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Nogmaals dank dat je de Quiz "Wat is jouw nummer 1 obstakel dat staat tussen je
online business en succes?" hebt ingevuld! Het is mijn missie om zoveel mogelijk
coaches enthousiast te maken voor het neerzetten van een high end coaching
business. Ik heb gemerkt in de begeleiding van vele ondernemers dat ze tegen 3
verschillende blokkades aanlopen. Met de juiste stappen breek je hier gemakkelijk
doorheen en groei je naar het volgende level. En dat gun ik jou ook!

Mijn online ondernemersavontuur begon al in 2012 waar ik mijn eerste online
challenge gaf. Toen ik ontzettend veel mensen met mijn strategieën begon aan te
trekken en mijn online programma's de deur uit vlogen wist ik het! Dit wil ik de rest van
mijn leven doen. Ik ontdekte de power van het internet!

Uiteraard ging dit niet zonder slag of stoot. Ook ik heb vele struggels gekend. Toen
een paar jaar later Eelco de Boer op mijn pad kwam en ik één van zijn rechter handen
werd vertienvoudigde mijn aanvragen en omzet. Ik ging van 6 naar 60 aanvragen per
maand! Dit is de kracht van een goede Mentor. Iemand die jouw en je volledige
potentie ziet en de stappen laat zetten die nodig zijn om succes te behalen.

Hey daar!

W E L K O M

Het is  mi jn missie om zoveel  mogel i jk
ondernemende coaches te helpen om een High end
Business neer te zetten.  Een business met meer
impact ,  waarin je  hoge pr i jzen kunt vragen voor je
diensten en programma's.  Een succesvol le prakt i jk
die je  de vr i jheid geeft  om te genieten van je leven”
– Danny Matthi js  –
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R I C H T I N G  B L O K K A D E
Overspoeld worden door alle mogelijkheden van het internet

Gekeken naar de informatie die je hebt gedeeld en de paar kleine dingen die ik nu over jou
en je situatie weet is dat de nummer 1 blokkade die staat tussen jou en online succes is
wat wij noemen een “Richting Blokkade”. 

Wat dit betekent is dat je heel goed weet wat je wilt, maar dat het nog niet helemaal helder
voor je, hoe daar naartoe te bewegen. Zie het als een weg met allerlei verschillende
afslagen. Je weet naar welk adres je moet maar de navigatie op je telefoon doet het niet.
Dit zorgt ervoor dat je overspoeld raakt met mogelijke oplossingen. 

Ik zie dit maar al te vaak gebeuren, je bent hierin zeker niet de enige. Hetzelfde geldt nu
voor je online business. Je weet dat je anderen ontzettend goed kunt helpen met jouw
expertise en je weet ook dat er genoeg mensen zijn die jouw hulp maar al te goed kunnen
gebruiken, maar hoe bereik je deze doelgroep? De online wereld kan heel overweldigend
aanvoelen als je hier nog weinig of geen ervaring mee hebt. En niet wetende wat de
stappen zijn kan erg frustrerend zijn en hiermee kun je veel waardevolle tijd en energie
verspillen. Terwijl dit helemaal niet nodig is!

In dit document geef ik je meer helderheid om de eerste stappen te zetten naar een high
end coaching praktijk!
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D E  Z I C H T S B A A R H E I D S D R I E H O E K
Als je niet zichtbaar bent op het internet, besta je niet!

Voordat je je zichtbaarheid effectief kunt gaan opbouwen is het van essentieel belang
dat je exact weet wie je doelgroep is, welke knelpunten zij tegenaan lopen en hoe ze
hun ideale toekomst voor zich zien. Deze informatie gebruik je in je marketing uitingen
en dus tijdens je zichtbaarheidsproces. Hoe beter je jouw ideale klant kent, des te
gerichter kun je ze aanspreken. In marketing geldt: Wanneer je tegen iedereen spreekt,
praat je tegen niemand. Mocht je hierin nog een slag moeten slaan, beantwoord dan de
volgende vragen om jouw ideale klant nog beter in kaart te brengen.

Doelgroep
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01 Beschrijf de algemene doelgroep gegevens zoals sekse, leeftijdscategorie,
locatie, algemene interesses, welke sociale platformen gebruiken etc.

02 Wat zijn de grootste knelpunten van jouw ideale klant. Waar liggen ze van
wakker? Wat is daarvan het effect op zichzelf en de omgeving?

03 Wat zijn de grootste angsten van jouw ideale klant?

J O U W  I D E A L E  K L A N T
Stel jezelf de volgende vragen om je doelgroep te definiëren

04 Omschrijf de grotere en betere toekomst van je ideale klant, het
ideaalbeeld. Waar willen ze naartoe groeien?
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D E  Z I C H T S B A A R H E I D S D R I E H O E K

Nu je weet wat jouw ideale klant is, kun je content maken zoals social media posts,
blogs, podcasts, advertenties, e-mails, video's, stories of reels. Er zijn vele manieren
om je zichtbaarheid op te bouwen. Hier verdrinken vele ondernemers in omdat het ze
te veel tijd kost. 

De meeste ondernemers denken dat ze continue moeten posten op social media en
hebben daar een dagtaak aan waardoor het plan mislukt. Daarom heb ik de
zichtbaarheidsdriehoek ontwikkeld. Een effectieve manier om je zichtbaarheid op een
gemakkelijke manier op te bouwen, zonder dat dit je te veel tijd kost!

Betaald bereik
Het beste en meest effectieve wat je kunt
doen om je zichtbaarheid op te bouwen is het
creëren van een transformatieproduct (give-
away) en deze te adverteren via een platform,
zoals Facebook, Instagram, Youtube of
Linked-In. 

Het voordeel hiervan is dat je de content maar
1 keer hoeft te maken en je direct je ideale
doelgroep kunt targetten. Hierdoor ben je
zichtbaar met de juiste boodschap, bij de
juiste doelgroep, op het juiste moment.  Later
in dit rapport kom ik terug op het
transformatieproduct. 
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D E  Z I C H T S B A A R H E I D S D R I E H O E K

Samenwerkingen
Wat ik bedoel met samenwerkingen en partnerships is dat je samen met iemand anders waarde
toevoegt aan de markt. Dit kan iemand zijn die ook een following heeft, waardoor jullie kunnen
profiteren van elkaar.

Doe samen een InstaLive, interview een andere expert of organiseer samen een (online) event.
Wees lekker creatief. Je zult merken dat je samen veel verder komt dan alleen. Wees niet te
terughoudend, vraag om hulp en sta open voor partnerships. 

Dit is waar het bij de meeste ondernemers fout gaat. Ze denken continue te moeten posten op
social media en hebben hiervan weinig resultaat. Dit komt omdat je minimale controle hebt over
bij wie jouw content terecht komt en omdat er vaak geen strategie achter zit. Daarnaast kost dit
veel tijd en heeft het vaak niet het gewenste resultaat. 

Organisch bereik

Mijn tip is om eerst te focussen op betaald bereik en samenwerkingen. Daarnaast kan
een organische strategie een goede aanvulling zijn op de andere 2 elementen. Hiermee
zeg ik niet dat je helemaal niet hoeft te posten, integendeel! Het versterkt juist de
andere 2 strategieën. Maar houd het werkbaar voor jezelf.

 Beschrijf hieronder de route die je gaat nemen als het gaat om
zichtbaarheid
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T R A N S F O R M A T I E P R O D U C T

Bij de betaalde zichtbaarheidsstrategie adviseer ik je om een transformatieproduct te
ontwikkelen. Dit wordt ook wel give-away, freebee of weggever genoemd. Veel business coaches
laten je geloven dat er door het adverteren van een simpel e-bookje de klanten binnen stromen. Ik
heb hier een hele andere gedachte over. Dit is de reden dat ik de term transformatieproduct heb
bedacht.

Internet marketing werkt heel anders bij dienstverlening dan voor producten. Voor ons is het heel
erg belangrijk om een connectie op te bouwen met onze doelgroep. Jij bent namelijk de oplossing
voor hun probleem. Klanten kiezen jou!

Naast connectie is er nog een element die erg belangrijk is. Dit is dat mensen met een goed
transformatieproduct een mini-transformatie in zichzelf gaan ervaren. Dit doe je door iets gratis
of voor een laag bedrag aan te bieden, waarmee mensen al een stapje zetten in de goede richting. 
Doordat ze dit stapje zetten, krijgen ze nog meer vertrouwen in je. Ze worden als het ware klaar
gestoomd om een duurder product aan te schaffen.

Workshop
Challenge
Masterclass
Quiz
Meditatie
Persoonlijk gesprek
Webinar
Groepssessie
Videoserie

Enkele voorbeelden van transformatieproducten
zijn (gratis of betaald):

Tips Transformatieproduct

Live of online event
Boek hardcover of digitaal (incl. training)
Training
3-daagse
Live challenge
1 op 1 sessie
Assessment
Meting
Reading

Jouw transformatie product leidt vervolgens naar een salescall of salespagina waar ze een
duurder traject of product aan te schaffen.
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S A L E S

Het voeren van een goed salesgesprek is wat veel ondernemers lastig vinden. Hierbij spelen vaak
belemmerende overtuigingen een rol. Overtuigingen zoals:
- wie zit er nou op mij te wachten!
- kom ik niet verkoperig over?
- ben ik niet te duur?
- kan ik wel geld vragen voor mijn product of dienst
- etc.

Het is belangrijk om deze belemmerende overtuigingen aan de slag te gaan. Tijdens het
salesgesprek merken mensen wanneer je niet in je product gelooft of er niet achter staat. Of
wanneer je niet in jezelf gelooft. Het is daarom goed om jezelf en je product op waarde te
schatten. Wat is de transformatie waard als iemand met jou of met je product aan de slag gaat en
zijn of haar doelen behaald?

Belemmerende overtuigingen

Het doel van een goed salesgesprek is connectie op te bouwen met je potentiële klant. Dit doe je
door diepte vragen te stellen in verschillende fases. Daarnaast is het belangrijk om goed door te
vragen. Tijdens een goed verkoopgesprek worden de 'pijnstukken' (fase 1) en het 'verlangen' (fase
2) van de potentiële klant goed uitgevraagd. Hieraan wordt aan het eind de 'oplossing' (fase 3)
gekoppeld (lees: jouw product of dienst)

Door op deze manier het gesprek aan te gaan wordt de verkoop een logisch gevolg van de
connectie die je met je potentiële klant hebt gemaakt tijdens het gesprek. Onthoud goed dat de
klant niet een commitment maakt naar je traject of programma. Nee, de klant kiest JOU!

Connectie



PLAN JE GRATIS SESSIE

I E D E R E  O N D E R N E M E R  I S
A N D E R S

Omdat je mee hebt gedaan aan de 'Quiz' heb ik een speciaal kadootje
voor je. Hiermee kun jij het rapport en de training combineren met een

gratis "Level Up Sessie". Tijdens deze sessie bekijken we waar je nu
staat, waar je naartoe zou willen groeien, welke stappen je daar bij hebt

te zetten en of ik je daar eventueel bij zou kunnen helpen. Het is volledig
gratis en verplicht je tot niets. 

 
Klik hieronder op de button om te bekijken of er nog ruimte

beschikbaar is.

https://levelup-sessie.youcanbook.me/

