
	

	
	
	
	
	

	
	

	

In	zeven	stappen	vanuit	een	ijzersterk	merk	
naar	een	succesvol	bedrijf	
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1)	PERSONAL	BRANDING		ALS	BASIS	VOOR	SUCCES		
De	basis	van	jouw	branding,	start	met	jouw	“Why”	
	

	
	
Als	 zelfstandige	 professional	 is	 het	 soms	 lastig	 om	 te	 blijven	 geloven	 in	 je	 eigen	 kracht.	
Opdrachten	 lijken	 te	 stagneren.	 Je	 vraagt	 je	 af	 of	 je	meer	moet	 gaan	 acquireren.	 Je	 vraagt	 je	
wellicht	ook	af	of	je	nog	op	het	goede	spoor	zit.	Jij	zult	je	ook	wel	eens	overweldig	voelen	door	al	
die	 anderen	 in	 jouw	 vakgebied	 die	 zich	 aanbieden	 aan	 jouw	 klantgroep.	 Concurrenten	 die	
diensten	 en	 producten	 aanbieden	 die	 sterke	 gelijkenis	 vertonen	met	 datgene	waar	 jij	 je	mee	
profileert.	 Neem	 alleen	 al	 die	 vele	 trainingen	 voor	 leiderschap	 en	 rondom	
organisatieverandering.	 Niet	 alleen	 veel	 zzp’ers	 bieden	 dergelijke	 programma’s	 aan,	 ook	
bekende	instituten	als	De	Baak	zijn	hiermee	actief.		
	
Het	is	een	realiteit.	Veel	diensten	van	veel	zzp’ers	lijken	op	elkaar	en	dat	maakt	het	voor	de	klant	
soms	lastig	kiezen.	En	daarom	is	een	sterke	personal	branding	zo	gigantisch	belangrijk	voor	jouw	
succes	 als	 ondernemer.	 Want	 de	 diensten	 die	 je	 aanbiedt,	 die	 moeten	 natuurlijk	 gewoon	
(minstens)	goed	zijn.	Weet	echter	dit,	als	 je	succesvol	wilt	zijn	als	zelfstandig	professional:	 	Het	
gat	in	de	markt,	dat	ben	jij	zelf.	Laat	jezelf	zien.	Vertel	iets	over	jezelf.			
Jij	bent	je	bedrijf!	

	
Een	aantal	definities	van	personal	branding	
	
“Personal	Branding’	is	het	bewust	inzetten	van	jouw	persoonlijkheid	en	authenticiteit,	zodat	
je	daarmee	de	mensen	en	carrièremogelijkheden	aantrekt	die	bij	jou	(en	jouw	talenten	en/of	
dienstverlening)	passen.”	
	
	“Een	 ‘personal	 brand’	 is	 intrinsiek	 gemotiveerd.	 Het	 gaat	 over	 het	 begrijpen	 en	 bewust	
uitdragen	 van	 de	 unieke	 combinatie	 van	 jouw	 persoonlijke	 waarden,	 passies,	 talenten,	
eigenaardigheden,	kennis	en	ervaringen.	Kortom	het	gaat	om	authentiek	en	jezelf	zijn.”	
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“Je	bent	een	personal	brand	wanneer	je	een	duidelijke	meerwaarde	creëert	voor	je	omgeving,	
door	zichtbaar	en	strategisch	gebruik	te	maken	van	je	authentieke	kenmerken;		
je	persoonlijkheid,	je	talenten,	je	bijzondere	prestaties,	je	verhalen	en	je	levenservaring	

	
“De	impact	van	je	personal	brand	kun	je	afmeten	aan	de	vraag	hoe	vaak	je	gevraagd	wordt	voor	
de	dingen	waarvoor	je	gevraagd	wilt	worden.	“		

	
De	essentie	is	dat	je	duidelijk	maakt	voor	je	doelgroep	waar	je	voor	staat,	wat	je	doet	en	welke	
unieke	waarde	je	toevoegt	aan	de	situatie	van	de	ander.	Zo	beschouwd	kan	iedere	professional-	
in	 loondienst	 of	 als	 zelfstandig	 ondernemer-	 zich	 gaan	 profileren	 als	 een	 “kwaliteitsmerk”,	
oftewel	een	personal	brand,”	

	
Uit	het	boek	“	Opmerkelijke	ik”	van	Cees	Harmsen.	
	
	
Wat	is	personal	branding	niet?		
	
Personal	 Branding	 gaat	 niet	 over	 het	 creëren	 van	 een	 speciaal	 imago	 van	 jezelf	 voor	 de	
buitenwereld	dat	niet	strookt	met	jouw	identiteit	en	dus	niet	aansluit	op	jouw	persoonlijkheid.	
Ook	gaat	personal	branding	niet	over	spierballentaal	en	blufgedrag.		

	
	
Sterke	personal	brands	zijn	authentiek	
	
De	meeste	mensen	vallen	al	snel	door	de	mand	als	ze	een	houding	aannemen	die	niet	bij	ze	past.	
Bij	Personal	branding	gaat	het	dus	bepaald	niet	om	window	dressing	of	trucjes.	Sterke	personal	
brands	zijn	absoluut	niet	gericht	op	egotripperij.	Joyce	Meuzelaar,	schreef	ooit	een	boek	onder	
de	titel	”Marketing	is	waardenloos,	authenticiteit	is	magnetizing”.	De	kern	van	haar	betoog	kan	
ik	volledig	onderschrijven;		-	Door	authentiek	te	zijn	als	mens	trek	je	anderen	aan	-.		
	
	
”De	essentie	is	dat	je	duidelijk	maakt	voor	je	doelgroep	waar	je	voor	staat,	wat	je	doet	en	
welke	unieke	waarde	 je	 toevoegt	aan	de	situatie	van	de	ander.	Zo	beschouwd	kan	 iedere	
professional-	 in	 loondienst	 of	 als	 zelfstandig	 ondernemer-	 zich	 gaan	 profileren	 als	 een	
“kwaliteitsmerk”,	oftewel	een	personal	brand,”	
	
Je	 zult	 dan	 mensen,	 functies	 en	 werk	 op	 natuurlijke	 wijze	 aantrekken,	 simpelweg	 omdat	 je	
eerlijk,	jezelf	en	“echt”	bent.”	Kortom	met	een	krachtige	identiteit	trek	je	anderen	(klanten)	aan.	
	
	
	



	

		 	4 
© www.depersonalbrandingcoach.nl 

De	basis	van	jouw	branding,	start	met	jouw	“Why”	
	
Om	een	succesvolle	personal	branding	te	ontwikkelen,	onderneem	je	de	volgende	acties:		

	
• Je	ontwikkelt	jouw	specifieke	unieke	bijdrage.	
• Je	zorgt	ervoor	dat	je	een	eigen	niche	opzet	en	een	eigen	markt	creëert.		
• Je	kiest	wat	bij	jou	past	en	zorgt	dat	jouw	klanten	weten	wat	je	doet	en	wat	je	kwaliteiten	zijn.	
• En	 vooral	 ook;	 je	 gaat	 voor	wat	 je	 echt	 raakt.	 Als	 je	 daar	 fundamenteel	 voor	 kiest,	 zul	 je	 dat	

vanzelf	verzilveren	
	
	
	
	
Waarom	is	het	hebben	van	een	droom	of	een	passie	zo	belangrijk?	
	
Simon	Sinek,	de	man	die	iedereen	op	internet	inspireert	met	zijn	verhaal	over	de	Golden	Circle,	
kan	haarfijn	uitleggen	waarom	succesvolle	ondernemers	vanuit	hun	droom	en	passie	werken.		
Hij	 merkte	 dat	 organisaties	 en	 leiders	 die	 het	 Waarom	 als	 uitgangspunt	 nemen	 succesvoller,	
invloedrijker	en	innovatiever	zijn.		
	

	
	
	
	
The	Golden	Circle	
	
Zijn	drie	‘Golden	circles’	;	What,	How	en	Why,	zijn	ook	voor	jou	als	zelfstandig	professional	een	
inspirerende	manier	om	naar	je	bedrijf	te	kijken.	Ik	vertel	je	graag	hoe	de	Golden	Circle	voor	jou	
kan	werken.	En	kijk	ook	vooral	op	You	Tube	naar	het	filmpje	“	The	Golden	Circle”	als	je	nog	wat	
extra	inspiratie	op	wilt	doen.		
	
Waarom	wil	iedereen	wel	een	computer,	een	mp3-speler	of	een	mobiele	telefoon	van	Apple	en	
niet	 van	 Microsoft?	 Ze	 hebben	 toegang	 tot	 dezelfde	 arbeidsmarkt,	 dezelfde	 technologie,	 en	
dezelfde	media.	Toch	is	de	één	wel	succesvol	en	de	andere	niet.	Wat	is	de	basis	van	dit	succes?	
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Simon	Sinek	stelt:		
	
“People	don’t	buy	WHAT	you	do,	but	WHY	you	do	it!		Mensen	zijn	niet	geïnteresseerd	
in	wat	je	doet	en	hoe	je	dat	doet,	ze	zijn	geïnteresseerd	in	waarom	je	dat	doet!”	
	
	
Heel	weinig	bedrijven	weten	echter	waarom	ze	de	dingen	doen	die	ze	doen.	
	
Als	jij	een	website	hebt,	staat	op	je	site	waarschijnlijk	precies	welke	diensten	je	aanbiedt	en	hoe	
je	 jij	 je	 diensten	 hebt	 ingericht.	 Bijna	 alle	 bedrijven	werken	 van	 buiten	 naar	 binnen	 en	weten	
eigenlijk	alleen	maar	wat	ze	de	markt	aanbieden	aan	producten	of	diensten:	het	 ‘What’.	Maar	
juist	bedrijven	met	een	sterke	en	aansprekende	 ‘Why’	onderscheiden	zich	van	anderen.	Simon	
Sinek	merkte	dat	organisaties	en	leiders	die	het	‘Waarom’	als	uitgangspunt	nemen	succesvoller,	
invloedrijker	en	innovatiever	zijn.	
	

	
	
	
Het	geheim	van	passie	
	
Het	 geheim	 dat	 Simon	 ontdekte,	 gaat	 over	 passie.	 Klanten	 voelen	 zich	 aangetrokken	 tot	
bedrijven	 die	 goed	 kunnen	 communiceren	 waar	 ze	 in	 geloven.	 Als	 jij	 als	 ondernemer	 werkt	
vanuit	 je	passie,	 inspireer	 jij	 jouw	omgeving.	Mensen	met	passie,	sterke	waarden	en	duidelijke	
doelen	 spreken	 iedereen	 aan.	 Zo	 iemand	 zal	 je	 sneller	 aanbevelen	 of	 doorverwijzen.	 Zulke	
mensen	heb	je	graag	in	je	omgeving.	Als	je	passie	uitstraalt	wordt	je	opgemerkt	
	
	
Passie	 is	 een	 belangrijke	 basis	 voor	 jouw	 personal	 branding.	 Als	 je	 alleen	 in	 beeld	
brengt	waar	je	goed	in	bent,	maar	weinig	aandacht	besteedt	aan	wat	jouw	drijfveren	
zijn	en	waar	je	energie	van	krijgt,	,	keuzes	maken	die	tot	teleurstellingen	leiden.	
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Het	verhaal	van	Simon	Sinek	als	ondernemer	dat	bijna	niemand	kent…	
	
In	 zijn	boek	 ’Begin	met	het	waarom’	vertelt	Simon	 in	een	van	de	 laatste	hoofdstukken	hoe	hij	
geobsedeerd	 raakte	met	het	concept	 ‘	het	waarom	als	basis	van	succesvol	ondernemerschap’.		
Dit	achtergrondverhaal	over	het	leven	van	Simon	kennen	de	meeste	mensen	niet.			
	
In	2002	zette	Simon	een	bedrijf	op	en	werd	hij	ondernemer.	Hij	zegt	hier	zelf	over:	“	Het	was	de	
Amerikaanse	droom	die	ik	waarmaakte.”	Zijn	hele	gevoel	van	eigenwaarde	haalde	hij	uit	het	feit	
dat	hij	de	stap	had	genomen	om	ondernemer	te	worden.		Hij	vond	het	zo’n	grote	stap	omdat	hij	
uit	de	cijfers	had	begrepen	dat	90	procent	van	de	ondernemers	in	de	eerste	drie	jaar	over	de	kop	
gaat.	Na	een	jaar	werd	er	dus	feest	gevierd.	Ze	waren	niet	failliet	gegaan.	Twee	jaar	verstreken.	
En	 na	 drie	 jaar	 was	 het	 doel	 bereikt.	 Het	 bedrijf	 bestond	 nog	 steeds.	 Het	 vierde	 jaar	 verliep	
anders.	 De	 nieuwigheid	 van	 het	 ondernemerschap	 was	 er	 inmiddels	 wel	 een	 beetje	 af	 voor	
Simon.	 Als	 mensen	 vroegen	 wat	 hij	 deed,	 vertelde	 hij	 dat	 hij	 ‘aan	 positionerings-	 en	
strategieconsultancy’	deed.		
	
Maar	dat	was	geen	droom	voor	hem,	het	was	gewoon	business.	En	in	die	tijd	zag	die	business	er	
niet	erg	rooskleurig	uit.	Daverende	successen	werden	er	niet	geboekt.	‘	We	konden	ervan	leven	
maar	niet	veel	meer	dan	dat’	geeft	hij	zelf	eerlijk	aan.	Door	hard	te	werken	en	veel	energie	in	zijn	
bedrijf	 te	stoppen,	had	hij	al	die	 jaren	als	ondernemer	overleefd.	En	toen	sloeg	eind	2005	een	
enorm	gevoel	van	demoralisering	bij	hem	toe.	Het	hakte	er	fors	in.	Hij	was	nog	nooit	zo	dicht	bij	
een	zware	depressie	geweest.	Hij	was	ervan	overtuigd	dat	zijn	bedrijf	het	niet	ging	redden.	Alle	
energie	 die	 hij	 had	 ingezet	 om	 zijn	 bedrijf	 staande	 te	 houden,	 had	 hij	 nu	 nodig	 om	 zichzelf	
overeind	 te	houden.	Om	een	oplossing	 te	vinden	voor	zijn	probleem,	dat	 zowel	 zijn	bedrijf	als	
zijn	 eigen	 welzijn	 omvatte,	 ging	 hij	 overal	 op	 zoek	 naar	 advies.	 Hij	 bezocht	 conferenties,	 las	
boeken,	 raadpleegde	 succesvolle	 vrienden	 en	 probeerde	 te	 begrijpen	 waarom	 de	 ene	
marketingaanpak	wel	werkte	en	de	andere	niet.	En	gaandeweg	ontdekte	hij	het	geheim	van	het	
‘waarom’	van	succesvol	ondernemen.	
	
	
Inspireer	je	omgeving	
	
Klanten	 voelen	 zich	 aangetrokken	 tot	 bedrijven	 die	 goed	 kunnen	 communiceren	 waar	 ze	 in	
geloven.	 Als	 jij	 als	 ondernemer	 werkt	 vanuit	 je	 passie,	 inspireer	 jij	 jouw	 omgeving.	 Naast	 de	
inventarisatie	 van	 talent	 en	 ambities	moet	 je	 dus	 ook	 kijken	 naar	 waar	 bij	 jou	 de	 passie	 ligt.	
Ondernemen	is	hard	werken.	Om	succesvol	te	kunnen	blijven	in	jouw	eigen	bedrijf	moet	je	ook	
energie	kunnen	blijven	halen	uit	je	werk.		
	
Mensen	met	passie,	sterke	waarden	en	duidelijke	doelen	spreken	iedereen	aan.	Zo	iemand	zul	je	
sneller	 aanbevelen	 of	 doorverwijzen.	 Zulke	mensen	 heb	 je	 graag	 in	 je	 omgeving.	 Als	 je	 passie	
uitstraalt	wordt	je	opgemerkt.	Daarom	is	passie	niet	alleen	een	belangrijk	fundament	om	goed	te	
kunnen	netwerken,	het	is	ook	een	belangrijke	basis	voor	jouw	personal	branding.		
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2)	JOUW	IDEALE	KLANT	IN	BEELD	
Hoe	je	een	gerichte	keuze	maakt	voor	de	allerleukste	klanten	
	

	
Wat	kun	jij	leren	van	Seth	Godin,	de	beste	intuïtieve	marketeer	van	de	afgelopen	jaren?	
Seth	Godin,	de	schrijver	van	het	boek	Purple	Cow,	zegt	in	zijn	boek:	“Verander	de	business	door	
buitengewoon	 te	 zijn.”	Seth	Godin	wordt	beschouwd	als	de	beste	 intuïtieve	marketeer	van	de	
afgelopen	jaren.	In	zijn	boek	Purple	Cow	roept	hij	mensen	op	opmerkelijk	te	durven	zijn.	Iemand	
die	opmerkelijk	is,	is	de	moeite	waard	om	over	te	praten.	Het	trekt	de	aandacht.	Het	is	anders.		
	
	
Wordt	ook	opmerkelijk,	durf	een	paarse	koe	te	zijn	
	
Ook	 jij	kunt	opmerkelijk	worden	door	dingen	 in	 je	product,	presentatie	of	dienst	 in	te	bouwen	
die	anders	zijn.	Door	te	kiezen	voor	een	niche,	door	te	focussen	op	een	specifieke	doelgroep.		
	
Hoe	word	jij	opmerkelijk?	Niet	door	een	dienst	aan	te	bieden	voor	iedereen,	want	dat	
is	een	dienst	die	door	niemand	wordt	herkend	als	bijzonder	of	opmerkelijk.	Diensten	
of	producten	voor	iedereen	zijn	er	meer	dan	genoeg.		
	
De	paarse	koe	is	zo	opmerkelijk	omdat	heel	veel	mensen	bang	zijn	om	zich	te	onderscheiden.		
Als	 je	 opmerkelijk	 bent,	 is	 er	 ook	 een	 kans	 dat	mensen	 niet	 voor	 jou	 kiezen.	 Dat	 hoort	 er	 nu	
eenmaal	 bij.	 Je	 kunt	 feitelijk	 kiezen	 voor	 twee	 opties;	 je	 speelt	 op	 safe,	 blijft	 min	 of	 meer	
onzichtbaar,	of	 je	waagt	het	erop	en	bedenkt	 iets	wat	 jou	onderscheidend	maakt.	We	zijn	dat	
niet	gewend,	want	zo	zijn	we	niet	opgevoed.	Vanaf	het	moment	dat	we	naar	school	gaan,	leren	
we	dat	 opvallen	 vrijwel	 altijd	 fout	 is.	 En	 toch,	 als	 jij	 echt	 opmerkelijk	wilt	 zijn,	 is	 dat	 de	 enige	
manier.	
	
Opmerkelijke	 mensen	 rollen	 vaak	 vanuit	 de	 ene	 leuke	 opdracht	 in	 de	 andere	 nog	 leukere	
opdracht.	Waarom?	Paarse	koeien	doen	hun	werk	opmerkelijk	goed.	Omdat	ze	dat	werk	doen	
waar	 ze	 echt	 enthousiast	 over	 zijn,	 kost	 het	 hun	weinig	moeite	 af	 en	 toe	 een	 stapje	 extra	 te	
doen.	Ze	stralen	dat	enthousiasme	ook	uit	naar	hun	omgeving.	Dat	werkt	aanstekelijk.	Met	die	
mensen	wil	je	samenwerken.	Die	vraag	je	graag	nog	eens	terug.	
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Een	aantal	vragen	die	je	voor	jezelf	wilt	beantwoorden	om	je	doelgroep	helder	te	krijgen:	
	

• Waar	heeft	jouw	doelgroep	behoefte	aan?	
• Wat	is	voor	jouw	klant	een	probleem	waar	hij	echt	wakker	van	ligt?	
• Welke	ambities	heeft	jouw	klant	waar	hij	echt	mee	aan	de	slag	wil	en	liefst	nu	direct?	
• Welke	dromen	heeft	jouw	klant?	

	
Maar	ook	even	praktisch:	
	

• Heeft	je	doelgroep	de	juiste	grootte?	
• Is	je	doelgroep	kapitaalkrachtig	en	in	staat/bereid	jouw	tarief	te	betalen?	
• Is	je	doelgroep	in	staat	jou	en	je	bedrijf	te	brengen	waar	je	heen	wilt?		
• Is	je	doelgroep	duidelijk	genoeg	om	hun	behoeften	in	kaart	te	kunnen	brengen	en	daarop	in	

te	spelen?		
• Is	heen	effectieve	benadering	van	deze	groep	mogelijk	is?	

	
	
	

Waarom	kiezen	voor	een	niche?	
	
•	 Je	expertise	wordt	steeds	groter.	
•	 Je	kunt	je	beter	onderscheiden	van	anderen.	
•	 Je	kunt	je	marketingboodschappen	gerichter	formuleren.	
•	 Je	trekt	automatisch	de	juiste	klanten	aan.	
•	 Anderen	kunnen	makkelijker	naar	jou	doorverwijzen.	
•	 Je	kunt	een	hogere	prijs	vragen	als	expert.	
•	 Je	kunt	je	klanten	makkelijker	benaderen	(want	je	kent	hen	goed).	
•	 Je	kunt	je	marketing	gericht	inzetten	en	daardoor	ben	je	effectiever.	
•	 Je	werk	wordt	leuker	(want	je	gaat	werken	voor	de	klant	waar	je	echt	blij	van	wordt).	
	
	
Om	te	worden	gezien	als	een	serieuze	speler	heb	je	een	substantieel	marktaandeel	nodig	of	een	
duidelijke	zichtbaarheid	in	je	markt.	In	het	ideale	geval	realiseer	je	beiden.	Het	is	gemakkelijker	
een	grote	vis	te	worden	in	een	kleine	vijver	dan	in	een	grote	vijver	waar	veel	vissen	zwemmen.	
Kies	daarom	voor	een	kleine	(regionale)	markt	of	een	specialistisch	vakgebied.	Als	het	je	lukt	een	
belangrijke	 speler	 te	 worden	 op	 een	 kleine	 markt,	 kun	 je	 daarna	 makkelijk	 je	 marktgebied	
uitbreiden.	 Zorg	 ook	 dat	 je	 weet	 wat	 de	 gemeenschappelijkheden	 en	 kenmerken	 zijn	 van	 je	
meeste	klanten.	
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Wat	zijn	de	elementen	van	een	succesvolle	niche?	
	
	

• De	doelgroep/de	klant	waar	jij	graag	voor	wilt	werken.	
• Het	 probleem	dat	 jouw	doelgroep	 heeft	 en	 graag	 op	wil	 lossen	 (het	 kan	 ook	 om	 een	

brandende	ambitie	gaan).	
• De	oplossing/aanpak	die	jij	biedt	met	jouw	eigen	aanpak,	om	dit	probleem	op	te	lossen.	

	
	
	
	
Veelgemaakte	fouten	bij	het	kiezen	van	een	niche:	
	
• Kiezen	voor	een	doelgroep	die	jouw	aanbod	eigenlijk	niet	zo	hard	nodig	heeft.	
• Een	niche	kiezen	omdat	je	denkt	dat	het	handig	is	ervoor	te	kiezen	(terwijl	je	er	eigenlijk	niet	

echt	veel	 ‘mee	hebt’.	Dat	ga	 je	waarschijnlijk	niet	volhouden	want	 je	haalt	er	geen	energie	
uit.	En	je	klant	zal	het	ook	haarfijn	aanvoelen	dat	je	hart	er	niet	echt	bij	is.		

• Denken	dat	 jouw	methode	 je	niche	 is.	Coaches	die	bijvoorbeeld	met	NLP	werken,	zien	NLP	
dan	als	hun	niche	terwijl	de	klant	niet	op	zoek	is	naar	een	methode	maar	naar	een	resultaat.	

• Te	 algemeen	 blijven.	 Jezelf	 alleen	 definiëren	 als	 loopbaancoach	 is	 niet	 onderscheidend	
genoeg.	

• Een	doelgroep	kiezen	die	te	ver	van	jou	afligt.	Je	spreekt	hun	taal	dan	niet	goed	genoeg	en	
jouw	klanten	maken	geen	deel	uit	van	jouw	natuurlijke	netwerk.	

• Een	 doelgroep	 kiezen	 die	 geen	 geld	 uit	 kan	 geven	 voor	 jouw	 diensten.	 Redigeerwerk	 van	
scripties	 aanbieden	 aan	 studenten	 zal	 waarschijnlijk	 geen	 grote	 bron	 van	 inkomsten	
opleveren.	

	
	
Ben	jij	ook	bang	om	keuzes	te	maken	in	je	profilering?	Dan	ben	je	niet	de	enige.	
	
Veel	 zelfstandige	 professionals	 vinden	 het	 lastig	 om	 te	 bepalen	 voor	 welke	 klanten	 ze	 willen	
werken.	 Ze	 zijn	 bang	om	klanten	en	opdrachten	 te	missen	 als	 ze	duidelijk	 aangeven	op	welke	
doelgroep	 ze	 zich	 graag	 willen	 richten.	 Het	 gevolg	 is	 echter	 dat	 ze	 ook	 veel	 werk	 doen	 voor	
klanten	waar	ze	helemaal	geen	energie	van	krijgen.		
	
Werk	verrichten	voor	dergelijke	klanten	betaalt	de	dagelijkse	boterham	maar	echt	blij	word	je	er	
niet	 van.	Met	 gedegen	werk	 en	 discipline	 kom	 je	 natuurlijk	 heel	 ver	 en	 je	 bent	 professioneel	
genoeg	om	geen	ontevreden	klant	achter	te	willen	laten.	Omdat	je	echter	niet	echt	met	passie	
voor	deze	klanten	werkt,	zul	je	over	het	algemeen	ook	niet	echt	excelleren	in	de	uitvoering	van	
dergelijke	opdrachten.	
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3)	EEN	SLIMME	MARKETINGAANPAK	
waarmee	je	gestructureerd	een	continue	stroom	klanten	werft	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Een	 slimme	 marketingaanpak	 waarmee	 je	 systematisch	 klanten	 werft,	 bestaat	 uit	 een	 aantal	
onderdelen	die	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden	zijn.	Je	hebt	nodig:	
	
1)	 Een	wervende	website.	
2)	 Een	E-zine	waarmee	klanten	op	de	hoogte	blijven	van	jouw	expertise	en	jouw	diensten.	
3)	 Overtuigende	salesteksten.	
	

	
Een	website	die	verkoopt	

	
Een	website	die	goed	is	opgebouwd	en	klanten	overtuigd	van	jouw	expertise	en	de	toegevoegde	
waarde	van	 jouw	diensten	 is	eigenlijk	de	digitale	accountmanager	voor	 jouw	bedrijf,	als	 je	het	
goed	aanpakt.	Jouw	website	geeft	24	uur	per	dag	informatie	over	jou	en	je	diensten.	Je	vertelt	
het	verhaal	over	 je	diensten	op	een	toegankelijke	prettige	manier	en	je	onderbouwt	je	verhaal	
met	 referenties	 van	 klanten	 die	 enthousiast	 aangeven	 wat	 jouw	 diensten	 voor	 hen	 hebben	
betekent.	 Je	 kunt	 bovendien	 nog	 letterlijk	 verkopen	 via	 je	 website	 als	 je	 bijvoorbeeld	 online	
programma’s	aanbiedt	die	mensen	kunnen	afnemen	tegen	betaling.	
	
	
Do’s	en	Don’ts	
Als	jij	veel	geld	en	tijd	steekt	in	het	bouwen	van	jouw	website,	wil	je	natuurlijk	niet	dat	iemand	
na	een	korte	blik	op	de	webpagina	gapend	wegklikt.	Daarom	is	het	goed	wat	meer	over	de	do’s	
en	don’ts	te	weten	die	maken	dat	een	site	succesvol	is	of	juist	niet.	
•	 Welke	fouten	maken	dat	iemand	afhaakt	als	hij	jouw	website	bezoekt?		
•	 En	welke	elementen	maken	jouw	website	boeiend	voor	jouw	klant?	
•	 Wat	maakt	dat	hij	klant	wordt?	
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Wat	zijn	veelgemaakte	fouten	die	je	op	websites	aantreft?	
	
1)	De	klant	staat	niet	centraal.	
Een	fout	die	je	op	veel	websites	tegenkomt,	is	dat	de	aanbieder	niet	de	klant	centraal	stelt	maar	
zichzelf.	Negen	van	de	tien	websites	zijn	als	volgt	opgesteld:	wij	zijn;	wij	doen;	onze	aanpak.	
	
• Wij	zijn	een	heel	succesvol	bureau	en	we	hebben	heel	veel	expertise	over…	
• Wij	doen	de	volgende	dingen…	
• We	zijn	overigens	ook	al	heel	lang	in	de	markt	en	we	leveren	uiteraard	ook	altijd	maatwerk…	
	
Denk	je	dat	jouw	klant	geboeid	raakt	door	een	dergelijk	zouteloos	verhaal?	Welnee.	De	klant	wil	
helemaal	niet	 lezen	over	 jouw	aanpak.	Hij	wil	 lezen	over	 jouw	 resultaten.	En	daarnaast	wil	hij	
graag	lezen	over	zichzelf.	Hoe	jij	zijn	problemen	herkent	en	hoe	jij	met	jouw	diensten	hem	helpt	
deze	problemen	op	te	lossen.	
	
Daarom	is	het	zo	ongelooflijk	belangrijk	dat	je	duidelijk	in	kaart	hebt,	wie	jouw	klant	is	voordat	je	
begint	 met	 het	 bouwen	 van	 je	 website.	 Als	 jij	 je	 met	 je	 diensten	 gaat	 richten	 op	 ongeveer	
iedereen,	voelt	niemand	zich	aangesproken.	Pas	als	je	goed	in	beeld	hebt	wat	jij	te	bieden	hebt,	
en	 voor	 welke	 klant	 (jouw	 niche)	 je	 wilt	 gaan	 werken,	 kun	 je	 gericht	 aan	 je	 marketing	 gaan	
werken.	 Pas	 dan	 kun	 je	 boven	 water	 krijgen	 welke	 problemen	 deze	 klant	 heeft	 waar	 jij	 de	
ultieme	 oplossing	 voor	 kunt	 bieden.	 En	 dan	 komen	 de	 klanten	 naar	 jou	 toe	 omdat	 ze	 zich	
begrepen	voelen	en	het	gevoel	hebben	dat	jij	echt	iets	voor	hen	kan	betekenen.	Dan	hoef	jij	niet	
meer	achter	klanten	aan	te	jagen.	Dat	is	prettig	werken,	kan	ik	je	uit	de	praktijk	melden…	
	
	
2)	Te	korte	teksten.	
Een	 van	 de	meest	 gemaakte	 fouten	 die	 gemaakt	wordt	 op	websites	 is	 het	 gebruik	 van	 korte,	
weinig	 zeggende	 teksten.	 Veel	 vormgevers	 zijn	 van	mening	 dat	 een	 site	met	 name	 een	 sfeer	
moet	weergeven	en	dat	je	de	lezer	vooral	niet	moet	vermoeien	met	lange	teksten.		
	
Dit	is	al	een	heel	oud	misverstand	waar	ik	al	in	het	begin	van	mijn	loopbaan	als	marketeer	mee	
te	maken	kreeg.	Wist	je	dan	een	van	de	meest	succesvolle	direct	mailbrieven	ooit,	zeven	kantjes	
lang	was?!		
	
Als	het	interessant	voor	hem	is,	leest	je	klant	echt	wel	door!	Bij	mijn	mailingen	heb	ik	destijds	de	
kern	 van	 het	 verhaal	 in	 de	 brief	 verwerkt	 die	 inderdaad	 een	 A4-tje	 lang	 was.	 Omdat	 de	
voordelen	 van	 het	 ingewikkelde	 ICT-product	 echter	 niet	 in	 een	 enkele	 pagina	 uit	 te	 leggen	
waren,	heb	ik	hier	bij	mijn	mailingen	een	(	goed	gelezen)	bijlage	voor	gebruikt.		
	
Ook	 jij	 kunt	 in	 de	 vormgeving	 van	 je	webpagina’s	 rekening	 houden	met	mensen	die	 in	 eerste	
instantie	afgeschrikt	raken	door	lange	teksten.	Dat	doe	je	door	de	kern	van	je	tekst,	dat	waar	het	
echt	 om	 gaat,	 in	 de	 eerste	 twee	 a	 drie	 alinea’s	 te	 verwerken.	 En	wanneer	 de	 klant	meer	wil	
weten	kan	hij	doorklikken	bij	-lees	verder-.	
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3)	Onpersoonlijke	site	
Het	 is	een	gemiste	kans	als	 je	op	 je	website	nalaat	 iets	over	 jezelf	 te	vertellen.	 Juist	 jij	bent	 je	
eigen	merk!	Vertel	iets	over	je	achtergrond	en	zet	er	ook	een	goede	portretfoto	van	jezelf	bij.	Dit	
wordt	 door	 jouw	 klant	 zeer	 gewaardeerd.	 Mensen	 willen	 een	 goed	 gevoel	 hebben	 over	 de	
persoon	met	wie	ze	zaken	gaan	doen.		
	
Ik	vind	het	altijd	grappig	als	 je	al	vrij	 snel	constateert	dat	 je	op	de	site	van	een	eenpitter	bent	
beland	en	dan	 toch	voortdurend	vage	 teksten	 in	de	wij-vorm	voorgeschoteld	krijgt.	Het	 is	dan	
vaak	niet	geheel	duidelijk	wie	er	nu	eigenlijk	achter	de	site	zit	en	dat	is	niet	handig.	Laat	gewoon	
zien	wie	je	bent.	Juist	jouw	kwaliteiten	en	eigenschappen,	dat	wat	jou	uniek	maakt,	maakt	dat	de	
klant	kiest	voor	jou.		
	
Als	je	bang	bent	dat	een	klant	geen	zaken	wil	doen	met	een	eenpitter,	kun	je	op	je	site	ook	nog	
een	aantal	vaste	samenwerkingspartners	presenteren,	 in	een	apart	hoofdstuk	bijvoorbeeld.	Zo	
kun	je	duidelijk	maken	dat	je	ook	grotere	projecten	kunt	oppakken.	
	
	
4)	Zorg	voor	een	call	to	action.	
Het	is	echt	zonde	als	mensen	jouw	site	bezoeken	en	dan	geen	gegevens	achterlaten.	
Ik	bied	zelf	op	mijn	site	het	gratis	E-book	aan.	Mensen	geven	hun	emailadres	op	om	dit	E-book	
op	te	vragen	en	komen	dan	in	mijn	mailinglijst.	Ik	stuur	hen	regelmatig	informatieve	artikelen	en	
krijg	via	deze	weg	het	merendeel	van	mijn	nieuwe	klanten	binnen.	Het	is	absoluut	de	moeite	om	
serieus	 na	 te	 denken	 over	 een	 E-book,	 checklist	 of	 iets	 anders	 dat	 je	 aan	 kunt	 bieden	 om	 te	
zorgen	dat	klanten	hun	adres	achter	laten	als	ze	jouw	site	bezoeken.	Je	kunt	dan	regelmatig	iets	
van	 je	 laten	 horen.	 Zo	 leren	 ze	 jou	 dan	 beter	 kennen	 en	worden	 ze,	 als	 je	 het	 goed	 doet,	 na	
verloop	van	tijd	klant.	
	
	
5)	Maak	van	je	site	geen	creatieve	zoekpuzzel.	
	
Laat	mensen	niet	op	zoek	moeten	gaan	op	jouw	site	naar	de	informatie	die	voor	hen	relevant	is.	
Zorg	voor	een	duidelijke	indeling.		
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Een	E-zine	waarmee	je	klanten	aantrekt	
	

	
	
E-zines	 worden	 in	 het	 Nederlands	 gewoon	 e-mail	 nieuwsbrieven	 genoemd.	 Het	 is	 nog	 steeds	
heel	 interessant	om	een	nieuwsbrief	naar	 jouw	klanten	 te	 sturen,	ook	al	doen	al	 veel	mensen	
dat.	Ze	doen	dat	namelijk	niet	voor	niets!	Noem	het	alleen	geen	nieuwsbrief.	Zeg	gewoon	dat	je	
regelmatig	interessante	tips	en	adviezen	geeft	en	dat	ze	zich	hiervoor	in	kunnen	schrijven.	
	
	
Waarom	is	een	E-zine	effectiever	dan	koude	acquisitie	en	netwerken?	
	
Een	 nieuwe	 klant	 moet	 gemiddeld	 minstens	 9	 keer	 iets	 van	 jou	 horen	 of	 zien,	 voordat	 hij	
overweegt	 om	 zaken	met	 je	 te	 doen.	 De	meeste	mensen	 die	 drie	 keer	 toe	 hun	 neus	 hebben	
gestoten,	 zijn	 niet	 snel	 geneigd	 nòg	 eens	 zes	 keer	 te	 bellen.	Mensen	 houden	 er	 niet	 van	 om	
afgewezen	 te	worden.	Maar	 neem	het	 die	 klant	 eens	 kwalijk	 dat	 hij	 niet	meteen	 toehapt.	 Hij	
kent	je	vaak	helemaal	nog	niet	en	dus	moet	jouw	aanbod	toevallig	op	het	juiste	moment	komen,	
èn	inspelen	op	zaken	die	hij	juist	echt	serieus	wil	gaan	oppakken.		
	
Door	 je	 blog	 leert	 hij	 je	 expertise	waarderen.	Hij	 ervaart	 jouw	 visie	 en	 denkstijl,	 en	 zal	 aan	 je	
denken	als	hij	een	expert	zoekt	voor	het	oplossen	van	zijn	probleem.	Als	deze	klant	regelmatig	
jouw	 blog	 ontvangt,	 is	 de	 kans	 groot	 dat	 je	 hiermee	 op	 het	 juiste	 moment	 inspeelt	 op	 zijn	
behoeften.	
	
Mensen	die	een	tijdje	 jouw	blogartikelen	volgen,	maken	op	deze	manier	kennis	met	 je	manier	
van	denken,	 je	diensten	en	ze	raken	geïnspireerd.	Daarnaast	worden	ze	vertrouwd	met	 jou	als	
persoon	en	raken	ze	overtuigd	van	jouw	expertise.	
	
Regelmatig	krijg	ik	mails	van	mensen	die	met	hun	personal	branding	aan	de	slag	willen.	Die	mails	
beginnen	vaak	met	de	zinsnede:	
	
	“Ik	heb	nu	diverse	artikelen	van	 jou	ontvangen	en	 ik	vind	 je	blogs	altijd	weer	heel	 inspirerend.	
Jouw	 laatste	 blog	 deed	mij	 beseffen	 dat	 ik	 nu	 echt	met	mijn	 profilering	 aan	 de	 slag	wil	 gaan.	
Wanneer	kunnen	we	beginnen?”		
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Goede	copywriting	
	

	
Heel	veel	mensen	 leren	verkoopvaardigheden	omdat	ze	vinden	dat	ze	als	ondernemer	moeten	
kunnen	verkopen.	Niets	mis	mee	uiteraard	om	verkoopvaardigheden	 te	 leren.	Heel	 verstandig	
zelfs.	 Goede	 copywriting	 is	 echter	 minstens	 zo	 belangrijk.	 Een	 goede	 of	 grappige	 tekst	 kan	
mensen	triggeren.		
	
In	 feite	 doet	 een	 goede	 tekst	 op	 jouw	website	 hetzelfde	wat	 jij	 doet	 in	 een	 gesprek	met	 een	
klant.	 Je	helpt	zo’n	klant	om	voor	 jou	 te	kiezen,	door	vertrouwen	op	te	bouwen,	weerstanden	
weg	 te	 nemen	en	 goede	 informatie	 te	 verstrekken.	 En	 ook	 als	 je	 actief	 bent	 op	 Facebook,	 op	
LinkedIn	en	op	Twitter,	dan	kan	goede	copywriting	het	verschil	maken	dat	een	klant	verder	leest	
en	doorklikt	naar	jouw	site.	
	
Jouw	klant	wil	graag	lezen	over	zichzelf	of	over	mensen	die	op	hem	lijken.	Mensen	lezen	graag	
over	 voorbeelden	 van	 andere	mensen	 die	 een	 probleem	 hebben	 opgelost	 (met	 jouw	 hulp	 bij	
voorkeur)	waar	zij	ook	meer	worstelen.	Daarom	is	het	zo	belangrijk	dat	jij	precies	weet	wie	jouw	
klant	is	en	voor	wie	jij	schrijft	
	
Je	bouwt	een	relatie	op	door	duidelijk	te	maken	dat	 je	snapt	met	welke	problemen	jouw	klant	
worstelt	 of	 welke	 ambities	 hij	 nastreeft.	 En	 jij	 helpt	 daarbij	 door	 goede	 adviezen	 en	 tips	 te	
verstrekken.		
	
	
Schrijf	persoonlijk	en	informeel	
	
Het	is	echt	niet	nodig	om	veel	dure	woorden	te	gebruiken	om	op	deze	wijze	te	trachten	erudiet	
(dat	is	er	dus	een)	over	te	komen.	Als	uit	je	tekst	blijkt	dat	jij	weet	waarover	je	het	hebt,	ben	je	
veel	overtuigender.	 Er	 zijn	heel	 veel	misverstanden	over	het	gebruik	 van	 ‘Jip	en	 Janneke	 taal’.		
Maar	bedenk	dit,	jouw	lezer	moet	meteen	door	jouw	tekst	gepakt	worden	en	door	willen	lezen.	
Dat	bereik	 je	niet	door	een	tekst	te	produceren	die	 iemand	na	twee	zinnen	al	het	gevoel	geeft	
dat	hij	hier	even	heel	goed	voor	moet	gaan	zitten.	Je	kent	vast	nog	wel	van	die	fijne	zinnen	uit	
studieboeken,	die	je	twee	keer	moest	lezen	om	door	te	krijgen	wat	er	nu	eigenlijk	staat.	Dat	wil	
je	 niet.	 Jouw	 tekst	 zou	 de	 lezer	 het	 gevoel	 moeten	 geven	 dat	 je	 naast	 hem	 zit	 op	 een	
verjaardagsfeestje	en	dat	je	enthousiast	vertelt	over	het	onderwerp	waar	jij	je	passie	voor	hebt.	
	
	
De	taal	van	jouw	doelgroep	
Spreek	de	taal	van	jouw	doelgroep.	Als	jouw	doelgroep	bepaalde	terminologie	hanteert,	gebruik	
jij	 die	 natuurlijk	 ook.	 Als	 jij	 specialist	 bent	 in	 Lean	 Management	 (een	 specifieke	 aanpak	 van	
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procesverbetering)	en	 jouw	doelgroep	houdt	zich	daar	ook	mee	bezig,	dan	kun	 je	uiteraard	de	
termen	hanteren	die	hier	gebruikelijk	 zijn.	Als	 je	 schrijft	 voor	 specialisten,	dan	kun	 je	hun	 taal	
gebruiken.	Maar	 denk	 er	 vooraf	 goed	 over	 na	wat	 het	 taalgebruik	 en	 het	 kennisniveau	 is	 van	
jouw	doelgroep.	
	
	
Bedenk	goed	welke	argumenten	jouw	klanten	triggeren	om	gebruik	te	maken	van	jouw	diensten.	

	
	
Jouw	klant	wil	weten:	
•	 Hoe	hij	succesvol(ler)	of	gelukkiger	wordt;	
•	 Hoe	hij	aan	klanten	komt;	
•	 Hoe	hij	tijd/geld	kan	besparen;	
•	 Hoe	hij	zijn	doelen	kan	bereiken	(op	welk	vlak	dan	ook).	
	
	
Geef	voorbeelden	
Het	 is	 altijd	 prettig	 als	 je	 een	 voorbeeld	 kunt	 geven	 van	 iemand	 die	 ook	 met	 een	 bepaald	
probleem	 worstelt	 of	 van	 iemand	 die	 heel	 succesvol	 is	 gebleken.	 Mensen	 lezen	 graag	 de	
problemen	waar	zij	mee	worstelen	en	over	andere	mensen	in	soortelijke	situaties.	Voorbeelden	
kunnen	zaken	ook	enorm	verhelderen.	Door	het	voorbeeld	herken	je	nog	meer	in	de	situatie	en	
gaat	het	probleem	echt	voor	je	leven.	
	
	
Sluit	af	met	jouw	aanbod.	
Je	kunt	afsluiten	met	jouw	aanbod.	Geef	helder	aan	hoe	jij	helpt	het	probleem	op	te	lossen.		
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4)	BLOGARTIKELEN	ALS	SALESTOOL	
Wat	een	goede	blog	voor	jouw	bedrijf	kan	betekenen	
	

	
	
	
Misschien	heb	 jij	 ook	 een	hekel	 aan	 koude	 acquisitie	 en	heb	 je	 daarom	het	 schrijven	 van	een	
periodieke	blog	op	je	bedrijfsagenda	gezet.	Dan	wil	je	vast	wel	weten	wat	de	succesfactoren	zijn	
van	een	goede	blog.		
	
Je	netwerk	breidt	zich	vanzelf	uit	
	
Het	leuke	is	dat	mensen	je	blog	niet	alleen	zelf	lezen	maar	ook	doorsturen	naar	mensen	uit	hun	
omgeving.	Zo	bouw	je	op	eenvoudige	wijze	aan	uitbreiding	van	je	netwerk	en	je	mailinglijst.	Je	
kunt	dan	mails	krijgen	als	de	onderstaande:	“Ik	ben	één	van	de	mensen	in	je	netwerk	en	ik	lees	
regelmatig	 jouw	 weblog!	 Onlangs	 heeft	 iemand	mij	 benaderd	 of	 ik	 hem	 kan	 helpen	met	 zijn	
personal	 brand	 en	 ik	 moest	 meteen	 aan	 jou	 denken.	 Zou	 jij	 misschien	 de	 onderstaande	
geïnteresseerde	willen	benaderen?	Hopelijk	kunnen	jullie	iets	voor	elkaar	betekenen.”	
	
	
Mijn	eigen	ervaring	met	bloggen	
	
Slechts	een	paar	maanden	nadat	 ik	vanuit	De	Personal	Branding	Coach	was	begonnen	met	het	
schrijven	van	blogartikelen,	werd	ik	uitgenodigd	om	presentaties	en	workshops	te	verzorgen	en	
benaderden	klanten	mij	uit	zichzelf.	Ik	werd	op	bijeenkomsten	‘herkend’	door	mensen	die	mijn	
blog	lazen	(waar	een	foto	bij	staat),	maar	die	ik	nog	nooit	eerder	persoonlijk	had	ontmoet.	Dat	
leverde	diverse	leuke	netwerkgesprekken	en	contacten	op:	zoiets	kan	spontaan	ontstaan,	zodra	
je	een	herkenbaar	gezicht	in	de	markt	hebt	gekregen.?	
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Bepaal	je	doelstelling	
	
Het	 begint	 uiteraard	 met	 een	 stukje	 planning	 en	 het	 opstellen	 van	 jouw	 persoonlijke	
marketingagenda.	 Bloggen	 is	 geen	 doel	 op	 zich,	maar	 een	middel	 om	 jouw	 doel	 te	 bereiken.	
Bepaal	 je	 doelstelling,	 liefst	 zo	 SMART	mogelijk	 zodat	 je	 ook	 regelmatig	 kunt	 evalueren	 of	 je	
succesvol	bezig	bent.		
	
Daar	kun	je	uiteraard	veel	energie	uit	halen	om	wekelijks	weer	achter	de	computer	te	kruipen.	
Maar	het	is	uiteindelijk	niet	waar	het	om	draait.	Het	doel	is	om	er	klanten	mee	te	werven.	Tenzij	
je	 wellicht	 werkzaam	 bent	 in	 de	 communicatie	 en	 jouw	 je	 doel	 is	 om	 jezelf	 te	 profileren	 als	
schrijver	 van	 interessante	 blogs.	Maar	 dan	 nog.	 Je	wilt	 daar	 uiteindelijk	 toch	 opdrachten	mee	
verwerven,	neem	ik	aan.	
	
	
Maak	een	plan	
Maak	daarom	eerst	een	plan	waarin	 je	opneemt	welke	doelgroepen	 je	wilt	bereiken	en	welke	
social	media	 je	 daar	 voor	 in	 wilt	 zetten.	 Op	welke	 (LinkedIn)	 groepen	 of	 andere	 internetsites	
zitten	jouw	klanten?	Is	er	een	site	op	jouw	vakgebied	die	goed	gelezen	wordt	en	waar	jij	je	kunt	
aanbieden	als	gastauteur?		
	
	
Welke	onderwerpen	en	welke	frequentie?	
	
• Over	welke	onderwerpen	wil	je	gaan	schrijven?		
• Zijn	 er	 bij	 jouw	 doelgroep	 momenten	 in	 het	 jaar	 die	 je	 kunt	 benutten?	 (Bijvoorbeeld	 de	

accountant	die	tijdig	bericht	dat	de	belastingaangifte	weer	moet	worden	gedaan).	
• Welke	frequentie	wil	je	hanteren?		
• Wordt	 het	 een	 wekelijkse/	 tweewekelijkse	 blog	 of	 kies	 je	 liever	 voor	 een	 maandelijkse	

nieuwsbrief?		
	
Als	je	al	een	goed	netwerk	hebt,	kan		een	maandelijkse	nieuwsbrief	een	prima	middel	zijn	om	bij	
hen	onder	de	aandacht	 te	blijven.	Als	 je	echter	snel	 je	naamsbekendheid	wilt	verhogen,	 is	het	
aan	te	bevelen	vaker	dan	een	keer	per	maand	van	je	laten	horen.	
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5)	JE	DIENSTEN	‘PRODUCTISEREN’	
Hoe	je	onweerstaanbare	diensten	aanbiedt	
	

	
	
Hebben	je	klanten	geen	idee	wat	jouw	dienst	hen	oplevert?	
	
In	 tegenstelling	 tot	 producten,	 zijn	 diensten	 ontastbaar.	 Je	 klant	 heeft	 geen	 idee	wat	 hij	 gaat	
krijgen	als	hij	met	jou	aan	de	slag	gaat.	Je	kunt	een	dienst	niet	aanraken	of	zien	en	dat	maakt	het	
lastig	om	een	beeld	te	krijgen	van	hetgeen	er	geleverd	gaat	worden.	Als	je	een	coach	inhuurt	die	
met	 jouw	 team	 aan	 de	 slag	 gaat,	 is	 het	 nog	maar	 afwachten	 hoe	 deze	 teamcoach	 dat	 in	 de	
praktijk	gaat	aanpakken.		
	
• Veel	 coaches	 of	 trainers	 houden	 een	mooi	 verhaal	waarin	 ze	 aangeven	 dat	 ze	 ‘interactief	

met	de	mensen	aan	de	 slag	gaan’	 	waardoor	het	geleerde	beter	beklijft.	 Fijn	om	 te	weten	
maar	het	geeft	nog	steeds	weinig	informatie.		

• Anderen	maken	graag	gebruik	van	modellen.	Hun	ogen	gaan	stralen	als	ze	vertellen	hoe	leuk	
het	is	om	met	de	inzichten	van	Covey	te	werken.	

	
Ik	kan	mij	ook	goed	vinden	in	de	zeven	eigenschappen	van	effectief	leiderschap	van	Covey,	dus	
als	iemand	deze	in	een	training	verwerkt,	kan	ik	daar	op	zich	wel	enthousiast	van	worden.	Maar	
toch	geeft	het	klanten	nog	onvoldoende	informatie	om	een	weloverwogen	keuze	te	maken	voor	
jouw	 dienst.	 Er	 zijn	 tenslotte	 wel	 meer	 trainers	 en	 coaches	 die	 met	 de	 principes	 van	 Covey	
werken.		
	
De	 klant	 ervaart	 jouw	 dienst	 als,	 ik	 chargeer	 hier	 bewust,	 	 ‘een	 onbestemde	 reeks	 van	
bijeenkomsten	naar	 een	nog	niet	 geheel	 duidelijk	 resultaat’.	Dat	wekt	niet	 veel	 gretigheid	op.	
Waar	gaat	hij	eigenlijk	voor	betalen?	
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In	drie	stappen	je	diensten	‘productiseren’	
	
1)	Producten	maken	van	je	dienst	
	
Maatwerk	is	leuk	maar	voor	jou	als	ondernemer	heeft	maatwerk	ook	nogal	wat	nadelen.	Het	is	
veel	werk	en	je	moet	iedere	keer	opnieuw	de	nodige	tijd	steken	in	een	offerte	waarin	je	op	maat	
inspeelt	op	de	vraag	van	je	klant.	Het	is	handiger	om	zelf	een	aansprekend	product	te	bedenken	
en	daar	klanten	enthousiast	voor	 te	maken.	Daarbij	 is	het	belangrijk	om	 jouw	dienst	zo	helder	
mogelijk	 te	 omschrijven.	We	 noemen	 dit	 ‘productiseren’.	 Feitelijk	 komt	 het	 erop	 neer	 dat	 je	
producten	gaat	maken	van	je	dienst.		
	
Een	 organisatiecoach	 kan	 bijvoorbeeld	 een	 "Team	 Make-Over"-programma	 aanbieden	 dat	
bestaat	 uit	 een	 assessment	 van	 het	 team,	 een	 tweedaagse	 training	 en	 drie	 coaching	
gesprekken.	Je	 kunt	 ook	 kiezen	 voor	 een	 combinatie	 van	 online	 webinars	 en	 ‘live’	
groepstrainingen.	
	
Je	maakt	dus	producten	van	 je	diensten	met	een	duidelijke	naam	en	duidelijke	stappen	die	de	
klant	gaat	nemen	om	zijn	resultaten	te	bereiken.	Van	 iedere	stap	geeft	 je	een	korte	wervende	
omschrijving	 inclusief	 het	 resultaat	 dat	 jouw	 klant	 behaalt	 als	 jij	 deze	 stap	 doorloopt.	 Het	
voordeel	hiervan	 is	dat	hij	 jouw	dienst	niet	meer	ervaart	als	een	soort	black	box	waar	aan	het	
einde	eventueel	het	gewenst	resultaat	uitkomt.	Deze	helderheid	geeft	een	goed	gevoel	en	biedt	
een	vorm	van	zekerheid	waar	veel	mensen	naar	op	zoek	zijn.	
	
	
2)	Bedenk	een	aansprekende	naam	voor	je	product	
	
Om	je	dienst	goed	in	de	markt	te	zetten,	is	het	slim	er	een	wervende	naam	aan	te	verbinden.	Je	
geeft	 deze	 dienst	 een	 naam	 die	 de	 lading	 dekt.	 Liefst	 vermeld	 je	 daarin	 ook	 iets	 over	 het	
resultaat.	Bijvoorbeeld:	
	
•	 In	5	stappen	vanuit	een	ijzersterk	merk	naar	een	succesvol	bedrijf.	
•	 In	7	stappen	naar	de	baan	van	je	dromen.	
•	 Schrijf	je	boek	in	100	dagen.	
•	 Meer	klanten,	meer	impact	en	meer	omzet	als	trainer.	
•	 Bouw	in	7	dagen	je	eigen	website.	
•	 Haal	meer	rendement	uit	je	team.	
•	 Verdubbel	je	impact	in	21	dagen.	
	
Je	verpakt	je	aanbod	zo	aantrekkelijk,	dat	mensen	liefst	onmiddellijk	"ja"	willen	zeggen.		
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3)	Je	dienstenpiramide	opbouwen	
	
Je	 diensten	 productiseren	 is	 de	 eerste	 stap	 waarmee	 je	 gemakkelijker	 klanten	 aantrekt.	 Een	
volgende	 stap	 waarmee	 je	 jouw	 bedrijf	 beter	 kunt	 laten	 renderen	 is	 het	 opbouwen	 van	 een	
dienstenpiramide.	Er	zijn	namelijk	3	niveaus	waarop	je	diensten	kunt	aanbieden:	
	
• Laagdrempelig	 aanbod:	 Een	 gratis	 E-book,	 een	 gratis	 een	 periodieke	 E-zine	 met	 tips	 en	

adviezen.	Of	een	online	cursus	van	rond	de	100	euro.		
• Daarna	biedt	 je	 iets	duurders	aan;	bijvoorbeeld	een	masterclass	van	een	dag	voor	een	leuk	

bedrag.	
• Tenslotte	eindig	je	met	je	duurste	aanbod,	bijvoorbeeld	een	langdurig	groepsprogramma.	
	
	
Je	 kunt	 ook	 kiezen	 voor	 een	 basisversie	 van	 je	 dienst	 en	 een	 luxe(re)	 variant.	 Dat	 zie	 je	
tegenwoordige	 veel	 bij	 online	 training	 programma’s.	 Mensen	 kunnen	 kiezen	 voor	 een	 mooi	
compleet	programma	waarbij	ze	zelf	aan	de	slag	gaan	met	het	geleerde.	Daarbij	is	dan	vaak	nog	
een	optie	opgenomen	om	met	elkaar	in	een	besloten	groep	ervaringen,	feedback	en	kennis	met	
elkaar	 te	 delen.	 De	 luxe	 variant	 biedt	 daarnaast	 nog	 een	 optie	 voor	 persoonlijke	 coaching	
waardoor	je	het	als	klant	niet	allemaal	alleen	hoeft	te	doen.	
	
De	belangrijkste	voordelen	van	productiseren	zijn:	
	
• Je	bespaart	veel	tijd,	je	kunt	dus	meer	mensen	helpen.	
• Je	bent	herkenbaarder	voor	jouw	klanten.	Ze	snappen	nu	precies	wat	jij	aanbiedt	en	wat	ze	

met	jou	kunnen	bereiken.	
• Je	klant	begrijpt	beter	wat	jouw	dienst	precies	inhoudt,	welke	stappen	hij	gaat	doorlopen	en	

welke	resultaten	hij	gaat	bereiken.	Daarom	zal	hij	gemakkelijker	overgaan	tot	aankoop	van	
jouw	dienst.	

• Je	kunt	betere	prijzen	vragen	om	dat	de	waarde	van	je	dienst	duidelijker	is.	
• Je	 kunt	 je	marketing	 gerichter	 inzetten	want	 je	 hebt	 een	 helder	 verhaal	waarover	 je	 kunt	

communiceren.	
• Je	krijgt	zelf	veel	meer	grip	op	je	eigen	dienstverlening.	Je	hoeft	niet	meer	keer	op	keer	het	

wiel	 uit	 te	 vinden	 maar	 je	 hebt	 een	 aantal	 vast	 producten	 (diensten)	 die	 je	 aanbiedt.	
Hierdoor		kun	je	veel	efficiënter	werken	en	beter	verdienen.	

	
Om	 deze	 aanpak	 succesvol	 in	 je	 bedrijf	 te	 implementeren	 moet	 je	 daarnaast	 nog	 rekening	
houden	met	 twee	 belangrijke	 aspecten.	 De	 aanpak	werkt	 uiteraard	 het	 beste	 als	 je	 een	 goed	
beeld	hebt	van	de	werkelijke	problemen	en	ambities	van	jouw	klant.	Een	klant	zal	namelijk	niet	
in	beweging	komen	als	hij	niet	voor	zichzelf	heeft	erkent	dat	hij	een	probleem	heeft	waarmee	hij	
nu	echt	aan	de	slag	moet.	En	vertrekken	vanuit	een	probleem	 is	een	goed	startpunt	maar	om	
vervolgens	echt	 stappen	 te	maken	moet	er	ook	 sprake	 zijn	 van	een	brandende	ambitie.	Beide	
moet	 je	goed	kunnen	verwoorden.	Als	 jij	met	 jouw	diensten	hier	een	goed	antwoord	op	hebt,	
ben	je	relevant	voor	jouw	klant.		
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6)	PLAYING	BIG	
Durf	groot	te	dromen	en	werk	deze	vervolgens	planmatig	uit.	

	
	
In	de	zomer	van	2015	werd	het	boek	Playing	Big	een	bestseller	voor	veel	vrouwen.	Ik	raad	echter	
ook	regelmatig	mannelijke	klanten	aan	dit	boek	eens	te	lezen.	Tara	Mohr	roept	vrouwen	op	om	
zichzelf	niet	langer	klein	te	houden	maar	hun	ware	ambities	en	motivaties	te	onderzoeken	en	te	
realiseren.		
	
Wijsheid	van	een	oud	opperhoofd	
	
In	 een	 interview	 vertelt	 Arko	 van	 Brakel	 (directeur	 van	 De	 Baak	 en	 voormalig	
internetondernemer)	 hoe	 hij	 tijdens	 een	 zakelijke	 bijeenkomst	 in	 hotel	 Krasnapolsky	 toevallig	
een	oude	Indiaan	ontmoet	en	met	de	man	in	gesprek	raakt.		De	twee	mannen	hadden	een	zeer	
interessant	en	leerzaam	gesprek.		
	
De	Indiaan	was	niet	zo	heel	erg	vleiend	over	de	Nederlandse	samenleving.	Hij	vond		dat	we	ons	
teveel	 lieten	 leiden	 door	 alle	 problemen	 en	 negatieve	 zaken	 te	 groot	 maakten	 waardoor	 we	
onszelf	verlammen.	Zijn	advies	luidde:	
	
‘Kijk	liever	naar	de	top	van	de	berg	dan	jezelf	te	verliezen	in	het	ravijn.‘.		
	
Als	 je	maar	naar	de	top	van	de	berg	blijft	kijken,	dan	kom	je	daar	vanzelf.	Als	 je	dan	een	ravijn	
ziet	en	je	houdt	nog	steeds	die	top	in	de	gaten,	dan	loop	je	simpelweg	om	het	ravijn	heen.	Als	je	
echter	de	top	van	de	berg	niet	meer	in	de	gaten	hebt,	is	elk	ravijn	te	groot.	
	
Wat	 hij	 daarmee	 wil	 zeggen	 is	 dat	 als	 je	 de	 lat	 laag	 legt,	 de	 problemen	 die	 je	 onderweg	
tegenkomt,	al	 snel	groter	zijn	dan	 je	droom.	Als	 je	echter	de	 lat	hoog	 legt,	dan	zijn	de	meeste	
problemen	al	snel	kleiner	dan	je	droom.	
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Topsporters	weten	hierover	mee	te	praten.	Veel	mensen	denken	dat	de	nummer-1	succesfactor	
van	een	 topsporter	 talent	 is.	Of	doorzettingsvermogen.	Of	een	goede	coach	 (niet	onbelangrijk	
overigens).	Maar	dat	is	allemaal	niet	het	belangrijkste.	De	nummer-1	succesfactor		is	het	hebben	
van	een	duidelijk	doel.	Mensen	die	hun	doel	scherp	voor	ogen	hebben,	zijn	zonder	uitzondering	
succesvoller	dan	anderen	die	hun	doel	niet	scherp	hebben.	
	
Hoef	 je	dan	alleen	maar	een	helder	doel	 te	 formuleren	om	succesvol	 te	zijn?	Dat	 lijkt	haast	 te	
mooi	om	waar	te	zijn.	En	dat	is	het	natuurlijk	ook	zoals	Arko	tijdens	de	internet	hype	wel	leerde.	
Als	iets	te	mooi	lijkt	om	waar	te	zijn,		is	het	meestal	ook	te	mooi	om	waar	te	zijn.	
Een	doel	scherp	formuleren	valt	voor	de	meeste	mensen	niet	mee.		
	
	
Slechts	elf	procent	van	de	mensen	en	bedrijven	heeft	een	duidelijk	doel	geformuleerd	
	
•	 Veel	mensen	formuleren	doelen	die	totaal	niet	richtinggevend	zijn.	
•	 Ze	verwarren	het	doel	met	de	middelen	die	ze	inzetten.		
•	 Of	ze	zien	het	doel	als	hun	feitelijke	werk.			
	
Zoals	de	ondernemer	met	een	webwinkel	die	 trots	vertelde	dat	 zijn	doel	was	om	schoenen	 te	
verkopen.	Waarop	Arko	hem	vroeg	of	 hij	 al	 schoenen	had	 verkocht	 en	 feliciteerde	dat	hij	 zijn	
doel	had	gehaald.	Dat	was	natuurlijk	niet	wat	de	man	had	bedoeld.	Bij	enig	doorvragen	bleek	dat	
hij	ooit	ondernemer	was	geworden	om	zijn	eigen	vrijheid	te	creëren.	En	het	bleek	ook	dat	hij	die	
vrijheid	nog	lang	niet	had	bereikt.	Dus	moest	hij	toch	wat	zaken	anders	gaan	aanpakken.	
	
	
Geld	is	geen	doel	op	zich	
	
Geld	is	ook	een	middel	en	geen	doel	op	zich.	Toch	zijn	de	meeste	bedrijven	dagelijks	vooral	bezig	
met	financiële	doelstellingen.	Op	zich	niet	verkeerd.	De	meest	succesvolle	mensen	en	bedrijven	
hebben	echter	ook	een	ander	doel	geformuleerd.	Een	hoger	doel,	een	stip	op	de	horizon.	Of	de	
top	 van	 die	 berg	 waar	 de	 Indiaan	 het	 over	 had.	 Droomdoelen	 geven	 richting,	 dat	 is	 zelfs	
wetenschappelijk	bewezen.	
	
Ik	 kan	 Arko’s	 stelling	 volledig	 onderschrijven	 als	 hij	 zegt:	 “Zakelijk	 succes	 begint	 met	 een	
duidelijke	 visie	 over	 wie	 je	 wilt	 zijn	 en	 wat	 je	 wilt	 bijdragen.	 Zodra	 je	 die	 vragen	 kunt	
beantwoorden,	 kun	 je	 richting	 geven	 aan	 je	 leven	 en	 aan	 je	 agenda.	 En	 als	 je	 dat	 doet,	 zul	 je	
ontdekken	dat	een	vorm	van	onafhankelijkheid	in	je	gedrag	en	daarmee	in	je	leven	komt.	
En	daarmee	kom	je	op	de	essentie	van	een	ondernemend	leven.”	
	
Weet	jij	voor	jezelf	hoe	die	top	van	de	berg	er	voor	jou	uitziet?	
Vraag	 je	 eens	 af	 of	 jouw	 huidige	 activiteiten	 daadwerkelijk	 bijdragen	 aan	 je	 persoonlijke	
doelen.		
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7)	MINDSET	VOOR	SUCCES	
Wat	jij	kunt	leren	van	succesvolle	mensen	
	

	
	
	

Kun	jij	je	ook	ontwikkelen	tot	een	toptalent	in	jouw	vakgebied?	
	
Waar	 herken	 je	 een	 toptalent	 aan?	 Ralf	 Knegtmans,	 partner	 bij	 het	 exclusieve	 en	 bekende	
executive	 search	 bureau	De	Vroedt	&	 Thierry,	 heeft	 in	 2009	 een	 interessant	 boek	 geschreven	
over	toptalent.	Hij	sprak	uitgebreid	met	75	gearriveerde	of	aankomende	toptalenten.	Ralf	sprak	
met	 ondernemers,	 CEO’s,	 wetenschappers,	 sportcoaches	 en	 topkoks.	 Hij	 interviewde	 (onder	
andere)	 Peter	 Bakker,	 Ad	 Scheepbouwer,	 Anders	Moberg,	 Foppe	 de	Haan,	Onno	 Ruding,	 Dick	
Berlijn,	 Jonnie	 Boer,	 Elco	 Brinkman,	 Karel	 Vuursteen	 en	 Doekle	 Terpstra.	 Ook	 deed	 hij	 een	
uitgebreide	literatuurstudie.	Hij	kwam	daarbij	tot	verrassende	conclusies.		
	
	
Is	talent	maakbaar?	
	
Een	van	de	prettige	conclusies	uit	het	onderzoek	van	Ralf	is	dat	talent	grotendeels	maakbaar	is.	
Binnen	bepaalde	grenzen	uiteraard.	Want,	zoals	hij	nuchter	aangeeft,	iemand	van	1	meter	60	zal	
nooit	 een	 grote	 carrière	 binnen	 een	 topteam	 voor	 basketballers	 maken.	 En	 iemand	met	 een	
gemiddeld	IQ	zal	niet	snel	de	Nobelprijs	voor	nanotechnologie	in	de	wacht	slepen.		
	
Als	je	iets	echt	heel	graag	wilt,	kun	je	veel	tot	stand	brengen.	In	het	boek	‘Het	maakbare	brein’	
van	Margriet	Sitskoorn,	neuropsycholoog	en	hersenswetenschapper,	staat	een	verhaal	van	een	
man	die	op	volwassen	leeftijd	nog	een		‘wonder’	wist	te	bewerkstelligen.	Hoewel	hij	in	zijn	jeugd	
bijzonder	weinig	 aanleg	 voor	 het	werken	met	 cijfers	 vertoonde,	wist	 hij	 zich	 op	 latere	 leeftijd	
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door	 dagelijks	 urenlang	 intensief	 te	 oefenen,	 te	 ontwikkelen	 tot	 een	 werkelijk	 geniale	
hoofdrekenaar.	
	
Het	 wetenschappelijke	 onderzoek	 van	 Margriet	 sluit	 naadloos	 aan	 op	 de	 conclusies	 uit	 het	
praktijkonderzoek	van	Ralf	Knegtmans.	Hij	zegt:	 ‘Vooral	mensen	die	 intrinsiek	gemotiveerd	zijn	
en	 dingen	 doen	 waar	 ze	 echt	 graag	 mee	 bezig	 zijn,	 kunnen	 tot	 grote	 prestaties	 komen.’	 En	
vervolgt	hij:	’	Is	het	met	dit	gegeven	in	het	achterhoofd	niet	heel	bizar	dat	vele	mensen	dagelijks	
dingen	doen	die	ze	helemaal	niet	leuk	vinden?	Dingen	die	niet	bij	ze	passen?’	
	
	
De	 Amerikaanse	 gelukspsycholoog	 Martin	 Seligman	 beweert	 dat	 iedereen	 zichzelf	 bovendien	
gelukkiger	kan	maken	door	 zijn	 sterke	kanten	 te	benutten	en	 te	ontwikkelen.	Mensen	die	een	
week	 lang	gericht	hun	sterke	punten	 inzetten	en	verbeteren	scoorden	aanzienlijk	hoger	op	de	
geluksschaal	en	aantoonbaar	lager	op	depressie.	
	
Ook	de	bekende	wetenschapper	met	de	onuitspreekbare	naam	(Mihaly	Csikszentmihalyi)	deed	
over	dit	onderwerp	een	belangrijke	duit	 in	het	 zakje	met	betrekking	 tot	dit	onderwerp.	 In	 zijn	
lijvige	werk	FLOW,	de	psychologie	van	de	optimale	ervaring	schrijft	hij:	‘Wanneer	we	in	een	flow	
zitten,	voelen	we	ons	sterk,	alert	en	verrichten	we	moeiteloos	ons	werk.	We	hebben	het	gevoel	
de	 situatie	 volledig	 meester	 te	 zijn	 en	 op	 de	 top	 van	 ons	 kunnen	 te	 presteren.	 Zowel	 ons	
tijdsbesef	 als	 onze	 problemen	 verdwijnen	 tijdelijk	 achter	 de	 horizon	 en	 even	 lijken	wij	 buiten	
onszelf	 te	staan.	 'Flow'	onthult	hoe	deze	prettige	ervaring	 te	bereiken	 is,	door	 jezelf	doelen	te	
stellen	en	uitdagingen	aan	te	gaan.’	
	
	
Nog	wat	tips	uit	het	boek	van	Ralf	die	hierop	aansluiten:	
	
• Doe	niet	wat	 je	omgeving	van	 je	verwacht,	maar	vind	uit	wat	 jou	echt	drijft.	Het	zal	 je	ver	

brengen	 in	 termen	 van	 succes	 en	 geld,	maar	 –nog	 veel	 belangrijker-	 vooral	 in	 termen	 van	
mentale	bevrediging	en	geluk.	

• Ga	er	 echt	 voor	 zitten	om	 je	passies	 en	 sterke	eigenschappen	 te	benoemen.	Veel	mensen	
nemen	 nooit	 de	 moeite	 dit	 te	 doen	 en	 blijven	 hangen	 in	 werk/opdrachten	 waarmee	
weliswaar	de	rekening	wordt	betaald,	maar	waar	hun	hart	totaal	niet	ligt.	Ze	komen	nooit	in	
een	situatie	van	‘flow’	terecht,	een	moment	van	ultiem	geluk.	

	
	
	
	“Behandel	iemand	zoals	hij	nu	is	en	hij	zal	zo	blijven;	behandel	iemand	zoals	hij	kan	
zijn	en	hij	zal	zo	worden.”	Goethe	
	
Wellicht	 knik	 jij	 instemmend	 als	 je	 dit	 leest.	Maar	wees	 eens	 eerlijk;	 benader	 jij	 jezelf	 ook	 op	
deze	manier?	Durf	je	het	aan	om	je	vleugels	te	openen	naar	jezelf,	je	talenten	en	je	dromen?	
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Om	te	blijven	groeien	in	je	vak,	je	ondernemerschap,	en	je	talenten	verder	te	ontwikkelen,	is	het	
dus	van	belang	om:	
	 	

• Te	achterhalen	wat	je	echt	wilt	en	waar	je	echt	gelukkig	van	wordt.	
• Je	sterke	punten	goed	in	kaart	te	brengen.	
• Je	strategie	aan	te	scherpen	en	te	identificeren	hoe	jij	jezelf	wilt	onderscheiden.	
• Opdrachten	te	kiezen	die	daar	bij	passen.	
• In	zoveel	mogelijk	opdrachten	te	zorgen	voor	een	verrassend	resultaat.	

	
	
	
	

Wat	we	kunnen	leren	van	de	grote	managementgoeroes	
	
Stephen	 Covey	 was	 58	 jaar,	 toen	 hij	 wereldwijd	 bekend	 werd	 met	 zijn	 boek	 ‘De	 zeven	
eigenschappen	van	effectief	 leiderschap’.	Voor	 zijn	doorbraak	als	managementgoeroe	 sleet	hij	
zijn	 werkend	 bestaan	 als	 professor	 in	 de	 bedrijfskunde.	 Stephen	 had	 echter	 al	 jaren	 een	
fascinatie	 voor	 leiderschap	 en	 las	 alle	 boeken	 over	 succesvolle	 Amerikanen	 die	 er	 maar	 in	
Amerika	te	vinden	waren	om	zo	tot	de	gedachtengoed	voor	zijn	boek	te	komen.		Met	het	succes	
van	zijn	boek	als	basis,	startte	hij	het	Covey	Leadership	Center	dat	nu	in	123	landen	actief	is.		
	
Tom	Peters,	 inmiddels	ruim	65-plus,	staat	al	25	jaar	vol	passie	op	het	podium	om	managers	te	
onderwijzen	in	excellent	presteren.	Hij	rekent	hiervoor	100.000	dollar	per	dag	en	zijn	agenda	is	
altijd	 volgeboekt.	 Als	 consultant	 bij	 Mc	 Kinsey	 werd	 hij	 destijds	 door	 zijn	 collega’s	 voor	 gek	
verklaard	 toen	 hij	 een	 uitgebreid	 onderzoek	 startte	 naar	 de	 eigenschappen	 van	 succesvolle	
bedrijven.	In	die	tijd	vond	men	dit	onderwerp	veel	te	vaag	en	soft.	Het	lachen	zal	zijn	voormalige	
collega’s	wel	zijn	vergaan	toen	het	boek	‘In	search	of	excellence’	na	publicatie		wereldwijd	een	
bestseller	werd	waarvan	 al	 in	 de	 eerste	 jaren	 vier	miljoen	 exemplaren	werden	 verkocht.	 Tom	
Peters	 brak	 hiermee	 in	 1982	 door	 als	 de	 eerste	managementgoeroe	 en	wordt	 sindsdien	 door	
bedrijven,	overheden	en	instellingen	uitgenodigd	om	hen	over	excellence	te	adviseren.	
	
	
Wat	kun	jij	leren	van	Tom	Peters	en	Stephen	Covey?	
	
Wat	 kunnen	 wij	 van	 deze	 twee	 goeroes	 leren?	 Inhoudelijk	 heel	 veel.	 Tom	 Peters	 heeft	 acht	
regels	gedefinieerd	die	de	basis	vormen	voor	succesvol	zakendoen.	Covey	leert	je,	aan	de	hand	
van	‘zeven	eigenschappen	van	effectieve	mensen’,	hoe	je	als	een	proactief	onafhankelijk	mens	in	
het	 leven	 kunt	 staan.	 De	 principes	 van	 Covey	 worden	 veel	 toegepast	 door	 succesvolle	
zakenmensen.		
	
	



	

		 	26 
© www.depersonalbrandingcoach.nl 

De	broer	van	Stephen	Covey,	 John	 	 schreef	ooit	de	zeven	eigenschappen	van	zeer	 ineffectieve	
mensen.		Een	leuke	spiegel	…	
	
De	zeven	eigenschappen	van	zeer	ineffectieve	mensen	
	
1)	 Weer	reactief,	twijfel	aan	jezelf	en	geef	anderen	de	schuld.	
2)	 Werk	zonder	enig	duidelijk	doel	in	gedachten.	
3)	 Doe	altijd	urgente,	onbelangrijke	dingen	het	eerst.	
4)	 Denk	winnen-verliezen.	Of	verliezen-winnen.	
5)	 Zorg	dat	anderen	altijd	eerst	jou	begrijpen.	
6)	 Als	je	niet	kunt	winnen,	sluit	dan	een	compromis.	
7)	 Wees	bang	voor	verandering	en	stel	verbeteringen	zo	lang	mogelijk	uit.	
	
	
Wat	maakte	deze	goeroes	zo	succesvol?	PASSIE	EN	LEF!	
	
Covey	 en	 Peters	 waren	 zo	 succesvol	 omdat	 ze	 het	 lef	 hadden	 buiten	 de	 gebaande	 paden	 te	
treden.	 	 Zij	 kozen	met	 passie	 voor	 een	 hele	 specifieke	 expertrol	 en	 lieten	 daarin	 hun	 geheel	
eigen	visie	op	de	wereld	los.	En	de	wereld	vond	het	prachtig!	Bij	beide	mannen	gaat	het	duidelijk	
niet	om	een	marketingsausje	om	hun	product	of	advies	in	te	verpakken.	Ze	zijn	zo	gepassioneerd	
dat	ze	ook	op	bejaarde	leeftijd	nog	jarenlang	vol	energie	dagelijks	hun	boodschap	predikten.	
	
De	kern	van	de	‘	search	naar	excellence’		waar	Tom	Peters	zijn	leven	aan	heeft	gewijd,	gaat	om	
doen	wat	je	leuk	vindt!	Excellence	komt	alleen	tot	stand	vanuit	passie!	Als	je	werk	doet	waar	je	
hart	in	ligt,	zul	je	niet	snel	half	werk	afleveren.	Daarnaast	hamert	hij	op	veranderbereidheid.	De	
wereld	zoals	we	die	kennen	is	onderhevig	aan	grote	veranderingen.		
	
“Het	is	niet	de	sterkste	die	overleeft,	ook	niet	de	meest	intelligente,		
maar	degene	die	weet	in	te	spelen	op	verandering.”	
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OVER	SASKIA	POSTMA			
De	Personal	Branding	Coach	

	

	

	

	
Misschien	ben	je	nu	al	een	tijdje	zoekende	omdat	het	niet	zo	goed	loopt	als	je	had	gehoopt.		
Het	is	dan	een	schamele	troost	te	weten	dat	je	niet	de	enige	bent.	Ik	krijg	regelmatig	mensen	die	
om	deze	reden	een	personal	branding	traject	bij	mij	starten.	Omdat	ze	zichzelf	als	ondernemer	
nu	 eens	 echt	 goed	 op	 de	 kaart	 willen	 zetten	 na	 lang	 tobben.	 Ze	 hebben	 al	 veel	 dingen	
uitgeprobeerd	maar	het	heeft	nog	niet	tot	de	juiste	resultaten	geleid.	Of	ze	zijn	heel	ambitieus	
en	ontevreden	omdat	ze	het	gevoel	hebben	dat	het	nog	veel	beter	zou	kunnen.	
	
	
Been	there	
	
Uit	eigen	ervaring	kan	ik	erover	over	meepraten	dat	het	lastig	is	om	je	koers	goed	neer	te	zetten.	
Ik	heb	zelf	lang	geaarzeld	om	echt	de	stap	te	nemen	om	full	time	te	gaan	ondernemen.	Terwijl	ik	
op	zich	in	loondienst	altijd	al	verantwoordelijk	was	voor	de	acquisitie	en	invulling	van	mijn	eigen	
projecten.	Feitelijk	draaide	 ik	mijn	eigen	winkeltje,	maar	er	werd	wel	 iedere	maand	netjes	een	
leuk	salaris	op	mijn	rekening	gestort.	En	dat	voelde	toch	wel	comfortabel.		
	
	
Allerlei	vormen	van	ondernemerschap	persoonlijk	uitgeprobeerd	
	
	In	2007	heb	ik	mijn	baan	opgezegd	nadat	ik	in	contact	was	gekomen	met	een	franchiseclub	die	
grote	 plannen	 had	 op	 het	 vlak	 van	 coaching,	 training	 en	 organisatieadvies.	 Het	 hele	 verhaal	
kostte	mij	vervolgens	veel	geld	en	tijd	en	er	kwam	bijzonder	weinig	voor	terug.	
	
Mijn	 ‘fout’	was	dat	 ik	 instapte	 in	een	concept	dat	door	anderen	was	bedacht	en	waarin	 ik	niet	
optimaal	 tot	mijn	recht	kwam.	 Ik	had	onvoldoende	nagedacht	over	mijn	eigen	verhaal	en	mijn	
eigen	‘ding’.	Ik	had	geen	eigen	bedrijfsconcept	en	moest	mij	daarom	aanpassen	aan	andermans	
keurslijf.	Een	keurslijf	dat	slecht	bleek	te	passen.	
	
Vervolgens	 heb	 ik	 als	 interim-manager	 gewerkt	 en	 dat	 verdiende	 echt	 heel	 leuk.	 Maar	 het	
leverde	 mij	 te	 weinig	 voldoening	 op,	 omdat	 ik	 behoefte	 had	 om	 meer	 zelf	 mijn	 stempel	 te	
drukken	op	de	diensten	die	ik	aanbood.	
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En	uiteindelijk	ben	ik	mijn	bedrijf	in	eerste	instantie	gestart	vanuit	wat	ze	tegenwoordig	zo	mooi	
‘hybride	ondernemerschap’	noemen.	Wat	er	op	neerkomt	dat	 je	nog	een	part	 time	baan	hebt	
naast	 je	eigen	bedrijf.	En	uiteindelijk	was	er	geen	houden	meer	aan:	mijn	bedrijf	was	dermate	
gegroeid,	dat	ik	de	overstap	naar	fulltime	ondernemerschap	heb	gemaakt.	En	nu	help	ik	mensen	
met	het	ontwikkelen	van	hun	eigen	brand	en	het	opbouwen	van	een	succesvol	bedrijf.		
	
Personal	branding	is	geen	hype,	personal	branding	is	here	tot	stay	
	
Juist	omdat	ik	in	eerste	instantie	mijn	baan	had	opgezegd	zonder	eerst	over	mijn	brand	na	te	
denken,	werd	ik	mij	ervan	bewust	hoe	belangrijk	personal	branding	is	om	succesvol	te	zijn	als	
ondernemer.		
	
Overigens	geldt	dit	tegenwoordig	ook	steeds	meer	als	je	een	baan	in	loondienst	hebt.	
De	wereld	is	veranderd		en	langdurige	vaste	dienstverbanden	zijn	geen	realiteit	meer	voor	veel	
organisaties.	Verandering	en	reorganisaties	zijn	aan	de	orde	van	de	dag.	Medewerkers	dienen	
daarom	ook	flexibel	te	zijn	en	moeten	meer	ondernemend	worden.		
	
Mensen	moeten	zelf	meer	hun	eigen	loopbaan	in	eigen	hand	gaan	leren	nemen	en	dat	is	voor	
veel	mensen	een	uitdaging.	Vaste	banen	zijn	steeds	meer	iets	uit	het	verleden.		
	
Daarom	wordt	personal	branding	en	ondernemerschap	voor	iedereen	steeds	belangrijker,	
of	je	nu	een	eigen	bedrijf	heb,	freelancer	bent	of	in	loondienst	bent.	
	

	
	
Wil	je	hulp	bij	het	ontwikkelen	en	succesvol	op	de	markt	zetten	van	jouw	personal	brand?	
Stuur	dan	even	een	mailtje	naar	saskia@depersonalbrandingcoach.nl	
en	ik	neem	contact	met	je	op.	
	
www.depersonalbrandingcoach.nl	
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