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Pas op! Niet lezen als je 

NIET zit te wachten op:

Meer klanten

en

Meer omzet

 

Want  stiekem  staan  er 15 briljante  tips  in om ondernemen simpeler,

effectiever en leuker te maken. Maar ja. Zelf weten. ;)



C L A U D I A V E R H E Y . N L

DE VRAAG IS NIET 
WAAROM JIJ. 
DE VRAAG IS, WAAROM?

Jarenlang heb ik me van alles afgevraagd. De zin van het
leven. Onrecht in de wereld. Het nut van oogpotlood. 
 
Ik had het er maar druk mee. Niet dat ik dat erg vond; druk is
my middle name. En ik deed of ik het snapte; een goede baan
waarmee je lekker verdient, een mooi huis, met boompjes en
beestjes en de hele rataplan. 
 
Maar hoe leuk en picture perfect het ook lijkt; het schuurde. Ik
kon namelijk wel denken dat ik mijn 'passie volgde' en 'deed
waar ik heel goed in was'; stiekem kapte ik het altijd af met
formats, richtlijnen, goedkeuring van anderen, diploma's. Als ik
van anderen -van buiten- maar het bewijs kreeg dat het goed
was wat ik deed. 
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WIE IS ER IN THE LEAD; 
JIJ OF JE ANGST?

Maar steeds als ik mijn eigen verhaal vertelde, met anderen
deelde wat ik echt zou willen, waar ik echt van aan ga, of wat er
volgens mij echt toe doet: kreeg ik een deksel op mijn neus.
Soms een kleintje, soms een big one. Uit angst voor weer een
deksel -want boy, die doen soms verrotte zeer-, hield ik steeds
vaker mijn mond. Sprak ik niet uit wat ik echt op mijn lever had.
Draaide ik er om heen als het er echt toe deed.
 
Tot het deksel niet meer paste en de put overstroomde.
 
Ik zal je niet met de details vermoeien. Maar op een dag, huilend
in de auto op de parkeerplaats, besloot ik; ik ben niet meer
bang. Ik laat me er niet meer door verlammen. Mijn angst mag
er zijn, maar wordt een figurant in plaats van de keynote
speaker. Dat is de enige rol die past. 
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WAT HEB JIJ TE VERLIEZEN?

En zal ik je een geheim vertellen? Ik ben nog iedere dag bang.
Maar wat ik niet meer doe, is me laten leiden door die angst. Ik
pak hem op, bestudeer hem, rammel hem door elkaar en zet
hem aan de kant. Soms is dat zo gepiept. Vaker duurt het bij
mij ook nog heel lang voor ik aan mijn angst voorbij ben. 
 
Maar ik doe het wel.
Want het is zo mooi aan de andere kant. 
 
Als je het door je angst heen gewoon probeert, worden de
dingen ineens heel simpel. Effectiever, ook. En als je acties
effectiever worden, wordt het ook ineens weer leuk. Dat hele
ondernemen. 
 
Want heus, zo moeilijk is het helemaal niet, ondernemen. Kijk
maar naar mij. Als ik het kan, kan jij het zeker. Misschien nog
wel beter. 



C L A U D I A V E R H E Y . N L

IK GA JE NIET VERTELLEN
HOE JE HET MOET DOEN. 
DAT WEET JE ZELF ALLANG. 

Misschien heb je deze weggever gedownload, in de hoop dat ik
je ging vertellen hoe je binnen nu en 2 dagen 20 klanten maakt,
of hoe je volgende maand 10K kunt omzetten. 
 
Weet ik best. Kan ik ook aan jou vertellen.
 
Maar dat ga ik niet doen. Het punt is namelijk, dat je zelf ook
allang weet hoe het moet. Alleen je maakt er een
wetenschappelijke studie van. Een hoog-complex project met
klankbordgroepen en meer van dat soort meuk. Het moet 200%
perfect, anders begin je niet eens. 
 
Terwijl ik dan denk; zullen we gewoon bij het begin beginnen? 
Doe je mee; simpel, effectief en fun ondernemen? 
 
Let's go!
Liefs, Claudia 
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#1  BLIJF VOORAL LEKKER
ACHTEROM KIJKEN

Je hebt het al zo vaak geprobeerd. En nog steeds
lukt het je niet. Als je de film terugspeelt, kun je wel
1000 dingen bedenken die niet goed gingen en
beter hadden gemoeten. Maar wat leer je daar nou
van? En hoe voel je je daarbij? Klote toch? 
 
Ja, evalueren is slim. Maar als je maar blijft
terugkijken, neem je die 'mislukte' energie mee naar
je volgende poging. Dus kijk niet meer achterom
naar wat fout is gegaan; maar kijk vooruit en denk;
oke, ik ben nog niet waar ik wil zijn. Wat moet ik
dan anders doe dan hiervoor? Dat is je startpunt.
Kijk naar voren. Daar ligt wat je wilt. 
 
TIP: Wat is de allereerste, allerkleinste stap die je
kunt zetten op weg naar wat je wilt bereiken? Kies
die, en voer die actie iedere dag 1 keer uit. 
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#2 VERSTOP JE ACHTER
THEORIE EN MODELLEN

Het lijkt zo'n fijne kapstok. "Gebruik mijn briljante format/doe wat ik
doe/volg mijn opleiding en je bedrijf /blog/tekst/Facebookpost zal
mega groeien/heel veel reacties opleveren/de hoogste conversie ooit
draaien."
 
Het zou zo mooi zijn als dat papiertje wat je bij een pakkie boter hebt
gekregen, zou zorgen voor een oneindige stroom met klanten. Maar
helaas, al zitten er meer dan zeker briljante hacks tussen, al die andere
ondernemers kopen ook boter en doen dus hetzelfde kunstje als jij. 
 
Er is maar 1 iemand die kan zorgen dat iemand klant bij  jou wordt, en
dat ben jij zelf. Mensen haken aan op jouw verhaal. Somebody's got to
be you.
 
TIP: Dat diploma waar jij zo trots op bent, kan in principe iedereen
halen. Dat model wat zo'n fijne kapstok is, kan iedereen gebruiken.
Wat het effectief maakt is; waarom werkt het voor jou? Persoonlijke
ervaring en beleving werkt vaak nog het allerbeste. 
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#3 VOLG ALLE TIPS DIE JE
KRIJGT KLAKKELOOS OP

En believe me, van sommige mensen zul je echt briljante tips krijgen.
Er zijn tips die ik dagelijks toepas. Die ook echt werken. Die tips en
adviezen zijn de mooiste cadeaus die je kunt krijgen.
 
Het verneukeratieve is; er zitten altijd tips bij, die voor jou helemaal
niet gaan werken. Waarvan je op het moment dat je ze hoort al weet;
dat is echt he-le-maal niet wie ik ben en waar ik me senang bij voel. 
 
Het is absoluut de moeite waard intrigerende tips uit te proberen.
Mijn opa zei vroeger altijd; "Onderzoek alle dingen en behoud het
goede." Hij had het stiekem over vriendjes. Maar hij vindt het vast
niet erg als je dit in je bedrijf toepast. 
Wees niet bang om dingen uit te proberen. Maar wees ook niet bang
om te besluiten; dit werkt niet voor mij.
 
TIP: Staar je niet blind op 'gegarandeerd succes'. Kies voor de hack
waar je zelf ook op zou aanhaken. Krijg je de griezels van een
bepaalde methode? Grote kans dat jouw klant dat ook zo ervaart. 
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#4 VERZIN EEN ZO
PERFECT MOGELIJK
PRODUCT

We denken graag voor een ander. IVEA heet dat, leerde ik laatst -spuit elf, ik weet
het-. Als ondernemer zoek je natuurlijk dat dat ene gat in de markt wat nog
niemand anders heeft geclaimd. Denken we iets te hebben gevonden, dan gaan
we helemaal los in het maken van ons aanbod. Dit doe je erbij want dat kan je
goed, en dat vindt je klant ook vast handig, dus plakken we dat er bij. 
 
Volledig overtuigd van ons prachtige product sjouwen we er mee de markt op.
Waar blijkt dat helemaal niemand er op zit te wachten. Je lost er namelijk geen
probleem mee op. Het is een one-(wo)man-show geworden, met een hele bonte
verzameling van jouw allerbeste trucjes waar je vooral zelf om moet lachen. 
 
De perfecte dienst aanbieden? Kap met verzinnen en start met luisteren. Hoor je
iemand praten over een probleem en gaat er van alles kriebelen, omdat jij exact
weet hoe je haar kunt helpen? Dan heb je je klantmagneet te pakken.
 
TIP: Vraag gewoon aan je klanten waar je ze mee kunt helpen. Door te bellen, te
mailen ("he, hoe is het, kan ik je nog ergens mee helpen?") of op je
Facebookpagina/Instagramaccount/LinkedInprofiel.
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#5 JIJ WORDT NOOIT 
EEN KWARTJE

"Onzin, belachelijk, dat gaat toch nooit wat worden, dat past toch niet bij
'ons soort mensen, wat een luchtfietserij, doe maar normaal, dat is al
gek zat." Als ik had geluisterd naar al die mensen die niet geloofden dat
mijn grootste en meeslepende plannen ooit waarheid konden worden,
had mijn leven er niet uitgezien zoals het er nu uitziet. En nee, dat is niet
vol met cruiseschepen en kaviaar, maar het komt aardig in de richting
van waar ik zijn wil. 
 
Er is er maar 1 nodig die gelooft dat jij van een dubbeltje in een kwartje
kan veranderen. Of zelfs in een gulden. En van een gulden weer naar een
euro. Dat had honderd jaar geleden ook niemand bedacht. 
Dus als je er maar 1 nodig hebt; waarom ben je dat zelf dan niet en ga je
lekker aan de slag?
 
TIP: Verzamel alle goede reviews en complimenten die je het afgelopen
jaar hebt gekregen. Zet ze voor jezelf op een rijtje, en post er iedere
week 1 op je social media. Zie je wel dat ze op jou zitten te wachten? 
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#6 PRAAT ALLEEN MAAR
OVER JEZELF

"Ik weet echt niet wat ik nu weer moet verzinnen om over te bloggen!" 
Tja, als je denkt dat je er komt door iets te verzinnen, dan gaat het
sowieso al niet helemaal lekker. 
 
Mijn klanten kijken meestal raar op als ik zeg; "Ga nou eens een half
jaar alleen maar over jezelf lullen." Nee, niet over je kalknagels of de
verjaardag van tante Bet, maar jij maakt iedere dag wel iets mee toch?
Er gebeurt iets, jij vindt daar iets van, en je roept je lezer op om daar
op te reageren. That's all. 
 
De sleutel zit hem in het stuk; jij vindt er iets van. Zodra iets je bang,
boos, blij of bedroefd maakt -hey, komt mijn psychologiediploma toch
nog van pas ;)-, is dat een aanleiding om over te posten. Dat laat
namelijk zien wie jij echt bent. En dat is wat je lezer wil weten, omdat
ze daar 9 van de 10 keer iets aan hebben. 
 
TIP: Check bij alles wat je doet: wat doe of denk ik anders dan
anderen in deze situatie? Daar zit de waarde in voor jouw klant. 
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#7 MAAK VAN JE  BEDRIJF
EEN MILITAIRE OPERATIE

Het is verstandig om je agenda van voor tot achter dicht te timmeren
met afspraken. Het liefst schat je ook de tijd die je voor een taak
nodig hebt consequent te laag in, en vergeet je dat je voor sommige
afspraken, een half uur heen en een half uur terug moet reizen. 
 
Als je dan ook nog eens al je plannen voor de komende 2 jaar
vastlegt, ben je pas echt goed bezig. 
Dat is namelijk de snelste manier om jezelf over de kop te werken. 
 
Geef jezelf de ruimte voor creatie en een andere weg. In je agenda,
maar ook in je ambities. Het is oke als je over een half jaar een
andere kant op wilt. Maar dan moet die ruimte er wel zijn.
 
TIP: Zet eens op een rijtje welke acties je gisteren allemaal hebt
gedaan. Welke 2 hebben je het dichtst bij een nieuwe verkoop
gebracht? Kijk naar de acties die je voor vandaag en morgen
gepland hebt, en streep alle acties die minder effectief zijn dan
deze 2 weg. Dag inefficiëntie, hallo effectiviteit en ruimte.
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#8 DOE ALLES ZELF;
UITBESTEDEN IS ZONDE

Multipotentialisten zijn we: we kunnen alles, we vinden alles leuk,
willen niks missen en leren snel. Dus die website sleutelen we zelf wel
effe in elkaar en je kunt ook best een aardig robbertje schrijven, dus
zonde om dat uit te besteden. 
 
Al die uren had je klanten kunnen helpen, nieuwe klanten kunnen
binnenhalen of doe eens gek, even heerlijk kunnen relaxen.
 
TIP: Zet eens op een rijtje met welke werkzaamheden jij de meeste
impact maakt voor je bedrijf. Dat is vast niet de boekhouding of het
knutselen in Canva. En besluit dan om de tijd die je aan de niet
impactvolle acties besteedt, OF fors terug te brengen door genoegen
te nemen met een 7,5, OF besluit dat je het uit gaat besteden. 
 
Moet jij eens kijken hoe het gaat stromen als jij je tijd aan de juiste
dingen besteedt. 
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#9 BLIJF BINNEN.
HOUD RAMEN EN DEUREN
GESLOTEN

Spijt is voor mietjes. Het is een van de emoties die
ik echt niet wil voelen later als ik groot ben (oke,
later als ik oud ben; groot zit er niet meer in). 
 
Je kunt nog zo proberen om alle risico's en
problemen buiten de deur te houden; de angst voor
iets wat nooit gaat gebeuren, wordt zo op een
gegeven moment groter dan de pijn die het doet
wanneer het echt zou gebeuren.
 
TIP: Vraag jezelf eens af welke angst groter voelt
voor jou: dat je je droom achterna gaat en dat het
je niet (helemaal) lukt, of de angst en het verdriet
dat je voelt bij de gedachte dat je droom nooit uit
gaat komen? Neem op basis daarvan je besluit. 

http://www.bakkersuikerbuik.nl/
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#10 WEES VOLLEDIG
INSTA-PROOF

Duckfaces, Instaproof, #lovemylife, #nofilter maar wel met gestreken
haren en uberstrakke eyelinerlijntjes; op social media lijkt iedereen
perfect, zelfs in zijn of haar imperfectie.
 
Het is juist dat rauwe randje, waardoor jouw klant denkt; zie je, ik
ben niet alleen in mijn sores; deze meneer of mevrouw weet hoe het
is om.... -vul in naar keuze-. 
 
Het maakt je menselijk, af en toe je shit laten zien. Niet al je vuile
was hoeft buiten, tuurlijk niet. Maar door de echte jou met alle ups
en downs te laten zien, ziet je klant dat jij ook een proces doormaakt,
en dat je weet hoe het is om een slechte dag te hebben. Maar ook
dat dat weer voorbij gaat. En daar zit het echte haakje voor jouw
klant in. 
 
TIP: Deel iedere week iets op je social media over wat er mis ging in
jouw bedrijf, waar je over twijfelt, maak een achter de schermen
foto. Laat het niet alleen over de klant gaan, maar ook over jou. 
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#11 SMIJT MET U EN
ALSTUBLIEFT; WE ZIJN
IMMERS NETJES
OPGEVOED

IWat je ook doet, zorg er voor dat je in al je communicatie keurig
netjes blijft, nooit het achterste van je tong laat zien, al je opties open
houdt, en niet zegt wat je echt denkt. Als je dat allemaal doet, is de
kans het grootst dat mensen die eenmaal echt met jou in contact
komen, in verwarring achter blijven. Die denken dan: he, maar zo ken
ik je helemaal niet.
 
Het grootste compliment wat ik kan krijgen is: "Jij bent in het echt net
zoals je schrijft." Als mensen mij dan namelijk al 'in het echt' hebben
opgezocht op basis van wat ze van mij hebben gelezen, hoeven we
niet meer op zoek naar die klik; die was er namelijk al. 
 
TIP: In real life kort van stof? Dan ook geen lange teksten. Face-to-
face altijd je en jij? Dan ook geen u op je website. Geen pleaser in
het echt? Dan ook niet in je marketing. Check vandaag voor de lol
eens of jij je in je uitingen 'aanpast' qua spreekstijl. En kap daarmee.
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#12 LESS IS MORE

Weet je dat ik enorme keuzestress krijg van websites waarop ik
tientallen verschillende trainingen kan volgen, van blogs met 20 tips om
af te vallen en ondernemers die alles kunnen en dus ook al hun talenten
op 1 website flikkeren?
 
Newsflash - hoe meer je aanbiedt, hoe minder je klanten kopen-. Ik kan
het weten, ik was er namelijk zelf zo 1. 
 
Van een overdaad aan mogelijke oplossingen voor mijn probleem,
ontstaat er bij mij kortsluiting. Want hoe weet ik dan in vredesnaam of
ik de goede kies, had die andere oplossing mij niet nog beter geholpen?
En als je dan je best doet en wel 15 van de 20 tips uit probeert, en je
bent nog steeds geen kilo kwijt; wat voor loser ben je dan?
 
TIP:Overdaad is niet behapbaar. Zorg in je communicatie voor snacks,
 en blijf weg van de Chinese menukaart. Schrap vandaag nog minstens
1 product van je menukaart (je website, dus); dat wat je niet meer past
of wat je nog nooit hebt verkocht. Geeft meteen lucht, kan ik je
verzekeren.
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#13 DOE ALLES IN JE
EENTJE. DAT HOUDT JE
GEFOCUSED.

Wat een vrijheid heb je dan ineens, als je bij de Kamer van Koophandel
bent geweest.Geen nutteloze vergaderingen meer, los van protocollen
en van die zeik-collega heb je ook geen last meer. 
 
Ik mis helemaal NIKS vanuit mijn tijd in loondienst, op 1 ding na; die
waanzinnig leuke collega's. Die je een handje helpen met dingen die je
moeilijk vindt, motiveren als je iets wel kunt maar niet durft, of om
gewoon je broek mee vol te lachen.
 
Zelfstandig ondernemer of niet; creëer je eigen posse. Zoek een
businessbuddy, met wie je af en toe een dagje zij aan zij kunt werken.
Besteed uit waar je zelf niet goed in bent, bijvoorbeeld aan een leuke
andere ondernemer. Kies iemand die je motiveert of bij wie je even
mag spuien. 
 
TIP: Maak met een business buddy vandaag nog een afspraak om
een dag samen te werken. 
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#14 SCHRIJF ALSOF JE DE
NOBELPRIJS WILT WINNEN

We zijn ongeduldig geworden met zijn allen. Ik in ieder geval wel. Voor
boeken heb ik nauwelijks geduld meer en vind ik iets niet interessant
genoeg, dan scroll ik binnen 3 tellen verder. Dit e-book is al op het
randje.
 
Hoe zonde is het dan dat jij uuuuuren besteedt aan het schrijven van een
blog, daarna nog 4 keer een uur gaat zitten bijschaven, hoogdravende
kopjes en teksten wilt maken, als je dit weet? Schrijf in diezelfde tijd
liever 4 blogs, die je maar 1 keer nakijkt, zodat je meer verkeer naar je
site trekt. 
 
Tachtig procent van je tijd gaat vaak zitten in die laatste 20% van je klus.
Terwijl; 4 keer een 8 halen levert meer punten op dan 1 keer een 10,
toch? En je kent het vast; van schaven, schaven, schaven wordt je tekst
vaak niet beter, eerder slechter. 
 
TIP: Begrens jezelf met een kookwekker. Gaat hij af? Blog klaar. Even
spelfouten er uit en publiceren maar. Geloof me maar; je klant merkt er
niks van, maar ziet je wel vaker online.
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#15 VOLG JE EIGEN WEG;
ER IS NIEMAND ANDERS
DIE DE ROUTE KENT.

Er zijn duizenden boeken om te lezen en guru's die je kunnen vertellen
hoe je het snelst ubergelukkig wordt.
 
Zal ik eerlijk zijn? Ik weet niet hoe jij het snelst succesvol wordt met je
eigen bedrijf. 
 
De enige van wie ik het weet, is van mezelf. Omdat ik uit alle dingen
die ik lees, hoor en die me over komen, mijn eigen les trek. Ik voel aan
mijn onderbuik of het klopt. 
 
En dat voel jij ook. Alleen je luistert er niet altijd naar.
Het doet mij bijna fysiek pijn als ik bij anderen zie dat ze hun eigen
weg niet durven te volgen. Ik weet namelijk nog zo goed hoe dat
voelt. 
 
Er is er maar 1, die echt weet waar jij naar toe moet; dat ben jij.
Hoe mooi is het als jij vanaf je eigen pad, anderen de weg kan wijzen?
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OH GIJ ONDERNEMEND MENS, 
WAT HEBBEN WE NOU 
GELEERD?

Ik realiseer me dat dit een vrij nutteloos e-book is. Er staan wat
slechte grappen in, zeer waarschijnlijk een paar spel- of
typefouten en ik smijt wat persoonlijke inzichten tegen je aan die
je maar net interessant moet vinden. Hoe kun je nou je omzet en
klantenstroom vergroten zonder een bak met concrete tips?
 
Het punt is, lieverd, dat jij in de meeste gevallen allang weet wat
je moet doen om van je bedrijf een succes te maken. Maar werp
1 blik op je zakelijke bankrekening en je ziet; je doet nog niet dat
'what it takes'. Natuurlijk; het draait niet allemaal om geld. Geld
maakt niet gelukkig en bla-die-bla-die-bla. Dat weet ik en voel ik
ook, heus. Maar omzet uit je bedrijf is wel verrekte handig als je
liever niet bij de McDonalds achter de toonbank wilt eindigen,
omdat die hypotheek ook betaald moet worden.
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WAT NOU ALS DIT NIET 
VANZELF OVERGAAT?

Stiekem hoop ik dus dat dit nutteloze e-book helemaal niet
zo nutteloos voor je was. Dat het je een beetje door elkaar
gerammeld heeft, en dat je denkt; sjit, die Verhey heeft
gelijk, daar mot ik misschien wat mee. 
 
Want wat kost het je als je niks doet met al die hobbels die
je net hebt bloot gelegd? 
 
Omzet ja, dat is 1 ding. De kans is klein dat je er ooit van
gaat kunnen rondkomen, dat bedrijf van jou. Sorry, maar ik
zeg het maar zoals het is. 
 
En misschien denk je, ach, een baan bij de McDonalds is
nog helemaal zo erg niet. Ik zal het je sterker vertellen; het
lijkt mij best leuk. 
 
Maar het is wat daar achter zit wat het lelijk maakt. Het
betekent namelijk ook dat je nooit hebt geprobeerd om je
droom echt waar te maken.
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NIET MEER IN JE EENTJE
AANKLOOIEN?

Omdat je niet de juiste acties hebt uitgevoerd.
Durfde niet, geen zin, snapte niet hoe dan. 
 
Dat is toch ehm, jammer? Op zijn minst? 
 
Als je nu door dit e-book aangeslingerd bent. Je
hebt het licht gezien. Maar je weet ook al dat je
het zelf niet gaat doen.
 
Weet dan dat ik je met liefde een keer een
digitale schop onder je kont geef. In een online
sessie van een half uur, geef ik je minimaal 3
tips om ondernemen weer simpel, effectief en
fun te maken.
En dat is echt gratis. En helemaal vrijblijvend.
Je boekt zo'n sessie via
www.claudiaverhey.nl/gratis-check. Doen hoor!
 
Veel plezier met je mooie bedrijf!
Liefs, Claudia 

https://www.claudiaverhey.nl/gratis-sessie
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BYE NOW!

Facebook:
www.facebook.com/

claudiaverheyondernemers
coach

Instagram:
www.instagram.com/

claudiaverhey_
ondernemerscoach

LinkedIn:
www.linkedin.com/
in/claudia-verhey-

-3459099/

http://www.facebook.com/claudiaverheyondernemerscoach
http://www.instagram.com/claudiaverhey_ondernemerscoach
https://www.linkedin.com/in/claudia-verhey-%F0%9F%8D%80-3459099/

