
CHECKLIST:
HEB JIJ ALLES
IN HUIS VOOR

EEN
SUCCESVOL

BEDRIJF?

LOOPT  HET  STROEF  IN

JE  BEDRIJF  EN  BLIJFT

JE  OMZET  ACHTER?

GEBRUIK  DAN  DEZE

CHECKLIST  OM  SNEL

TE  ANALYSEREN

WAAR  JE  WERK  TE

DOEN  HEBT .

Waarom voelt het

niet oke? 

Bijna al mijn klanten weten
heel veel over ondernemen.
Ze zijn superslim, goed
voorbereid en beginnen niet
over 1 nacht ijs met hun
eigen bedrijf, In wat ze doen
zijn ze fantastisch; wat ze
niet weten dat leren ze
zichzelf door trainingen te
volgen, zich in te lezen, bij te
blijven en vooral ook gewoon
te proberen. 
 
Maar toch. Al doen ze alles
zoals ze dat geleerd is, het
lukt ze niet om voldoende
omzet te maken met hun
business. Ergens loopt het
spaak. 
 
In al mijn trajecten loop ik
daarom met klanten deze 5
essentiele punten langs.



 GOOD LUCK!
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Voldoet jouw

bedrijf nog wel

aan jouw

voorwaarden?

Voldoet je bedrijf op al deze 5
punten wel aan je eigen
voorwaarden? Past je bedrijf
nog bij wat je ECHT wilt en
werk je op de manier die jou
echt blij maakt, en vrij doet
voelen?
 
Door deze 5 punten na te
lopen, heb je snel zicht op
waar bij jou de angel zit, en
wat je kunt doen of
aanpakken om het weer te
laten stromen in je bedrijf. 
 
Speciaal voor jou heb ik deze
punten voor jou in een
checklist gegoten, die je er
op ieder moment dat het
tegenzit in je business bij
kunt pakken. 
 
Veel succes!
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Checkpoint 1:

Werk je ECHT met de 

ALLERLEUKSTE klant?

Waaraan kan je merken dat er een 'mismatch' is?
 

Verwacht jouw klant van jou dat jij alles voor haar oplost, terwijl jij
haar liever leert om het zelf te doen?
Volgt jouw klant jouw waardevolle adviezen niet op, en frustreert je
dat?
Wil je eigenlijk liever helemaal niet langer en diepgaander contact,
maar houd je het liever vluchtig?
Gaat jouw klant datgene wat je voor haar hebt uitgewerkt lekker zelf
overnieuw zitten doen, zodat je een hoop werk voor niks hebt
gedaan?

 
Check bij jezelf wat voor type ondernemer je bent. Los je graag dingen
voor anderen op? Dan ben je een supporter. Werk je graag met een
vastgesteld model en vertel je daar het liefst aan iedereen over? Dan
ben je een goeroe/teacher. Breng je mensen en dingen graag met
elkaar in verbinding, en gaan ze dan hun eigen weg? Dan ben je
een verbinden. Is motiveren, coachen, en klanten hun eigen weg laten
ontdekken jouw ding? Dan ben je een typische empowerende coach.
 
Screen mogelijke klanten op jouw voorkeursstijl. Er is niks
frustrerender dan wanneer de verwachtingen over wat jij gaat leveren
niet hetzelfde zijn.
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Checkpoint 2:

Lever je echt je DROOM-aanbod?

Je werkt niet meer in loondienst. Dus hoe jij je bedrijf inricht
bepaal je helemaal zelf. Waarom laten we ons dan in wat we
doen toch vaak door anderen leiden? 
 
's Avonds werken omdat je klanten niet overdag kunnen.
De hele dag aan kantoor vast zitten voor 2 klanten van een
half uur. 
Losse sessies bieden omdat je denkt dat klanten niet de
commitment aan willen gaan. 
Werken met deadlines van de klant.
Nog uitvoerende klussen doen voor klanten, terwijl je eigenlijk
alleen nog maar wilt adviseren.
In je dienst kunnen kleine frustraties sluipen zonder dat je het
in de gaten hebt, en dat maakt dat je op een dag niet meer 's
ochtends met een huppeltje opstaat maar denkt; bah, geen
zin.
 
Als je nou eens echt je IDEALE werkdag zou beschrijven, hoe
ziet die er dan uit? Wat doe je dan, HOE doe je dat, en vooral;
wat doe je dan NIET, omdat je het jezelf hebt gegund het los
te laten?
 
En vergelijk dat eens met een gemiddelde werkdag nu. waar
matcht het niet? En wat kun je vandaag nog doen om een
stap dichterbij die droomwerkdag te komen?
 
 
 



 HULPMIDDELEN OM EEN GOEDE
PRIJS TE BEPALEN OP BASIS

VAN RESULTAAT:
 

- WELKE KOSTEN HOEFT JOUW
KLANT NIET MEER TE MAKEN NA

JOUW DIENST?
- HOEVEEL TIJD BESPAART ZE
UIT, TEGEN WELK UURTARIEF?
- WELKE (KOSTBARE) PIJN IS

STRAKS WEGGENOMEN?
- HOEVEEL NIEUWE

KLANTEN/MEER OMZET/MEER
BEZOEKERS/GOEDE

PR/ZICHTBAARHEID GAAT
JOUW DIENST JOUW KLANT
OPLEVEREN? EN OP WELKE

TERMIJN?
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Checkpoint 3:

Klopt je prijs nog?

Over deze kan ik kort zijn: je
prijs is waarschijnlijk te laag. 
 
Dat weet je, maar verhogen
vind je eng. Je bent bang dat
bestaande klanten niet met je
mee groeien en afscheid
nemen, en dat nieuwe klanten
uberhaupt niet met je in zee
gaan. 
 
Reken eens ECHT uit
hoeveel tijd je kwijt bent met
alle acties rond je klant
contact. Ja, ook dingen als
voorbereiding, acquisitie en
salesgesprekken meenemen.
En deel dan je prijs eens
door het aantal uren dat je er
aan besteedt. 
 
Schrik je er van? Dan is het
tijd om anders af te gaan
rekenen, namelijk op
resultaat in plaats van tijd. 
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Checkpoint 4:

Krijg je je aanbod verkocht?

Zeg eens eerlijk, hoe spannend vind jij verkopen?
Vind je het opdringerig, om een aanbod te doen?
Ben je bang voor allemaal nee's?
]Krijg je je prijs je strot niet uit?
Loopt een salesgesprek niet zoals je wilt?
Heb je überhaupt genoeg sales gesprekken in je agenda
staan?
 
Wees eerlijk naar jezelf als je nog een 'ding' hebt met
verkopen. En laat het dan los. 
Je bent niet aan het verkopen. Je nodigt uit. Je ziet iemand
met een pijn rondlopen, die jij kunt verhelpen. Het minste wat
je kunt doen is aanbieden om daarbij te helpen. 
 
Hoe kun je iemand uitnodigen? Door zo veel mogelijk vragen
te stellen. Daarmee check je of jullie echt een match zijn en of
je lead baat zou kunnen hebben bij jouw aanbod. Dat check je
vervolgens bij haar; "zou je er mee geholpen zijn als...'. Krijg
je op 3 van dat soort vragen ja, dan bied je je dienst aan.
Ingewikkelder is het niet. 
 
Blijf je het spannend vinden? Zorg dan dat je leert hoe je beter
kunt leren verkopen, van een coach of met een training. Het is
zonde als jouw mooie dienst niet verkocht wordt. 
 
 
 
 



 DE 5 E'S
 

JE POST IS BIJ VOORKEUR;
-EDUCATIEF; JE LEZER LEERT ER

WAT VAN
-ENTERTAINING; HET MOET

TRIGGEREN OM TE
LEZEN/KIJKEN

-EMPOWERING; HET VOELT ALS
EEN STEUNTJE IN DE RUG; DAT
HEB IK OOK/DAT KAN IK OOK

-ENKELVOUDIG; HET GAAT
MAAR OM 1 BOODSCHAP

TEGELIJK -MEER IS
VERWARREND-

EN JE POST IS ECHT;
LAAT ERMEE ZIEN 
WIE JIJ ECHT BENT
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Checkpoint 5:

Laat je zien wie je

bent?

Marketing, ik kan er uren
over praten. Maar voor nu
houd ik het kort.
 
Je weet waarschijnlijk dat het
goed is om on top of mind te
blijven. Duh. Maar alleen
maar quotes en
plaatjes plaatsen, daar heeft
echt niemand wat aan en
daar gaat zeker niemand van
kopen. 
 
Ik heb liever dat je 3 keer per
week een goede post plaatst,
dan iedere dag een flutpost
omdat je zo nodig online
moet zijn. 
 
Waar een 'goede' post -lees,
een effectieve post- aan moet
voldoen, lees je hiernaast.



 
 

VEEL SUCCES MET
 DE CHECKLIST!

 
BLIJF NIET TE LANG MET

VRAGEN ZITTEN; APP OF MAIL
ME GEWOON ALS JE DINGEN

TEGENKOMT WAAR JE HULP BIJ
NODIG HEBT,

 
EEN EERSTE SESSIE VAN 30

MINUTEN IS GEHEEL GRATIS.
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De checklist 

in het kort

Werk je ECHT met je
ideale klant?
Werk je echt met je
droomaanbod en loopt je
dag zoals JIJ dat het
liefste wilt?
Klopt je prijs of geef je
jezelf weg?
Krijg je je dienst verkocht?
Vertel je je verhaal op een
waardevolle manier?

 
 
 
Pak deze lijst er regelmatig
bij. Niet alleen op momenten
dat het niet lekker loopt, maar
eigenlijk ook als het zijn
gangetje gaat. Er is niks
verradelijker dan je comfort
zone; dat betekent dat je
nodig een stap te maken
hebt. :)


