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mijn why
Hallo, ik ben Erno en ik geloof in de juiste dingen goed doen.

ik doe dat door;
1
2
3
4

structuur aan te bieden zodat je houvast krijgt in de stappen die gaan komen.
je serieus te nemen en te zien waar je nu staat en wat je nodig hebt.
oprecht en eerlijk te zijn.
telkens op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de juiste dingen te doen.

Als jij dit ook gelooft en hulp nodig hebt bij het zichtbaar maken van je coachingsbedrijf,
neem contact met op, want ik maak coaches nr 1 in hun niche!

mijn missie
– 100.000 coaches helpen om te doen wat ze hebben te doen met hun bedrijf.
– Coaches helpen hun coachingsbedrijf No.1 te maken bij de doelklant.
Veel plezier bij het invullen van dit Werkboek
Enthousiaste groet,
Erno

En vergeet niet de bonus op te halen. In de gratis bonus enkele video’s van mij met uitleg
over de verschillende onderdelen in dit werkboek. Je blijft dan ook gelijk op de hoogte van
het werkboek voor 2016.
ernohannink.nl/werkboek-2016-reserveer
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een moodboard voor 2015
Denken in beelden
We gaan visualiseren wat je in 2015 gaat bereiken. Dit doen we door een moodboard te
maken.
Wat is een moodboard?
Een moodboard is een visualisatie van een concept, idee, gedachte of gevoel. Het wordt
ook wel een beeldcollage genoemd, maar het is meer dan dat.
Diverse lifestyle elementen communiceren details die voor jou belangrijk zijn. en het
verbeeldt jouw dromen en aspiraties. Het beeldt uit wie en waar jij graag zou willen zijn.
Typische elementen zijn o.a. de (leef-/werk)omgeving, merkvoorkeuren, carrière,
toekomstbeeld en vrijetijdsbesteding.
Jouw moodboard
– Maak zichtbaar, bijna tastbaar, wat je het komende jaar wil bereiken. Gebruik zo
min mogelijk woorden, maar vooral afbeeldingen.
– Pak een paar magazines (die je in huis hebt) en zoek afbeeldingen die jouw gevoel
voor 2015 uitstralen en knip ze uit.
– Geen magazines bij de hand? Download afbeeldingen via het internet en print deze.
– Denk aan vakantie, succes, gezin, relaties, vrienden, beweging, sport, bedrijf, klanten,
spullen, omzet...
– Nu plak je deze afbeeldingen op de volgende twee pagina’s, zodat je een A3 collage
krijgt van jouw gevoel voor 2015.
– Ben je meer digitaal en heb je geen zin in knippen met een schaar en plakken?
Werk dan met Pinterest. Maak een nieuw prikbord ‘Moodboard 2015’ en maak
deze geheim. Op deze manier is dit moodboard alleen voor jou toegankelijk.
Je zoekt nu foto’s op Pinterest of het internet en ‘pin’ deze op jouw Moodboard.
Pinterest staat vol met mooie foto’s.
Nadeel van dit digitale moodboard is dat de gehele planning van jouw jaar in dit
werkboek staat met uitzondering van het moodboard.
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Hoe ziet jouw 2015 er uit?
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plan je vakantie
In dit werkboek maken we plannen en stellen doelen voor 2015. Deze plannen zorgen er
voor dat je meer bereikt.
Belangrijk is dat we onze rust niet mogen vergeten bij al deze doelen, plannen en activiteiten.
Tijd nemen om te ontspannen en nieuwe inspiratie op te doen. Rust zorgt er voor dat
je nieuwe inzichten krijgt. Dingen waar je al weken tegen aan loopt en maar niet een
oplossing kunt bedenken krijgen ruimte. Je gaat het plotseling zien. Jouw onbewuste krijgt
de ruimte om aan de slag te gaan.
Van alle plannen die je gaat maken in dit werkboek is dit één van de belangrijkste.

Jouw rust momenten:

januari

februari

maart

juli

augustus

september
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Voordat je de agenda helemaal vol zet met acties en activiteiten plannen we eerst de vakanties,
rustmomenten.
Deze vakanties hoeven niet veel te kosten. Het hoeft ook niet lang te zijn als je maar een tijd
weg bent van je bureau, van je laptop, je inbox... Dus ook als je niet veel verdient (of juist
als je weinig verdient) plan je deze even-weg momenten in.
Plan ieder kwartaal een blok van rust. Blokkeer de dagen in je agenda van 2015. Plan je
deze niet op dit moment dan is de kans groot dat het erbij inschiet of dat je ‘geen tijd’ hebt.

april

mei

juni

oktober

november

december
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wat is je missie – wat is je droom
Jouw missie gaat verder dan het komend jaar en is jouw richting in het leven en met
je bedrijf. Het is handig als je deze richting duidelijk op papier hebt zodat je kunt
bepalen wat je het komend jaar moet doen om dichterbij jouw missie te komen.
Je vindt dit ook terug in het Handboek Hyperspecialisatie (http://hyperspecialisatie.nl)
Steve Pavlina heeft een proces om je levensdoel in 20 minuten te vinden.
stevepavlina.com/blog/2005/01/how-to-discover-your-life-purpose-in-about-20-minutes
Doe de volgende stappen:
1 Neem een blank velletje papier of open een tekstverwerkingsprogramma waarin je
kunt typen.
2 Schrijf bovenaan: ‘Wat is mijn echte doel in het leven?’
3 Schrijf het antwoord (ieder willekeurig antwoord) dat in je opkomt op. Het hoeft
geen volledige zin te zijn. Een zinsdeel is voldoende.
4 Herhaal stap 3 totdat je het antwoord schrijft waar je emotioneel van wordt.
Dit is je levensdoel.
Geef niet te snel op. Neem de tijd en herhaal de stappen totdat je jouw levensdoel hebt
gevonden. Dit kunnen wel 100 – 200 stappen zijn, voordat je echt blij bent en je je er
emotioneel over voelt.
Als voorbeeld, Steve Pavlina’s versie na deze oefening:
‘om bewust en moedig te leven, met liefde en mededogen te resoneren, de motivaties in
anderen op te wekken, en deze wereld in vrede te verlaten.’
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financiële doelen
Welke omzet wil je in 2015?

€

Hoeveel geld heb je minimaal privé nodig

€

Wat ga je verkopen om deze omzet te realiseren?
Bestaande producten en diensten

product

aantal

prijs

omzet

x E

= E

x E

= E

x E

= E

x E

= E

x E

= E

x E

= E

x E

= E

Nieuwe dienst/product in 2015
Denk aan de doelklant. Wat is de behoefte? Stel vragen.

product

aantal

prijs

omzet

x E

= E

x E

= E

x E

= E

x E

= E

x E

= E

x E

= E

x E

= E

Maandelijks gesprek met je partner. Vertel wat je bereikt hebt. Wat je doel is voor komend
kwartaal en wat je de komende maand hebt te doen.
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kwartalen financieel in beeld
Op de vorige pagina heb je een overzicht gemaakt van je omzet voor 2015.
Nu gaan we dit financiële doel opsplitsen in kwartalen. Leg de omzet vast per kwartaal.
Het meest eenvoudige is dat je het jaarbedrag deelt door vier, maar dat is waarschijnlijk
niet de correcte verdeling. Niet ieder kwartaal zal evenveel opleveren. Het derde kwartaal
levert voor veel coaches minder op. Het is de vakantieperiode voor veel van de klanten.
Bedrijven zijn rustiger, mensen zijn op vakantie.
Voor sommigen is het laatste kwartaal een eindsprint, het moment dat het bedrijf veel
omzet rondom de feestdagen. Voor anderen is de laatste maand ook veel rustiger.
De maanden van veel werk is vaak februari, maart, mei, september, oktober en november.
Schrijf de omzet per kwartaal op zoals je verwacht dat de omzet zich ontwikkelt
in jouw bedrijf.

omzet per kwartaal
kwartaal 1 k 2015
kwartaal 2 k 2015
kwartaal 3 k 2015
kwartaal 4 k 2015

e
e
e
e

Dan kun je het komend jaar zien of ieder kwartaal volgens jouw plan verloopt. In plaats
van dat je ieder kwartaal zegt dat dit wel goed komt en er in het laatste kwartaal een
onoverbrugbaar gat ontstaat.

13 | werkboek 2015

6
klanten die je wilt
Welke klanten wil je in ieder geval behouden in 2015?
Welke nieuwe klanten wil je? Noem er tenminste 10.
Geen beschrijving, maar de namen van mensen en/of bedrijven.
De belangrijkste klanten die je gaat behouden
Zet een sterretje bij de klanten waar je meer mee gaat werken (meer omzet).

14 | werkboek 2015

Jouw nieuwe klanten voor 2015
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klanten die je kunt missen
Kijk naar de opdrachten van de afgelopen twee jaar. Met welke klanten wil je niet meer
werken? Jouw C-klanten.

Je gaat vanaf nu alleen maar voor de klanten waar jij graag mee wil werken. Het is tenslotte
jouw bedrijf. Jij bent de keizer in jouw keizerrijk en bepaalt met wie je wil werken.
Daarvoor moet je wel ruimte maken. Je moet dus afscheid nemen van je C klanten.
Ruimte maken kan meer tijd betekenen, of meer ruimte in je hoofd, of meer ruimte in
je middelen. Jouw C klanten kosten je waarschijnlijk veel meer tijd dan je A klanten.
C-klanten klagen altijd. Ze zijn niet blij met de resultaten. Ze klagen over je prijs. Je moet
achter ze aan zitten om je rekeningen te betalen. Je bent 80% van je tijd met deze klanten
bezig.
Zeg dag tegen je C klanten en verwijs ze naar je concurrent die ze als A klanten ziet.
Deze concurrent richt zich op dit type klant. Wanneer je de klant hebt overgedragen zijn
er drie mensen blij; een win-win-win:
– De concurrent – die heeft er een nieuwe klant bij.
– De klant – die heeft een leverancier die graag werkt met deze klant.
– Jij – je bent een C-klant kwijt.
Maak een plan om afscheid te nemen van je C-klanten
1 Kies de eerste C klant waar je mee gaat stoppen. Hoe eerder hoe beter.
2 Zoek een concurrent die deze klant wel graag verder helpt.
3 Informeer de klant over je nieuwe focus en stel de concurrent voor als perfect alternatief.
4 Richt je aandacht op een klant die je wilt binnenhalen in 2015.
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Bedrijven die deze klanten kunnen overnemen

Wanneer heb je afscheid genomen van de eerste C-klant?
Schrijf de datum nu op.
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8
influencers
Wie zijn de invloedrijke personen in jouw markt? Waar luistert jouw doelklant ook naar?
Ook nu weer geen beschrijving, maar de namen van mensen en/of bedrijven waar naar
wordt geluisterd in jouw markt.

Zoek uit hoe je contact met ze kunt leggen, telefoon, e-mail, Twitter, Facebook, LinkedIn.
Bedenk hoe je kunt samenwerken met deze mensen het komende jaar.
Mogelijk vormen van samenwerking:
– een artikel in elkaars mailing lijst
– een aanbod voor een product of programma in elkaars mailing lijst
– een affiliatie overeenkomst (je krijgt een percentage van de verkoop voor klanten die jij
levert en andersom)
– een online evenement samen organiseren voor meer mensen op je Lasting List
(lijst met e-mail adressen)
– samen een evenement organiseren
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wat is je no.1 ding?
Nu je dit plan schrijft komen er vast allemaal ideeën bij je naar boven. Nieuwe producten,
nieuwe klanten, lancering, evenement, webinar, promotie en nog veel meer. Het succesvol
uitvoeren van al jouw plannen in dit werkboek werkt alleen als je keuzes maakt. Focus.
Wat is het belangrijkste ding dat je te doen hebt in het leven? Schrijf het op:

Bij alles wat je doet kijk je of dit een bijdrage levert aan jouw No.1 ding.
Om je een beetje te helpen schrijf je nu 3 dingen op die je wilt bereiken op 3 verschillende
gebieden.

Bedrijf
(welke drie dingen ga je in iedere geval doen voor je bedrijf dit jaar?)
1
2
3

Persoonlijk
(inspannen – dingen die je wilt leren bijvoorbeeld)
1
2
3

Balans
(ontspannen – ervaringen, vakantie, ontmoetingen, gezin, relaties)
1
2
3
Zie ook het artikel http://ernohannink.nl/waar-het-allemaal-om-draait-1-ding
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projecten waar je dit jaar aan gaat werken
Bij projecten kun je denken aan:
– nieuwe website
– lancering van nieuw product
– e-boek / gift voor je lijst schrijven
– nieuwe training geven
– evenement
– promoties, pre sell
Maak een tijdplan van de projecten waar je het komend jaar aan gaat werken.

januari

mei

juni
juli

december
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februari

maart

april

augustus

november

september

oktober
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de komende 90 dagen
Je hebt nu een tijdplan voor de projecten van 2015.
Waar ga je je het komende kwartaal op richten?
Project komende 90 dagen (kwartaal 1K15):

Doel:

(aantal per datum
–

Datum lancering:
Pre sell start:
Promotie start:

–

–

–

) Dit is een belangrijk getal!

– 2015

– 2015
–

– 2015

Wat moet je deze maand om het gewenste doel te bereiken?
Acties maand 1
1
2
3
Acties maand 2
1
2
3
Acties maand 3
1
2
3
Maak je doel en voortgang visueel.
Zoek iedere dag uit waar je staat met je doel. Hang een soort thermometer in je kantoor
waarop je dagelijks bijhoud wat de stand is voor dit doel. Check ook iedere dag je
omzetcijfer en je bankstand. Zicht op je financiën.
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Deze pas invullen aan het einde van het eerste kwartaal.
Project komende 90 dagen (kwartaal 2K15):

Doel:

(aantal per datum
–

Datum lancering:
Pre sell start:
Promotie start:

–

–

–

) Dit is een belangrijk getal!

– 2015

– 2015
–

– 2015

Wat moet je deze maand om het gewenste doel te bereiken?
Acties maand 1
1
2
3
Acties maand 2
1
2
3
Acties maand 3
1
2
3
Maak je doel en voortgang visueel.
Zoek iedere dag uit waar je staat met je doel. Maak een nieuwe thermometer. Hang de
thermometer in je kantoor waarop je dagelijks bijhoud wat de stand is voor dit doel.
Check ook iedere dag je omzetcijfer en je bankstand. Zicht op je financiën.
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Deze pas invullen aan het einde van het tweede kwartaal.
Project komende 90 dagen (kwartaal 3K15):

Doel:

(aantal per datum
–

Datum lancering:
Pre sell start:
Promotie start:

–

–

–

) Dit is een belangrijk getal!

– 2015

– 2015
–

– 2015

Wat moet je deze maand om het gewenste doel te bereiken?
Acties maand 1
1
2
3
Acties maand 2
1
2
3
Acties maand 3
1
2
3
Maak je doel en voortgang visueel.
Zoek iedere dag uit waar je staat met je doel. Maak een nieuwe thermometer. Hang de
thermometer in je kantoor waarop je dagelijks bijhoud wat de stand is voor dit doel.
Check ook iedere dag je omzetcijfer en je bankstand. Zicht op je financiën.
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Deze pas invullen aan het einde van het derde kwartaal.
Project komende 90 dagen (kwartaal 4K15):

Doel:

(aantal per datum
–

Datum lancering:
Pre sell start:
Promotie start:

–

–

–

) Dit is een belangrijk getal!

– 2015

– 2015
–

– 2015

Wat moet je deze maand om het gewenste doel te bereiken?
Acties maand 1
1
2
3
Acties maand 2
1
2
3
Acties maand 3
1
2
3

Maak je doel en voortgang visueel.
Zoek iedere dag uit waar je staat met je doel. Maak een nieuwe thermometer. Hang de
thermometer in je kantoor waarop je dagelijks bijhoud wat de stand is voor dit doel.
Check ook iedere dag je omzetcijfer en je bankstand. Zicht op je financiën.
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publicatie kalender
Een van de belangrijke dingen in jouw zichtbaarheid is publiceren. Vindbaar worden in de
zoekmachines en sociale netwerken. Hiervoor is het belangrijk dat je regelmatig artikelen,
afbeeldingen, audio en/of video publiceert.
Met jouw publicatie kalender heb je het komende jaar een beeld van de onderwerpen die
je kunt gebruiken als inspiratie. Deze kalender kun je ieder jaar weer opnieuw gebruiken
zodat er regelmaat en herkenbaarheid op jouw Power Platform ontstaat.
Voorbeeld:

yearly publishing calender, for no.1 coach
januari

februari

maart

Goals & habits
(strategy

Execution

Life long
learning

april

mei

juni

People
(clients, VA,
friends)

Working from
home (office
stress)

Events

juli

augustus

september

Family travel

Goals & habits
checkup

Better world

oktober

november

december

Money

Community

Holiday
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Welk onderwerp komt per maand aan bod:

publicatie kalender voor:
januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december
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werken aan online zichtbaarheid
Zichtbaar worden bij jouw doelklant met sociale media.
Gebruik hiervoor dit model (zie ook ernohannink.nl/ideale-klant-aantrek-model):

hyperspecialisatie

bouw jouw
power platvorm

bouw jouw
narrow network

bouw jouw
lasting list

Power Platform = combinatie van website en weblog
Lasting List = lijst met e-mail adressen
Narrow Network = kies de 2-3 sociale netwerk sites waar jouw doelklant zit.
Wat ga jij doen om zichtbaar te worden bij jouw doelklant in 2015?
Belangrijk voor jouw zichtbaarheid in de zoekmachine is artikelen schrijven.
Ritme van artikelen in jouw Power Platform:
artikelen / week
Aantal mensen op je Lasting List op dit moment:
Aantal mensen op je Lasting List op 31 dec 2015:
Kies de 2-3 platformen waar jij mensen gaat helpen in 2015:
Aantal connecties op LinkedIn op dit moment:
Aantal connecties op LinkedIn op 31 dec 2015:
Aantal Likes op je Facebook pagina op dit moment:
Aantal Likes op je Facebook pagina op 31 dec 2015:
Aantal volgers op Twitter op 31 dec 2015:
Aantal volgers op Pinterest op 31 dec 2015:
Aantal volgers op Instagram op 31 dec 2015:
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mensen om te ontmoeten
Maak een top 20 lijst van mensen die je in 2015 wilt ontmoeten. Denk aan succesvolle
collega’s, concurrenten, sprekers, auteurs, invloedrijke mensen in jouw markt.
Mensen ontmoeten geeft inspiratie en rijkdom. Doe het vaker en het wordt steeds
eenvoudiger. Zorg voor een gezamenlijk doel in zo’n ontmoeting. Door deze mensen
te ontmoeten breidt jouw netwerk zich uit. Het wordt voor deze mensen ook eenvoudig
om andere mensen aan jou door te verwijzen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Markeer de top 5 mensen in deze lijst die je het komend kwartaal gaat ontmoeten.
1
2
3
4
5

Schrijf daar de top 2 op voor de komende maand.
1
2
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gezond leven – gezond bedrijf
Je hebt een missie. Jij wil mensen helpen. Veel mensen.
Om jouw werk goed te doen, om je bedrijf zichtbaar te maken en te laten groeien moet je
fit zijn. Fysiek en mentaal.
Beweging
Hoeveel uur sport/beweeg je per week?

uur

Goed uitgangspunt is dagelijks 1 uur intensief bewegen.
Slaap
Hoeveel uur slaap je per etmaal?

uur

Goed uitgangspunt is 7-8 uur slaap per etmaal.
Ontspannen
Niets doen. Lanterfanten. Mediteren. Wandelen. Lezen.
Dagelijks momenten inbouwen waarin je met ontspannen dingen bezig bent, weg van je
werk, weg van je computer, weg achter je bureau. Tijdens deze momenten komt je geest tot
rust en ontstaat er ruimte voor creativiteit en inspiratie.
Leef gezond. Je geest profiteert en je bedrijf floreert.
Je bent meer aanwezig in de gesprekken met klanten. Je voelt je lekkerder en fitter. Je wordt
ook creatiever.
Wees matig met alcohol, suiker en zout.
Slaap meer.
Ontspan vaker.
Beweeg iedere dag.
Vul in
Wat wordt het vaste tijdstip waarop jij gaat bewegen iedere dag?
Wat wordt het vaste tijdstip waarop jij gaat lezen iedere dag?
:

:

uur
uur

Denk bijvoorbeeld aan, na het opstaan, voor het ontbijt, voor de lunch, na de lunch, eind van
de middag. Een wandeling voor het slapen gaan, maar actief bewegen doe je beter ruim
voordat je gaat slapen.
Routine in dit soort activiteiten zorgt er voor dat je minder aanspraak doet op je wilskracht.
Door de nieuwe actie te koppelen aan een andere dagelijkse activiteit maak je het eenvoudiger
om te onthouden en het met succes aan te leren. Hierdoor heb je meer wilskracht over voor
andere lastige dingen zoals verkoopgesprekken of minder snoepen.
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uitbesteden
Als zelfstandige heb ik de neiging veel dingen zelf te willen doen. Daar heb ik dan hele
‘gegronde’ redenen voor zoals geen tijd om het iemand uit te leggen, het is zo klein dat ik
het net zo snel even zelf kan doen, het kost veel geld om het professioneel uit te besteden
en meer van dat soort onzin.
De ervaring van vele succesvolle coaches leert dat het niet allemaal zelf willen doen beter
werkt. Het is één van de belangrijkste beslissingen die bijdraagt aan het succes.
Uitbesteden werkt:
– Je kunt het niet allemaal zelf, daarvoor kom je tijd te kort. Je hebt die tijd nodig om
mensen te helpen.
– Je hebt geen tijd om uit te zoeken hoe het allemaal werkt. Die tijd kun je veel beter
besteden aan het krijgen van nieuwe klanten.
– Andere mensen kunnen het veel beter, mooier en sneller dan jij.
– Focus op de dingen waar je goed in bent en wordt daar steeds beter in. Alle dingen
die niet direct bijdragen aan je focus besteed je uit.
Wat kun je uitbesteden:
de bouw van je Power Platform, bewerken van video’s, online plaatsen van video’s, verspreiden van je artikelen, plaatsen van artikelen op je Power Platform, klaarzetten van de emails
aan je lijst, ontwerpen van dingen zoals voorkant e-boek, opmaak binnenwerk van boek,
afbeeldingen voor boek, afbeeldingen zoeken voor je artikelen, afbeeldingen zoeken voor
je presentaties, de slides maken voor je presentatie, adressen opzoeken, afspraken maken,
de beste oplossing uitzoeken van een product zoals een telefoon of abonnement, boekhouding, boeken van facturen, bestellingen versturen, vertalingen, autorijden, organisatie
evenementen, adverteren, uitwerken van een audio-opname....
Wat ga jij uitbesteden in 2015

Hoe? Zoek naar virtuele assistenten. Zij kunnen jou helpen.
Zie http://ernohannink.nl/hulpmiddel-coaches
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17
vier het!

Klaar!
Klaar. Jouw plan is klaar. Tijd voor jouw acties in 2015.

Tijd om te vieren dat je een uitgebreid plan, inspiratie, ideeën en acties op papier hebt staan.
Vier het nu.
Vier ook de wins gedurende het jaar. Vier de momenten dat je een doel bereikt. Een lancering
succesvol verliep. Vier je successen.
Wees dankbaar voor wat er op je af komt.
En vergeet niet de bonus op te halen. In de gratis bonus enkele video’s van mij met uitleg
over de verschillende onderdelen in dit werkboek. Je blijft dan ook gelijk op de hoogte van
het werkboek voor 2016.
ernohannink.nl/werkboek-2016-reserveer
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erno hannink
Erno is auteur, spreker en de social media mentor voor coaches.
Voor vragen kun je contact opnemen met mij via:
– @ernohannink
– facebook.com/ErnoHanninkNL
– ernohannink.nl
– erno@ernohannink.nl
Foto door Henk-Jan Winkeldermaat 2012 punkmedia.nl
Ik geloof in de juiste dingen goed doen.
Ik doe dat door;
1 structuur aan te bieden zodat je houvast krijgt in de stappen die gaan komen.
2 je serieus te nemen en te zien waar je nu staat en wat je nodig hebt.
3 oprecht en eerlijk te zijn.
4 telkens op zoek te zijn naar nieuwe mogelijkheden om de juiste dingen te doen.
Als jij dat ook gelooft en hulp nodig hebt bij het zichtbaar maken van je coachingsbedrijf,
neem contact met op, want ik maak coaches nr 1 in hun niche!
Auteur van 4 boeken die zijn gepubliceerd:
Handboek Hyperspecialisatie – 2014 (Dorger Press)
Facebook voor Coaches – 2013 (Dorger Press)
Kies je doelgroep – januari 2013 (A.W. Bruna)
Laat de klant naar jou komen – 2009 2e druk (A.W. Bruna)

Je krijgt gratis de hoogtepunten van mijn boek Laat de klant naar jou komen wanneer je
abonneert op mijn tips via e-mail. ernohannink.nl/gratis-nieuwsbrief
Ik schrijf informatieve artikelen op ErnoHannink.nl (Nederlands) en no1CoachingBusiness.com
(Engels) over hoe jouw coachingsbedrijf No.1 wordt in jouw niche. Hier vind je tips over
bloggen, nieuwsbrief, LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ en meer.
Met mijn e mails alleen al help ik op dit moment meer dan 10.000 mensen hoe zij de ideale
klant kunnen aantrekken door internet te gebruiken.
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volgende stap
Wat is de volgende stap nu je dit werkboek hebt ingevuld?
1

Reserveer nu jouw Werkboek 2016 No.1 Coachingsbedrijf
ernohannink.nl/werkboek-2016-reserveer

2 De start voor een duidelijke richting is het Handboek Hyperspecialisatie.
Meer informatie via http://hyperspecialisatie.nl
Meer klanten zonder te veranderen in een urenfabriek. Het boek over kiezen van
je doelklant, zodat de klant kan kiezen voor jou. In 6 weken jouw keuze gemaakt.
3 Een handige stap na dit werkboek en 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 van The Vault:
ernohannink.nl/kringetje-hangen-the-vault
Hieronder heb ik een schema voor jouw volgende stap.
affiliates

train
the
trainer

makeover
linkedin
facebook

handboek
hyperspecialisatie

membership
the vault

build a
power
platvorm

writing
and
publishing

build a
lasting
list

build a
narrow
netwerk

mentoring

linkedin

critique

mastermind

facebook

...

Wanneer je meer wil weten over de volgende stap dan ga je naar: ernohannink.nl/volgende-stap
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Als je iets vindt dat niet goed is in dit werkboek,
stuur me dan een e-mail. Als ik het kan, dan verbeter ik het.
Stuur je e-mail naar erno@ernohannink.nl
ErnoHannink.nl
Doetinchem
+31 (0)314 393966
erno@ernohannink.nl
Twitter | Facebook | LinkedIn: ernohannink

ernohannink.nl

