdens een netwerk bijeenkomst in maart met Ditta. Daarvoor
volgden we elkaar al langer via de e-mails, Facebook en LinkedIn. We
hebben een paar keer telefonisch en via Skype gesproken. We hebben
meerdere keren gesproken over onze werkwijze, de hobbels en de
plannen voor de toekomst. Ik heb een interview met haar opgenomen
voor de #1CoachBiz podcast. Ik had het gevoel dat we elkaar al eens
ontmoet hadden. Na even nadenken kwamen we tot de conclusie dat dit
de eerste keer was dat we elkaar fysiek ontmoeten. Het voelde heel
vertrouwd.
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10. Ruimte en vrijheid creëren met jouw
bedrijf
Wat betekent vrijheid voor mij?
Volledige vrijheid in de keuze wat ik wil doen, wanneer ik dat wil doen en
met wie. Dat is de ultieme vrijheid voor mij als zelfstandige ondernemer.
Doe zoals Geoff Ronning die in 2002 met pensioen ging terwijl hij nog wel
inkomen nodig had. Zijn ultieme pensioen zag er als volgt uit:
⁃
NOOIT meer werken
⁃
ALLEEN projecten accepteren die leuk klinken
⁃
ALLEEN met mensen omgaan die ik wens
⁃
ALLEEN plaatsen bezoeken die me interesseren
⁃
GEEN drama accepteren, van niemand - PUNT
Sindsdien werd hij alleen maar succesvoller.
Je hebt de vrijheid om te kiezen met wie je werkt. Je zegt bewust nee
tegen sommige klanten die op je af komen. Je zegt bewust ja tegen de
klanten waar je graag mee werkt. Geld speelt hierin geen rol.
Je doet wat je doet met plezier. Je kiest zelf wanneer je jouw ding doet.
Natuurlijk heb je afspraken met klanten bijvoorbeeld, maar jij hebt de
vrijheid te kiezen op welk moment van de dag je wel afspraken maakt en
welke dagen niet.
Jouw bedrijf heeft geen controle over je leven. Je gebruikt je bedrijf om te
leven.
Combineer de dingen die je graag wilt doen met de mogelijkheden in je
bedrijf. Kijk hoe je de dingen van je bucketlijst kunt doen terwijl je werkt
voor je bedrijf.
Maak bijvoorbeeld lange treinreizen terwijl je schrijft aan je volgende
boek. Of schrijf je boek, een e-boek, een white paper, op locaties die je
graag wil bezoeken. Volg trainingen of workshops op plekken die op je
bucketlijst staan.
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Ontspannen
We zijn mentale werkers. Het grootste deel van je werk gebeurt in je
hoofd. Maak daarom ruimte om te ontspannen van je werk.
Denk aan voldoende slaap, iedere dag. Slaapgebrek heeft veel effect op
hoe je functioneert. Je bent prikkelbaar. Je bent minder creatief. Je kunt
je minder goed concentreren. Voldoende slaap helpt je bij meer resultaat
voor je bedrijf.
Zelf slaap ik graag 7-7.5 uur, dan voel ik mij het beste. Ik sta ook graag
vroeg op, 5 uur, dat betekent automatisch dat ik vroeg naar bed ga als ik
voldoende slaap wil krijgen. Voordeel daarvan is dat ik ’s avond minder TV
kijk.
Naast slaap heb je ook andere rustmomenten. Momenten waar je even
weg bent van je werkplek en je computer.
Wandelen
Iedere dag een uurtje de ‘natuur’ in helpt om je hoofd leeg te maken.
Daarna heb je weer nieuwe energie en inspiratie voor de rest van de dag.
Naast het hardlopen, wandel ik een paar dagen per week. Vaak de dag na
een wedstrijd of training. Hierdoor krijgen mijn spieren wat meer rust.
Zelf ervaar ik het wandelen rustgevender dan het hardlopen. Bij het
hardlopen wordt mijn hoofd minder ‘leeg’.
Tijdens de eerste 10 minuten van het wandelen ben ik vaak nog bezig in
mijn hoofd. “Ik ben dat nog vergeten… ik moet dat straks nog doen….”
Soms stuur ik mijzelf dan een korte e-mail die ik later op de actie- of
masterlijst kan plaatsen.
Daarna kom ik steeds meer tot rust in mijn hoofd en luister en kijk ik
naar de natuur. De omgeving ervaren zonder dat het veel moeite kost.
Het heeft iets weg van mediteren.
Mediteren
Iedere dag mediteren helpt mij ook om weer nieuwe energie te krijgen.
Mediteren doe ik nog niet zo lang en tien minuten per dag is voor mij een

Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/Hannink

86

aardige start. Dagelijks mediteren vind ik nog steeds lastig. Het is de
eerste stap, dagelijks tien minuten, zeven dagen per week.
Na tien minuten voel ik verandering en volgens mij is er nog veel meer
mogelijk. Wanneer de tien minuten gewoonte zijn geworden ga ik
uitbreiden naar twintig minuten.
“You should sit in meditation for 20 minutes a day, unless you’re too
busy; then you should for an hour.”

Fysiek inspannen
Naast het rustig wandelen en mediteren wil ik ook fysiek fit zijn. Gezond
van lichaam en gezond van geest. Door te sporten blijf ik fit en alert.
Als assistent scheidsrechter wil ik zo hoog mogelijk komen, ook hier is het
een competitie. Hiervoor wil ik de sprong maken van groep 2, de reserve
groep, naar groep 1. Hierdoor krijg ik veel meer wedstrijden om te
vlaggen.
Er zijn een paar dingen die een belangrijke rol spelen om te promoveren:
⁃
Ervaring, steeds meer vlaggen waardoor de bewegingen met de
vlag en het zijwaarts lopen natuurlijker en strakker wordt
⁃
Scheidsrechter ondersteunen bij beslissingen. Dit is vooral ervaring
opdoen als scheidsrechter om beslissingen te nemen bij
overtredingen.
⁃
Sprintsnelheid. Ik heb heel wat jaren niet gewerkt aan hardlopen en
sprinten. Dit moet ik nu opbouwen. Veel loopoefeningen, sprintjes,
intervaltrainingen, zijwaarts snel bewegen zijn een paar dingen
waar ik nu een paar keer per week op train.
Voor deze activiteit wil ik graag fit zijn. Daarvoor streef ik naar een
bepaald gewicht. Het afgelopen jaar had ik voor het eerst dat gewicht
weer bereikt sinds 15-20 jaar. Veel bewegen helpt mij hierbij, en
daarnaast bewust eten en drinken.
Deze fysieke inspanning, de trainingen en wedstrijden maken mij fit en
sneller. Daarnaast is het ook een perfect moment om even helemaal niet
met mijn bedrijf bezig te zijn. Mijn hoofd wordt er niet direct leeg door
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maar ik ben een paar uur in de week niet bezig met mijn bedrijf.

Wilskracht
Soms staat er veel op mijn actielijst en word ik regelmatig onderbroken
door de telefoon. De druk om alles af te ronden voor een bepaalde
deadline neemt toe. Het lijkt wel of er maar één uitweg is, nog harder en
meer werken. Het probleem is alleen dat je dan steeds minder efficiënt
wordt en steeds minder geconcentreerd. Je wilskracht neemt steeds
verder af en de afleiding is alom aanwezig.
Als je het gevoel hebt dat je actielijst te vol staat dan is de kans groot dat
je het niet af krijgt. Ik zoek dan afleiding in Facebook, LinkedIn of mijn
inbox bijvoorbeeld.
Vaak lijkt een moment van rust onmogelijk in te plannen in de volle dag.
En toch is dat wat je het beste gaat helpen om zo veel mogelijk van de
actielijst wel te realiseren.

Rustmomenten
Naast de verschillende manieren van mentale ontspanning is het goed om
een paar keer per jaar even helemaal weg te zijn van je werkplek. Korte
vakanties. Blokkeer ten minste ieder kwartaal 2-5 dagen waarin je niet
bereikbaar bent.
Maak korte reizen van rust. Werk aan je bucketlijst.

Jouw A-team
Een van de grote sprongen naar vrijheid is loslaten. Niet meer alles zelf
willen doen als ondernemer.
Je kunt dit niet allemaal alleen. Je hebt een team nodig om een groot deel
van de taken uit te voeren zodat jij je kunt concentreren op de kern. Wat
is het waar jij heel goed in bent? Wat is het wat jij echt zelf moet doen in
je bedrijf anders loopt je bedrijf niet meer?
Kijk naar al je andere taken en ga op zoek naar mensen aan wie je een
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deel van deze taken kunt uitbesteden. Denk hierbij aan virtuele hulp. Ze
hoeven niet bij jou in de buurt te wonen en werken om taken voor je uit
te voeren.
Voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een designer die afbeeldingen kan maken/zoeken voor bij je
artikelen
Een ontwerper die zorgt voor een goede uitstraling van je site die
past bij jou
Een virtuele assistent die de teksten online kan plaatsen en delen
namens jou
Een virtuele assistent die audio en video opnames kan uitwerken tot
artikelen voor in je blog (transcriberen)
Een virtuele assistent die facturen voor jou kan maken en
versturen, zorgt voor de cash flow
Een virtuele assistent die onderzoek voor je kan doen op bepaalde
onderwerpen of naar adressen van potentiële klanten
Een virtuele assistent die jouw afspraken bijhoudt
Een virtuele assistent die je telefoon aanneemt
Een verkoper die de leads opvolgt en omzet in klanten
Iemand die je bestellingen inpakt en verstuurd (zoals je boeken)
Een assistent die je podcasts kan bewerken en online plaatsen
Een developer die jouw sales funnel in je website verwerkt (up sell down sell)
Een website ontwerper die jouw salespagina maakt

Structuur en planning voor meer vrijheid
Het klinkt heel tegenstrijdig maar meer focus, structuur en discipline
helpen mij op mijn weg naar meer vrijheid.
Regelmatig werk ik naar deadlines toe. Zelf opgelegde deadlines dat wel,
bijvoorbeeld een lancering of een evenement. Die leg ik vroeg vast in
mijn jaarplan in het Werkboek 2015.
Waar ik eerder te weinig deed in het begin en steeds meer stress had
rond de lancering werk ik nu veel strakker met mijn planning en
prioriteiten. Nog steeds heb ik dingen net op tijd af, maar door goed te
plannen gaat het steeds beter. Door te herhalen wat werkt wordt dit
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steeds eenvoudiger.
Door een goede planning kan ik er voor zorgen dat ik e-mails, acties,
promoties, verkooppagina’s op tijd klaar heb voor een lancering. Hierdoor
gaat de lancering veel beter.
Door een goede lancering hoef ik me op steeds minder dingen focussen.
Waardoor ik steeds meer ruimte en vrijheid ervaar voor de dingen die
echt bijdragen aan mijn omzet en vrijheid.
Dit betekent op tijd een planning opzetten en dit goed verwerken in mijn
agenda. Acties die een duidelijk begin en einde hebben en niet te lang
duren. Acties die dus te overzien zijn zodat je weet dat je ze in een uur
kunt afronden. Dat helpt om er ook echt aan te beginnen. Want het
belangrijkste voor resultaat is beginnen. Beginnen met je volgende actie.

Hobbies om beter te ondernemen
Voor mij is reizen een manier om continue nieuwe dingen te leren. Je
ontmoet andere culturen, mensen die je niet kent. Je moet jezelf zijn en
tegelijk aanpassen aan de andere cultuur en gewoontes.
Als je reist met het openbaar vervoer moet je ook regelmatig je plannen
aanpassen. Een trein die niet rijdt, een slaapplek die niet doorgaat. Een
andere slaapplek die zich aanbiedt. Je moet vertrouwen hebben in
mensen.
Verder ben ik bezig met hobby’s en sport waarmee ik tegelijk ook werk
aan andere aspecten in mijn leven.
Zo ben ik bijvoorbeeld scheidsrechter geworden. Voor deze hobby moet ik
letterlijk meer in het centrum staan. Iedereen kijkt naar mij als ik fluit.
Eén van de dingen waar ik in mijn bedrijf moeite mee heb. Ik werk liever
alleen vanuit mijn eigen kantoor. Door naar het volgende project. Geen
tijd om mensen te ontmoeten.
Waar ik tot nu toe vooral assistent scheidsrechter bij de wedstrijden van
onze zoon was, ben ik sinds 2014 scheidsrechter voor de KNVB. Hiervoor
stap ik in mijn eentje een vereniging binnen. Je moet jezelf zijn en
tegelijk een beetje aanpassen aan de regels van de club en het spel. Als
assistent scheidsrechter kom je als trio en je staat langs de zijlijn.
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Natuurlijk krijg je ook veel aandacht en commentaar wanneer je in de
ogen van het publiek verkeerd of niet vlagt voor buitenspel. Wel of niet
vlagt voor een overtreding. Maar de meeste aandacht gaat naar de
scheidsrechter.
Je leert omgaan met situaties onder druk. Ik leer over omgaan met
stress. Meebewegen met de spelers. Vriendelijk blijven in alle
omstandigheden. Je helpt de vereniging als onpartijdige scheidsrechter en
steunt de spelers als vrijwilliger.
Een hobby waar ik veel van leer en waarvoor ik uit mijn comfortzone
moet komen.
Mijn ondernemen die de hobby's en passie mogelijk maken
Naast de hobby waar ik als ondernemer beter van wordt, maakt mijn
bedrijf een passie als reizen mogelijk. Ik heb mijn bedrijf zo ingericht dat
ik het goed kan inplannen wanneer ik wil reizen. De reizen hebben vaak
nog een voordeel voor mij als ondernemer. Omdat ik reis om een training
of workshop geven, een evenement te bezoeken. Of ik reis om te treinen
en schrijven.
De dingen die ik leuk vind om te doen worden mede mogelijk gemaakt
omdat ik ondernemer ben en mijn bedrijf zo heb ingericht.
In 2006 begon ik mijn bedrijf vooral omdat ik meer vrijheid wilde in de
mix tussen gezin en werk. Dus ik startte mijn bedrijf vanuit huis en
werkte zoveel mogelijk vanuit huis. Ik werk veel met digitale producten,
boeken en trainingen, waardoor ik die vrijheid heb. Ik heb er bewust voor
gekozen al was het niet altijd eenvoudig. Ik heb er altijd van genoten, het
opbouwen van mijn eigen bedrijf, mijn eigen ding doen en onze kinderen
veel zien. Het was een keuze om onze kinderen bewust mee te maken.
We zijn bijna 10 jaar verder. Onze kinderen zijn veel zelfstandiger en doen
hun eigen ding. Er ontstaat weer ruimte om meer uit huis te werken en
meer te reizen.
Succes is een keuze.
Vrijheid is een keuze (in onze Westerse wereld).
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Belangrijkste wat jij moet doen voor deze vrijheid
De mindset voor succes.
Wees blij met wat je vandaag hebt.
Lever de allerbeste versie van jezelf aan je huidige klanten.
Denk niet te veel aan de klanten die je nog niet hebt. Wees vooral
enthousiast met de klanten die je nu hebt.
Wat is succes voor jou?
Succes met je bedrijf?
Plezier met je bedrijf?
Als je mensen helpt en daar een goede prijs voor kunt vragen.
(Uit het interview met de beste team coach van Nederland, Monique
Bolung http://ernohannink.nl/geld-monique-bolung/ )

De stappen voor vrijheid
1. Verander je denken over geld en waarde
2. Kies je doelklant
3. Leer je klant kennen: de doelklant
4. Maak een plan
5. Ga er helemaal voor
6. Actie
7. GENIET
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Erno Hannink
Erno is auteur, spreker en de social media mentor voor coaches.
Make your Coaching Biz Number 1 in your niche. Dat is zijn motto.
Erno Hannink had ruim tien jaar ervaring in management- marketing- en
salesfuncties bij verschillende bedrijven voordat hij in 2006 besloot voor
zichzelf te beginnen.
Op ErnoHannink.nl, via zijn artikelen, e-mails met tips en de sociale
netwerken helpt hij duizenden zelfstandige coaches en ondernemers met
nieuwe klanten te vinden en te binden via social media. Hij geeft
presentaties over de juiste klant aantrekken via social media en de
doelklant kiezen. Erno organiseert workshops, online trainingen en
evenementen. Daarnaast is hij mentor van coaches in groepen en één-opéén.
Wekelijks publiceert Erno interviews met succesvolle coaches die de
lastige momenten en tips delen. Je leert in ieder interview dingen die
deze coaches hebben gedaan om hun bedrijf succesvol te maken. In ieder
interview weer waardevolle tips die jij kunt gebruiken.
Je vindt de #1CoachBiz podcast op http://numberonecoachbiz.com en in
iTunes via http://numberonecoachbiz.com/itunes.
Met mijn e-mails met tips alleen al help ik op dit moment meer dan
10.000 mensen hoe zij meer klanten aantrekken door internet slim te
gebruiken.
5am

Family & Biz Blend

#dailywalk

De #1CoachBiz Podcast
Abonneer op de wekelijkse #1CoachBiz podcast.
http://numberonecoachbiz.com
Itunes http://numberonecoachbiz.com/itunes
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Andere boeken
Erno Hannink is auteur van onder andere onderstaande boeken:
Een van deze boeken bestellen? Ga naar http://ernohannink.nl/
producten/boeken/onder-50/
Werkboek 2015 - 2014 (Dorger Press)

Het werkboek 2015 voor coaches om je jaarplan in uit te werken. Jouw
complete plan voor een florerend coachingsbedrijf in 2015.
http://ernohannink.nl/werkboek-2015
Handboek Hyperspecialisatie - 2014 (Dorger Press)

Kiezen voor een doelgroep is doodeng. Waarom kiezen mensen zoals jij
en ik niet?
Of waarom kiezen we wel, maar gaan we niet 100% voor de keuze?
Uit angst. Het is doodeng om te kiezen. Want als je iets kiest moet je ook
iets missen. Je mist misschien mensen, opdrachten en geld. Je bent op
zoek naar meer omzet juist, niet minder.
Door stap voor stap te kiezen durf je het wel.
Ik hoef je niet meer te overtuigen dat je moet kiezen. Dat weet je
onderhand wel.
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Wat weet je nog niet? Hoe?! Hoe doe je dat?
Dit handboek hyperspecialisatie helpt je stap voor stap bij de keuze voor
jouw klant.
Door het lastigste te doen dat er is, kiezen voor die ene klant, verander je
van een urenfabriek naar een ontspannen bedrijf
Je hoeft niet alles gelijk te laten vallen. Je begint met kiezen voor één
klant, met één probleem en één oplossing.
Alles laten vallen durf je echt niet. Maar dit durf je wel.
http://hyperspecialisatie.nl

Facebook voor Coaches – 2013 (Dorger Press)

Je ideale klant aantrekken met Facebook voor Coaches het e-boek.
Een account aanmaken op Facebook is een eenvoudig klusje. Bij de
ogenschijnlijk eenvoudige stappen, gaat het bij sommigen al direct mis.
Er zijn een aantal dingen die wel of juist niet mogen volgens de regels
van Facebook. Daar moet je dus goed van op de hoogte zijn. Maar de
grootste fout maak je meestal daarna.
Je bent ondernemende coach en hebt een droom over wat je wilt
bereiken. Misschien wil je mensen van het allerbeste advies voorzien. Of
heb je een geweldig idee voor een vooruitstrevend product en hoop je dat
iedereen daar in de toekomst gebruik van maakt.
Facebook helpt jou om jezelf, jouw oplossing en jouw bedrijf zichtbaar te
maken en veel meer klanten aan te trekken. Leer met dit handboek hoe
Facebook werkt, wat je niet moet doen en juist wel zodat je meer klanten
aantrekt.
‘Erno is een echte Facebook expert. In maar twee uur liet hij zien waar
het om gaat. Als je over Facebook wilt leren en hoe dit kan werken voor
jouw bedrijf, dan is Erno de man!’ - Erwin van Lun
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http://ernohannink.nl/eboek-facebook-voor-coaches/

Kies je doelgroep – januari 2013 (A.W. Bruna)

Volg mijn verhaal van de strijd in het kiezen van een doelgroep. Leer van
mijn fouten en onderzoek. Een persoonlijk verhaal. In het laatste deel van
mijn verhaal krijg je de middelen voor de keuze van jouw doelgroep. Zo
wordt de weg naar je ideale klant eenvoudiger. Maak ruimte voor jouw
ideale klant en krijg er tijd en geld voor terug.
‘Een boek met een herkenbare en duidelijke businessboodschap dat leest
als een spannend jongensboek.’ Rikkert Walbeek van SalesXeed
http://ernohannink.nl/kies-je-doelgroep/
Laat de klant naar jou komen – 2009 2e druk (A.W. Bruna)

Je werkte voor een baas. Het bedrijf zorgde voor de opdrachten en de
administratie. Na verloop van tijd dacht je: dit kan ik ook. Je bouwde een
bedrijf op de bestaande relaties die je had uit de tijd dat je voor je baas
werkte. Je liet een website bouwen door een kennis. Maar na een tijdje
merkte je dat er steeds minder opdrachten uit bestaande relaties
kwamen. Je was al die tijd druk met opdrachten, tijd om aan acquisitie te
doen was er niet. En je gaat jezelf toch niet verkopen?
Maar nu wordt het echt tijd dat er meer nieuwe klanten komen. ‚Waar
vind ik ze?’, of beter nog: ‚Hoe vinden ze mij?’, zijn vragen die in je op
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komen. Laat de klant naar jou komen leert je in beeld te komen bij de
doelgroep op het moment dat ze zoeken naar de oplossing die jij ze kunt
bieden.
‘@ernohannink’s boek is een compleet WERKboek voor elke zp’er die
online zijn presence op wil bouwen. Petje af!’ Sanne Roemen
http://laatdeklantnaarjoukomen.nl/
Bestel de andere boeken van Erno Hannink via http://ernohannink.nl/
producten/boeken/onder-50/
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Volgende stap
Wat is de volgende stap nu je dit miniboek hebt gelezen?
Aan de slag met het Handboek Hyperspecialisatie. Hierin krijg je de hulp
om te kiezen voor jezelf en je bedrijf. Nog belangrijker je krijgt meer
structuur om te kiezen voor je doelklant en het product dat je gaat
maken.
Je bestelt het handboek hier hyperspecialisatie.nl
Hieronder heb ik een schema voor je volgende stap.

Een handige stap na het handboek is lid worden van “The Vault”. De plek
waar ik jouw vragen beantwoord. Alle vragen. Uitgebreid.
Zet je naam nu gratis op de wachtlijst:
Website: ernohannink.nl/vault/
Wanneer je meer wil weten over de volgende stap dan ga je naar:
ernohannink.nl/volgende-stap/
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Vragen
Voor vragen neem je contact op met mij via:
•
•
•
•

@ernohannink
facebook.com/ErnoHanninkNL
ernohannink.nl
erno@ernohannink.nl

Erno is spreker, auteur en de social media mentor voor coaches.
Make your Coaching Biz Number 1 in your Niche. Dat is mijn motto.
Ik help coaches bij het bouwen van een waardevol bedrijf.
Copyright © 2015 Erno Hannink
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of verzonden in enige vorm of op enige manier,
elektronisch of mechanisch, inclusief kopiëren, opnemen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, met uitzondering
van korte citaten in een recensie.
Noot:
Wil je dit miniboek delen met een coach? Geef haar dan de link http://
verdubbelboek.nl dan krijgt ze ook alle bonussen die ik steeds toevoeg
aan het boek.
Deel
•
•
•
•
•

dit Verdubbelboek in jouw netwerk op:
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
LinkedIn
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e-mail

Dank je wel voor jouw hulp!
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