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WAAROM DIT EBOOK? 

Voordat je verder leest, wil ik je bedanken voor het downloaden van dit ebook. 

Daardoor weet ik dat jij ernaar verlangt om meer durf en zelfvertrouwen te ervaren 

in het laten groeien van jouw bedrijf. Je wilt dat klanten jou moeiteloos weten te 

vinden.   

Je bent op zoek naar rust en focus. Je wilt een mooie, stabiele basis leggen in JOUW 

bedrijf, waar je trots op mag zijn en van waaruit je verder kan en mag groeien. Je 

wilt helder hebben wat je kan en biedt en dat je daar zelf ook blij van wordt. 

Ik weet ook dat je dit ebook hebt gedownload, omdat je dat nog niet zo ervaart. 

Je wilt graag kunnen leven van jouw bedrijf, maar op dit moment is dat niet. Je loopt 

er tegenaan dat je nog geen omzet hebt of weinig omzet en dat de klanten die je 

tot nu toe hebt gehad, per toeval bij jou terecht zijn gekomen. 

Je loopt er tegenaan dat je niet goed weet hoe je nu verder door kan pakken en 

hoe je meer (nieuwe) klanten kan krijgen.  

Je hebt gedachten als: 

• Kan ik het wel? 

• Zitten mensen er wel op te wachten? 

• Ik ben niet goed genoeg. 

• Wie ben ik om en ander te helpen? 

• Ik heb te weinig kennis. 

• Ik moet eerst nóg een coachopleiding volgen of me verdiepen in een 

bepaalde methodiek, voordat ik echt klanten aan kan trekken. 

Daarbij heb je last van het niet hebben van focus en raak je snel afgeleid door weer 

iets ‘nieuws’. Je beschrijft jezelf dan ook als een fladderende vlinder en hebt last 

van uitstelgedrag, het niet durven beginnen.  

Je weet dat, om te groeien, het belangrijk is dat je zichtbaar bent, maar je houdt 

niet van die ‘schreeuwerige types’. Je durft je daarbij nog niet écht te laten zien. 

Jij voelt diep van binnen dat het nu tijd is om hier verandering in te brengen voor 

jezelf. Jij wilt volledig voor jouw bedrijf gaan en van jouw bedrijf leven, je weet 

alleen nog niet hoe. Dus het is goed dat je hier bent, want je bent aan het juiste 

adres.  

In dit ebook deel ik de 5 do’s en don’ts om jouw coachpraktijk te laten groeien, 

zodat je niet dezelfde fouten maakt die ik in de eerste drie jaar van mijn bedrijf 

maakte en zodat je niet dezelfde fouten maakt, zoals zoveel coaches die niet kunnen 

leven van hun bedrijf. 
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Daar wil ik jou bij helpen, onder andere met dit ebook. Om ervoor te zorgen dat 

de frustratie jou bespaart blijft, dat je niet zoekende blijft naar wat bij je past en 

voor je werkt. De frustratie van wel verder willen, maar niet verder kunnen, omdat 

er (onbewust) nog een gedachte/overtuiging in de weg zit. 

Ik wil je graag een liefdevolle schop onder je kont geven om echt vol voor jouw 

dromen en jouw droombedrijf te gaan. 
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WIE BEN IK? 

Mijn naam is Selma van Noije, geboren op 19 februari 1990. Ik woon samen met 

Daan in Tilburg en sinds 28 mei 2021 mag ik hem mijn man noemen. 

Ik ben sinds 1 april 2016 ondernemer 

(nee, dat is geen grap       ). Inmiddels 

draai ik dus al een aantal jaren mee als 

ondernemer. 

Ik help (startende) coaches die nog 

niet van hun bedrijf kunnen leven, 

maar er wel vol voor willen gaan. Ik 

help hen om hun bedrijf vanuit fun, rust 

en vertrouwen te runnen, zodat zij hun 

baan in loondienst op kunnen zeggen 

en volledig van hun praktijk kunnen 

leven. 

Lange tijd heb ik mijn bedrijf naast een 

baan in loondienst gerund. In oktober 

2020 was het eindelijk zover en zei ik 

mijn baan op, omdat ik volledig van mijn bedrijf kon leven. 

Maar dat is niet altijd zo geweest.  

De eerste drie jaar van mijn onderneming zette ik in totaal maar 3000,- om.  

Ik maakte in die eerste drie jaar van mijn onderneming een hele grote fout. 

Ik richtte me in die eerste die jaar alleen maar op de strategie. Ik deed heel veel 

kennis op en investeerde in 2017 zelfs in een businesscoach die me vooral 

opdrachten gaf op strategiegebied. Niets leek voor mij te werken. 

Ik miste focus en schoot met losse flodders. Dat beetje omzet die ik draaide, voelde 

als toeval.  

Ik deed zo hard mijn best. Ik stopte veel tijd, energie, bloed, zweet en tranen in 

mijn bedrijf, maar niets leek te werken. Ik voelde me mega gefrustreerd. 

Ik voelde diep van binnen dat dit was wat ik te doen had, maar het kwam maar niet 

van de grond. Ik richtte me namelijk alleen maar op de strategie. Ik vergat daarbij 

wat een onwijs grote impact mindset en energie hebben.  

Op een gegeven moment was ik er zo klaar mee dat ik besloot dat ik het niet meer 

alleen kon doen. Ik ging vanaf toen serieus in mezelf als ondernemer, mijn mindset 

en mijn energie investeren. 
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Ik ontdekte de kracht van mindset en energiewerk, wat beiden cruciaal is voor een 

succesvolle en goedlopende coachpraktijk. Reiki speelde hier dus een onwijs 

grote rol in.   

Reiki heeft mij geholpen om veel meer uit mijn hoofd te gaan en in mijn lijf. 

Daardoor ben ik in contact gekomen met mezelf en heb ik blokkades geheeld, 

waardoor ik dat onzekere deel los liet. Ik run mijn bedrijf nu vanuit rust, 

(zelf)vertrouwen en intuïtie, gecombineerd met een goedwerkende strategie. 

Omdat dit zo onwijs goed voor mij heeft geholpen en nog steeds werkt, 

combineer ik coaching en online training met Reiki. Ik blijf me verbazen over de 

bijzondere werking van Reiki en ik ben er mega dankbaar voor. 

Waarom ik doe wat ik doe? 

Ik ga echt helemaal aan als ik reacties lees van vrouwen die ik heb geholpen dat 

ze hun eerste omzet draaien, hun omzet hebben verdubbeld en nieuwe klanten 

aantrekken, doen waar ze blij van worden en dat ze tegelijkertijd rust en 

vertrouwen ervaren, weten en geloven dat ze iets te doen hebben hier op aarde 

en dat ook daadwerkelijk leven.  

Ik doe nu dus elke dag wat ik het allerliefste doe, bepaal mijn eigen (werk)tijden 

en werkzaamheden en ik bepaal mijn eigen regels. Ik onderneem vanuit fun, rust 

en vertrouwen. Dit noem ik ondernemen vanuit Heartflow. 

Ik kan nu oprecht zeggen dat ik me een succesvolle ondernemer voel die volledig 

van haar bedrijf leeft en haar leven leeft op haar eigen voorwaarden.  

En dat terwijl ik uit een ‘doodgewoon’ gezin kom met een oudere zus, mijn ouders 

gescheiden zijn en allebei al 40 jaar bij dezelfde werkgever werken/gewerkt 

hebben.  

Het ondernemen heb ik dus niet van hen geleerd en toch is het mij gelukt. 

Dat is goed nieuws voor jou, want… als ik het kan, kan jij het ook. 

Ondernemen is een kwestie van de juiste dingen leren, de juiste coach inschakelen 

en je focussen op de juiste (ondernemers)mindset en energie. 

Ik geloof tot in mijn tenen dat ik de wereld een stuk mooier maak door vrouwen te 

coachen in het laten groeien van hun bedrijf, zodat ze hier volledig van kunnen 

leven, elke dag opnieuw doen waar ze werkelijk blij van worden en hun mooie licht 

laten schijnen op deze aarde. 

We hebben vrouwelijke ondernemers nodig, die iemands leven of bedrijf 

transformeren als coach zijnde. 
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Daardoor maken we de transitie van een rationele, op angst gebaseerde wereld 

naar een liefdevolle, op vertrouwen gebaseerde wereld. 

Doe jij mee? 

Ga dan écht aan de slag met de stappen uit dit ebook. 

Heel veel succes! 
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DON’T 1 
RICHT JE ALLEEN OP DE STRATEGIE 
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Wat ik zo ongelofelijk vaak zie, is dat heel veel (startende) coaches zich alleen op 

de strategie richten. Ze lezen dat ze zichtbaar ‘moeten’ zijn op social media. Ze 

lezen dat het goed is als ze een gratis 

ebook maken. Ze volgen gratis webinars 

en investeren in korte online trainingen, 

waarbij de focus ligt op de strategie. 

Vervolgens hebben ze iets in elkaar gezet 

en denken ze dat de klanten vanzelf 

komen. Al snel poppen allerlei onhandige, 

belemmerende gedachten op, waardoor 

het hen niet lukt. Toch blijven ze  door 

pushen en doorgaan op de strategie. Ze 

werken hard, maar klanten komen niet of 

nauwelijks.  

De eerste drie jaar van mijn bedrijf deed ik 

dat ook. Ik richtte me alleen op de 

strategie, maar diep van binnen geloofde 

ik niet dat het voor mij was weggelegd om 

een goedlopende coachpraktijk te hebben 

waar ik van kon leven. Ik geloofde dat ik 

het niet waard was om een hogere prijs te 

vragen en ik dacht bij mezelf: “Wie ben ik om anderen te helpen en daar geld voor 

te vragen?” Mijn onzekerheid en deze gedachten zaten mij in de weg. Doordat ik 

hier niets mee deed en me alleen richtte op de strategie werkte niets voor mij. 

Ik raad je dus aan om je niet alleen op de strategie te richten, maar vooral ook met 

je mindset aan de slag te gaan.  
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DO 1 
WERK AAN JOUW MINDSET 
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Ik zie zoveel coaches die zich tegen laten houden door allerlei onhandige, 

belemmerende gedachten/overtuigingen, zoals: 

• Ik ben niet goed genoeg. 

• Kan ik het wel? 

• Wie ben ik om…? 

• Ik heb te weinig kennis 

• Anderen zijn veel beter dan ik 

• Zitten mensen er wel op te wachten? 

• Ik ben nog maar een groentje 

Wat denk je dat er gebeurt als je deze gedachten hebt? 

Juist ja, dan komt er natuurlijk helemaal niets terecht van het bedrijf dat jij zo graag 

wilt creëren en laten groeien, zodat je ervan kunt leven.  

Daarom is ALTIJD de allereerste stap, bij wat je ook doet, werken aan je mindset. 

Zorgen dat je in jezelf gelooft. Zorgen dat je gedachten tegen jezelf zegt die jou 

helpen om te bereiken wat jij wilt bereiken. 

Doe je dat niet, dan kun je net zo goed de rest van het ebook niet lezen, want dat 

gaat jou dan absoluut niet helpen       

Stap één is dus om te zorgen voor de juiste (ondernemers)mindset, in jezelf 

geloven en geloven dat het ook voor jou weggelegd is om een succesvolle 

coachpraktijk te hebben waar je van kunt leven. 
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DON’T 2 
ALLEEN MAAR DOOR-, DOOR-, DOORGAAN 

  



12 

 

Heel veel coaches vergeten om 

goed voor zichzelf te zorgen. Ze 

willen nog even dit of nog even dat 

afmaken. Er is altijd wel iets te doen. 

Ondernemers kunnen op elk 

moment van de dag, op elk moment 

van de week werken. Uiteindelijk 

zijn ze helemaal kapot en geloven ze 

alleen maar dat ondernemen hard 

werken is. Maar… daarvoor zijn ze 

niet gestart met hun eigen bedrijf. 

Ze zijn begonnen, omdat ze 

geloofden dat ze met hun eigen 

bedrijf hun eigen tijd in konden 

delen en meer tijd zouden hebben 

voor zichzelf en/of hun gezin, maar niets blijkt minder waar. Althans… zo hebben 

zij hun (ondernemers)leven gecreëerd. 

Dit kan anders! Ga dus niet alleen maar door, door, door. Ja, bij het opzetten van 

jouw bedrijf of bij het realiseren van een groei in jouw bedrijf, dan heb je bepaalde 

stappen te zetten en dan kan het zijn dat je wat meer werkt. Dat is een commitment 

die je op dat moment maakt. Je kiest hier bewust voor. En dat is helemaal oké en 

soms ook nodig om dat te realiseren wat je wilt, maar alleen maar doorgaan, werkt 

absoluut niet. Dan verlies je de fun van het ondernemen én je zet de stappen dan 

niet meer vanuit de juiste energie, vanuit wat bij jou en jouw doelgroep past. 

Zorg dus goed voor jezelf en sta op tijd stil om te genieten van alles wat je al hebt 

bereikt en hebt gedaan. Ben dankbaar voor wie je nu al bent. 
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DO 2 
WERK AAN JOUW ENERGIENIVEAU 
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Ondernemers vergeten vaak dat zij hun bedrijf zijn. Als zij dus goed voor zichzelf 

zorgen, dan groeit hun bedrijf. Als zij niet goed voor zichzelf zorgen, dan groeit 

hun bedrijf niet. Of hun bedrijf groeit wel en ze werken mega hard, maar genieten 

er niet van en werken zichzelf een burn-out in. Dat wil je niet, toch? 

Als jij ook maar iets in jouw leven wilt veranderen of bereiken, dan is het mega 

belangrijk om ervoor te zorgen dat jij voldoende energie hebt. Deze stap hangt 

heel nauw samen met de vorige stap, werken aan jouw mindset.  

Als jij namelijk niet aan jouw mindset werkt en gelooft dat jij het bijvoorbeeld niet 

waard bent om goed voor jezelf te zorgen, dan zal je niet goed voor jezelf zorgen. 

En als jij niet goed voor jezelf zorgt, dan heb je niet voldoende energie om aan 

jouw bedrijf te werken en dus om jouw bedrijf te laten groeien. 

Andersom geldt het ook. 

Als jij niet goed voor jezelf zorgt en niet genoeg energie hebt, dan heb je ook geen 

energie om aan jouw mindset te werken. En dat is mega zonde, want dat is de 

allereerste stap om een goedlopende coachpraktijk te hebben. 

Zorg dus goed voor jezelf. Beweeg voldoende, neem op tijd rust, eet gezond, laad 

op tijd op en doe leuke dingen met de mensen die belangrijk voor jou zijn.  

Wat voor de één werkt, hoeft voor de ander niet te werken. Doe en ervaar dus wat 

voor jou werkt daarin en bepaal jouw eigen regels. Als je die voor jezelf helder 

hebt, dan is het alleen een kwestie van jezelf eraan houden.  

Maak duidelijke afspraken met jezelf en communiceer dit naar jouw klanten. Als je 

dat doet, kun jij nog beter voor jouw energie en voor jezelf zorgen.   

Daarnaast is het heel belangrijk om ook op energetisch niveau aan de slag te gaan. 

Vaak werken we op bewust niveau aan onze persoonlijke en ondernemersgroei, 

maar zit er op onbewust en energetisch niveau nog een blokkade vast.  

Daarom combineer ik businesscoaching met Reiki, zodat we ook op onbewuste 

niveau blokkades helen. De energie kan dan weer vrij stromen, waardoor je 

makkelijker klanten en omzet aantrekt. 
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DON’T 3 
DE BASIS VAN JOUW BEDRIJF ALLEEN 

VANUIT JOUW HOOFD NEERZETTEN 
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Heel veel coaches zie ik van tevoren hele verhalen en rapporten schrijven over hun 

ideale klant. Het frustreert ze, want ze vinden het nog niet zo makkelijk om het zo 

uit het hoofd op te schrijven.  

Ik deed dat ook, maar ik vond het zo, zo moeilijk, omdat ik het vanuit mijn hoofd 

moest opschrijven. En wat ik had opgeschreven leek niet aan te slaan bij mijn 

doelgroep. Mensen zetten niet de eerste stap om in contact te treden met mij. 

Daarom vond ik het zo frustrerend telkens als ik iemand zag of hoorde die zei dat 

je EERST jouw ideale klant op moet schrijven. 

Daarnaast geven veel van mijn klanten aan dat ze het lastig vinden om zichtbaar te 

zijn. Ze hebben er moeite mee om naar buiten te treden en vragen zich af “Kan ik 

het wel?” of “Vinden ze het wel wat?”  

Dit zie ik bij meer ondernemers gebeuren. Ze hebben last van uitstelgedrag en 

durven zichzelf niet te laten zien. Daarnaast hebben ze niet scherp wat hun 

boodschap is en waarvoor ze er zijn. Ze twijfelen of hun aanbod helder genoeg is 

en hoe ze dit het beste in de markt kunnen zetten. 

Mijn klanten weten dat het handig is als ze willen groeien dat ze zichtbaar zijn, maar 

ze houden niet van die ‘schreeuwerige types’. Daardoor laten ze zich tegenhouden 

en komen ze er voor hun gevoel niet verder mee. Ze willen weten hoe ze kunnen 

laten zien wat ze doen en waar ze voor staan.  

Daarom deel ik in de volgende DO met je hoe je dit het beste kunt aanpakken, 

zodat jouw ideale klant daadwerkelijk bij jou past én dat jouw verhaal over wie jij 

bent, wat je doet en waarom je doet wat je doet, ook helemaal past bij jou. 
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DO 3 
GA DOEN EN ERVAREN EN IN GESPREK 

MET JOUW DOELGROEP 
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Om te ontdekken wie jouw ideale klant is en om te voelen of deze doelgroep 

daadwerkelijk bij jou past, heb je het eerst te ervaren. Je hebt eerst in gesprek te 

gaan met hen. Dat lukt niet als je alleen maar in je hoofd blijft zitten.  

Daarom adviseer ik al mijn klanten om een eerste idee van hun doelgroep op 

papier te zetten en een eerste idee van wat ze doen. Heel kort. Vervolgens gaan ze 

in gesprek met hun doelgroep en stellen ze hen vragen. Daardoor ontdekken ze of 

de doelgroep bij hen past en of zij deze doelgroep kunnen helpen, vanuit ervaring 

en niet alleen vanuit hun hoofd. 

Schrijf dus eerst voor jezelf op wie je bent, wat je doet en waarom je doet wat je 

doet. Een eerste beeld en idee dat jij daarvan hebt. Hoe meer je straks met jouw 

doelgroep en dus jouw ideale klant in contact komt, hoe scherper deze boodschap 

wordt. Het hoeft absoluut niet perfect, want in het contact met jouw 

doelgroep/klanten ontdek je hier meer over.  

Daarnaast stel je jouw doelgroep vragen om te ontdekken waar ze tegenaan lopen 

en waar ze naar verlangen. Je hoeft dit zelf niet te bedenken. Laat jouw doelgroep 

het verwoorden. Je kunt meteen voelen of dit bij jou past én je kunt het meteen 

gebruiken in jouw communicatie naar jouw doelgroep/volgers toe, zoals in posts 

op social media en op jouw website.  

Super simpel en je hoeft absoluut niets zelf te bedenken. Jouw doelgroep vertelt 

het aan jou. 

Easy peasy lemon squeezy, toch? 

En als jij je nu afvraagt, hoe kom ik in contact met mijn doelgroep? 

Check dan even de volgende pagina.  
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JA, IK WIL NU DIRECT KLANTEN AANTREKKEN 

Heb je al genoeg gelezen en voel je dat jij nu meteen actie wilt ondernemen? 

Wil jij ook ondernemen op een manier die bij jou past? 

Ben jij er klaar mee dat je jezelf tegen laat houden door oude patronen en 

gedachten, zoals “Ik kan dat toch niet” en “Zitten mensen er wel op te wachten?” 

Ben je klaar met het niet hebben van te weinig focus op hoe je de volgende stappen 

kan zetten en het snel afgeleid zijn door weer iets anders ‘nieuws’? 

En wil jij ook kunnen leven van jouw coachpraktijk, jouw bedrijf runnen op een 

manier die bij jou past vanuit fun, rust en vertrouwen en jouw volgende stappen 

vanuit jouw hart en intuïtie zetten? én een succesvolle ondernemer zijn die doet 

waar ze goed in is en daar lekker veel energie van krijgt? 

Is het antwoord JA? Dan nodig ik je heel graag uit voor de eerstvolgende Heartflow 

Businesshealing.  

In deze online sessie van 1,5 uur sluiten we de maand in dankbaarheid af en maken 

we ruimte voor de nieuwe maand. Jij bepaalt jouw focus voor de komende maand, 

niet vanuit jouw hoofd, maar vanuit jouw hart en intuïtie. Daardoor zet je de juiste 

stappen die nodig zijn, zodat je een bedrijf neerzet die volledig bij jou past. 

Tijdens en na de Heartflow Businesshealing: 

• laat je moeilijkheden, vervelende klanten, struggels op ondernemersvlak 

los en doe je nieuwe energie en plannen op voor de komende maand 

• kom je in een diepe ontspanning die je niet bereikt wanneer je op de bank 

ligt of aan het netflixen of zelfs aan het mediteren bent 

• nemen we eventueel spanning uit jouw lichaam weg 

• voel je verlichting op bepaalde plekken in jouw lichaam, zodat je je daar niet 

meer door laat tegenhouden 

• ervaar je ontspanning en meer energie, zodat je vanuit hier lekker kunt 

knallen met jouw bedrijf de komende maand 

• slaap je beter en dieper, waardoor je ook na de sessie oplaadt en je je dus 

beter kunt concentreren 

• laat je bepaalde zaken die jou niet meer dienen los, waardoor er ruimte 

ontstaat om het anders te doen (met jouw bedrijf en privé) 

• maak je plannen voor jouw bedrijf voor de komende maand vanuit jouw hart, 

waardoor je meer vanuit flow onderneemt 

• voel je meer rust en vertrouwen in jezelf en jouw bedrijf 
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Voor meer informatie hoe het in zijn werk gaat en voor alle actuele informatie, zoals 

prijs en datum van de Heartflow Businesshealing klik je op onderstaande link: 

https://coachingspraktijkvannoije.nl/heartflow-businesshealing/ 

 

  

https://coachingspraktijkvannoije.nl/heartflow-businesshealing/
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DON’T 4 
GEBRUIK WOLLIGE OF VAKTAAL 
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Heeeeeeeeeeeeeeel veel coaches die nog niet kunnen leven van hun bedrijf lopen 

stuk op deze stap.  

Ze frustreren zich enorm, want het lijkt alsof alles wat ze doen, niet werkt en niet 

aanslaat. Ze willen nu direct resultaat anders hebben ze het idee dat ze het niet 

goed doen en dat het niet werkt. Dan gaan ze weer over naar de volgende 

doelgroep of strategie, waardoor het heel warrig wordt wat ze doen en niet 

duidelijk naar de buitenwereld voor wie ze er zijn en wat ze doen.  

Daarnaast zijn er ondernemers die wel weten voor wie ze er zijn en wat ze 

aanbieden, maar… die nog steeds geen klanten of in ieder geval niet genoeg 

klanten hebben om van te leven. 

Hoe komt dat? 

Dat komt doordat ze niet écht de taal van hun klanten spreken. 

Als ik bijvoorbeeld kijk naar coaches, dan gebruiken ze vaak wollige taal of vaktaal 

die ze bijvoorbeeld in hun opleiding gebruikten of die coaches onderling met 

elkaar gebruiken. Hun klanten gebruiken die taal niet. 

Zo zeggen bijvoorbeeld veel coaches dat ze je helpen om weer in je kracht te staan 

en meer vanuit je hart te leven, maar dat is niet per se de taal die jouw klanten 

spreken. Of ze vermelden op hun website: “Als executive Life Coach help ik 

persoonlijke belemmeringen overwinnen.” 

Ja, het klopt dat je dat doet. Maar dit is voor jouw doelgroep totaal nietszeggend. 

Zij liggen niet midden in de nacht wakker en denken “Ik wil een executive Life 

Coach inschakelen om mijn persoonlijke belemmeringen te overwinnen.”  

Nee. 

Jouw klanten zeggen bijvoorbeeld dat ze willen leren om nee te zeggen en hun 

grenzen aan te geven. Ze geven aan dat, als ze dat niet doen, ze nog meer stress 

ervaren. En ja… daarmee ga je hen helpen om in hun kracht te staan en vanuit hun 

hart te leven, maar dat is niet het eerste waar ze aan denken. Ze denken aan hun 

pijn in hele concrete, alledaagse bewoordingen. 

Gebruik dus geen wollige taal of vaktaal, want daarmee spreek je jouw (potentiële) 

klanten niet aan.  
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DO 4 
SPREEK DE TAAL VAN JOUW KLANT 
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Ontdek dus wat de exacte woorden en zinnen zijn van jouw klanten en jouw 

doelgroep en gebruik die exacte woorden en zinnen op jouw website, in jouw 

social media posts en in gesprek met jouw klanten.  

Dan slaan ze aan, gaan ze denken, daar moet ik zijn, want die weet precies waar ik 

tegenaan loop. Dan komen ze naar je toe, omdat ze zich herkennen in wat jij deelt. 

Vanuit die herkenning en erkenning zetten ze de stap om betalende klant te 

worden.  
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DON’T 5 
NIET DURVEN VERKOPEN 
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Al mijn klanten hebben een hekel aan van die ‘schreeuwerige types’, die hun 

dienst of product verkopen. Ze willen zo absoluut niet zijn. Doordat ze bang zijn 

daarop te lijken en mensen af te stoten, zijn ze maar niet zichtbaar en durven ze niet 

te verkopen. Ze zijn bang dat mensen hen irritant en niet leuk vinden. Daardoor 

verkopen ze niets en kunnen ze niet leven van hun bedrijf. 

Dit is echt mindsetwerk. Ontdek welke belemmerende overtuigingen je hebt op 

het gebied van verkopen die jou tegenhouden om mensen te helpen.  

En weet… jij biedt (als het goed is) een dienst aan die andere mensen verder helpt 

en dus die het leven van mensen verbetert. Als jij niet aan mensen vertelt en laat 

zien wat jij doet en hoe jij hen kan helpen, dan ontneem je gewoonweg deze 

mensen de kans op een beter leven. Hoe erg is dat? 

In feite ben je het dus verplicht om een aanbod te doen, want anders loopt de ander 

de kans op een beter leven mis. 

De andere kant is dat sommige ondernemers (vaak de ondernemers die mijn 

klanten zien als ‘schreeuwerige types’) op een ‘harde’ manier verkopen en door 

kunnen pushen. Dat wil je ook niet. Wat dus niet helpt, is dat je alleen maar 

verkoopt en geen waarde deelt.  

Potentiële klanten doorlopen een aantal fases voordat ze betalende klant worden. 

Je kunt die fases niet overslaan. Als je dat wel doet, dan kom je over als zo’n 

‘schreeuwerige type’. Houd dus rekening met deze drie fases (welke ik in de 

volgende DO verder uitleg).  

Op een eerste date vraag je ook niet meteen of jouw date met jou wil trouwen en 

kinderen van je wilt, toch? 
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DO 5 
ZORG DAT JOUW KLANT JOU LEERT 

KENNEN, LEUK VINDEN, VERTROUWEN EN 
VAN JE HOUDEN 
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Zoals ik eerder aangaf hebben mijn klanten een hekel aan die ‘schreeuwerige 

types’. Daarom gaat deze stap over een manier waarmee je geen schreeuwerig 

type bent, maar wel van volgers klanten maakt. Dat doe je met de know-like-trust-

love methode. 

Mensen moeten jou leren kennen (know), leuk vinden (like) en vertrouwen (trust). 

Dan pas worden ze klant (love). De ene potentiële) klant loopt sneller door dit 

proces heen dan de ander.  

Integreer dus de know-like-trust-love in jouw social media posts en in de mails aan 

je mailinglijst.  

Deel zaken over en van jezelf. Weeg af wat je wel en niet wilt delen. Je hoeft zeker 

niet alles te delen. Deel ook wat je doet en waarom je doet wat je doet. = know-fase 

Deel situaties waar jouw doelgroep zich in herkent. = like-fase. Ze gaan je leuk 

vinden, omdat ze zien dat jij precies weet wat er bij hen speelt. Daarnaast gaan ze 

je leuk vinden (of niet), doordat je dingen van jezelf deelt en ze jou zien en horen. 

Deel waardevolle tips en informatie. Schrijf bijvoorbeeld een post waarin je een 

herkenbare situatie schetst (like) en met een paar tips (trust). Het delen van 

testimonials helpt jouw volgers om te zien en erop te vertrouwen dat anderen al 

mooie resultaten bij jou hebben behaald. = trust-fase 

Vervolgens plaats je onder elke post een call to action. Daarmee nodig je de volger 

uit om actie te ondernemen. De ene keer is de call to action dat je een reactie vraagt 

onder jouw post. De andere keer nodig je de volger uit om jouw gratis weggever 

te downloaden. Jouw volgers worden daardoor uiteindelijk klant. = love-fase 

Geef bestaande klanten iets extra’s. Een extra kaartje, cadeautje of extra aandacht. 

Maak van bestaande klanten ambassadeurs. Zij gaan over jou praten en van alles 

van je delen, waardoor meer mensen jou leren kennen. Daarnaast kunnen 

bestaande klanten ook nog een (vervolg)dienst van je afnemen. = ook love-fase.  
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BEN JIJ ENTHOUSIAST GEWORDEN EN WIL JIJ OOK EEN 

GOEDLOPENDE COACHPRAKTIJK WAAR JIJ VAN KUNT LEVEN? 

Ja, toch? 

En voel je dat jij nu meteen actie wilt ondernemen? En herken jij het volgende? 

• Heb jij het gevoel dat je struggelt met het laten groeien van jouw praktijk? 

• Je wilt heel graag ondernemen op een manier die bij jou past, maar je weet 

niet goed hoe je verder door moet pakken en hoe je meer klanten krijgt. 

• Je hoort regelmatig dat stemmetje in je hoofd dat zegt “Kan ik het wel?” 

“Zitten mensen wel op mij te wachten?” 

• Er is nog te weinig focus op hoe je de volgende stappen kan zetten en je 

raakt snel afgeleid door weer iets anders ‘nieuws’. 

• Omdat je jezelf nog niet echt durft te laten zien en je ook nog niet helemaal 

helder hebt wat je dan wilt laten zien, stel je het maar uit en durf je 

bepaalde stappen niet te zetten. 

• Jij wilt heel graag meer vrijheid voelen in jouw doen en met meer durf en 

zelfvertrouwen jouw praktijk laten groeien. Je bent op zoek naar rust en 

focus in jouw ondernemerschap. 

• Je wilt jouw bedrijf een nieuwe boost geven, zodat je meer focus hebt op 

het zetten van de volgende stappen. De stappen die je dan zet, moeten wel 

bij jou passen, want je hebt een hekel aan ‘schreeuwerige types’ op 

marketinggebied. 

Hoe heerlijk zou het zijn als jij… 

…je niet meer laat tegenhouden doordat stemmetje in jou dat zegt dat je niet 

goed genoeg bent of dat een succesvol bedrijf niet voor jou is weggelegd? 

…durft te vertrouwen op jezelf en dat jij diep van binnen weet en voelt wat de 

juiste stappen zijn voor jou als ondernemer? 

…een moment van ontspanning en rust voor jezelf neemt, zodat je weer kunt 

vertrouwen op jezelf en jouw intuïtie? 

…niet meer vast zit in een vol hoofd met allemaal ideeën, maar dat je er ook mee 

aan de slag gaat vanuit flow? 

…kunt zakken in jouw lijf en verbinding maakt met jezelf, zodat jij (meer) vanuit 

jouw hart gaat ondernemen? 

…even volledig met jezelf bezig bent en me-time hebt, zodat je opgeladen bent 

en daarna heerlijk kunt knallen met jouw bedrijf? 

Als jij dit ook graag wilt, dan wil ik je heel graag uitnodigen voor de “Heartflow 

Businesshealing”. 
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In deze online sessie van 1,5 uur sluiten we de maand in dankbaarheid af en maken 

we ruimte voor de nieuwe maand. Jij bepaalt jouw focus voor de komende maand, 

niet vanuit jouw hoofd, maar vanuit jouw hart en intuïtie. Daardoor zet je de juiste 

stappen die nodig zijn, zodat je een bedrijf neerzet die volledig bij jou past. 

Tijdens en na de Heartflow Businesshealing: 

• laat je moeilijkheden, vervelende klanten, struggels op ondernemersvlak 

los en doe je nieuwe energie en plannen op voor de komende maand 

• kom je in een diepe ontspanning die je niet bereikt wanneer je op de bank 

ligt of aan het netflixen of zelfs aan het mediteren bent 

• nemen we eventueel spanning uit jouw lichaam weg 

• voel je verlichting op bepaalde plekken in jouw lichaam, zodat je je daar niet 

meer door laat tegenhouden 

• ervaar je ontspanning en meer energie, zodat je vanuit hier lekker kunt 

knallen met jouw bedrijf de komende maand 

• slaap je beter en dieper, waardoor je ook na de sessie oplaadt en je je dus 

beter kunt concentreren 

• laat je bepaalde zaken die jou niet meer dienen los, waardoor er ruimte 

ontstaat om het anders te doen (met jouw bedrijf en privé) 

• maak je plannen voor jouw bedrijf voor de komende maand vanuit jouw hart, 

waardoor je meer vanuit flow onderneemt 

• voel je meer rust en vertrouwen in jezelf en jouw bedrijf 

 

Voor meer informatie hoe het in zijn werk gaat en voor alle actuele informatie, zoals 

prijs en datum van de Heartflow Businesshealing klik je op onderstaande link: 

https://coachingspraktijkvannoije.nl/heartflow-businesshealing/ 

 

 

 

 

  

https://coachingspraktijkvannoije.nl/heartflow-businesshealing/
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WEET DAT HET VOOR JOU OOK MOGELIJK 
IS OM TE DOEN WAAR JE GOED IN BENT, 
VEEL ENERGIE VAN KRIJGT ÉN DAAR VAN 

TE LEVEN 
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REACTIES NA 1 OP 1 COACHING 
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CHRISTELS REACTIE NA DE HEARTFLOW VIP-

SESSIE 
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REACTIES NA DE REIKI-GROEPSSESSIES 
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DANKJEWEL VOOR HET LEZEN VAN DIT EBOOK 

Ik hoop dat je er veel uit heb kunnen halen. 

Ik hoop vooral dat het je heeft geïnspireerd om actie te ondernemen en met de 

stappen uit dit ebook aan de slag te gaan. 

Het is tijd voor verandering lieve vrouw. Ik zie zoveel vrouwen die het grootste 

gedeelte van de tijd alleen maar balen. Van zichzelf. Zich onzeker hebben gevoeld 

en nog steeds niet een goedlopende coachpraktijk hebben opgezet.  

Lieve vrouw, je bent tot hier gekomen. Je hebt tot hier gelezen. Waar wacht je nog 

op om de volgende stap te zetten om nu direct aan de slag te gaan met het 

aantrekken van (nieuwe) klanten, op een manier die bij jou past.  

Laat dit het teken zijn dat je hier nu echt iets mee mag doen, zet die stap en doe 

mee met de eerstvolgende Heartflow Businesshealing. Want blijven hangen in hoe 

het nu is, daar word jij niet gelukkiger van, toch? 

Then… let’s go! 

Klik op onderstaande link om te investeren in de online training: 

https://coachingspraktijkvannoije.nl/heartflow-businesshealing/ 

 

https://coachingspraktijkvannoije.nl/heartflow-businesshealing/
https://coachingspraktijkvannoije.nl/heartflow-businesshealing/

