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Vanuit de grond van ons hart
Bedankt. Bedankt voor jouw vertrouwen, voor jouw kwetsbaarheid en bovenal voor wie je bent. De persoon

die bereid is om te zoeken en die meer zijn zielenmissie in de wereld wil zetten. Die concreet iets wil

bijdragen en die daar steeds meer voor wil gaan staan.

Al deze processen, ze komen met ups & downs. Een quote die hierbij past, op dit moment, voor ons

allemaal:

Jouw huidige situatie is de perfecte situatie voor jou.Jouw huidige situatie is de perfecte situatie voor jou.

Ik weet dat je geloofde dat het niet zo is.Ik weet dat je geloofde dat het niet zo is.

Ik weet dat je dacht dat het anders had moeten zijn.Ik weet dat je dacht dat het anders had moeten zijn.

Maar het had niet anders moeten zijn.Maar het had niet anders moeten zijn.

Want als het anders had moeten zijn,Want als het anders had moeten zijn,

dan zou het anders zijn.dan zou het anders zijn.

- Samarpan

Schitterend. Eenvoud. Precies wat het is. De afgelopen jaren hebben we vele ondernemers mogen

ondersteunen in de zoektocht naar en vooral de realisatie van een succesbedrijf. Ook met ups en downs.

Ook hierin is het precies goed waar we nu zijn. Het is allemaal onderdeel van een proces voor ons allemaal

om te groeien, beter te worden en nog dichter vanuit ons authentieke zelf bij te dragen aan een mooie

wereld. Prachtig.

Wij zijn de afgelopen 8 jaar bezig geweest met Betekenisvol Ondernemen: mensen met een boodschap en

een verhaal ondersteunen om meer impact te maken, om meer bij te dragen. Die ‘eager’ zijn om absoluut

het maximale uit het leven te willen halen. Om het leven te creëren en de maakbaarheid van het leven maar

eens te testen.
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De trend achter betekenisvol ondernemen is niet nieuw. Vanuit de landbouwperiode zijn we terecht

gekomen in het industriële tijdperk. Dat duurde zo’n 300 jaar, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Daarna zijn

we als mensheid in een enorme technologische versnelling terecht gekomen die weinig mensen zagen

aankomen: het internet. Mocht je de leeftijd al hebben, dan zul je je wel het moment herinneren waarop je

voor het eerst iemand zag met een smartphone. Altijd online, dat moet je toch helemaal niet willen? Dat was

eerlijk gezegd mijn eerste gedachte. En nu, kijk hoe snel deze ontwikkeling de afgelopen jaren is gegaan.

Enorm snel.

De mogelijkheden van het internet zijn nog lang niet voorbij. Voor de mensen die denken dat ‘het internet’

slechts een modeverschijnsel is: we staan pas aan het begin van alle mogelijkheden. Er gaat écht veel

veranderen en geïntegreerd worden. Vele innovaties op technisch niveau én de manier waarop we als

mensen in het leven staan, zal nog sneller en efficiënter gaan dan nu het geval is. Voor bedrijven betekent

dit een ommezwaai. Net zoals voor ons als mensen dit natuurlijk grote gevolgen zal hebben. Steeds meer

mensen zijn overprikkeld en zoeken naar zingeving. Wat doet deze tijd, deze omgeving met jou? Hoe kun je

daarin van betekenis zijn? Dit zijn vragen die wij de afgelopen jaren veel zijn tegengekomen. Terechte

vragen overigens.

Vanuit het internet dient zich een nieuw soort vergezicht aan, net zoals het internet zelf ooit een vergezicht

was en dat nu helemaal de standaard is geworden, zeker in de Westerse wereld. Die nieuwe trend is meer

persoonlijk gedreven: de wil om zin te geven aan het bestaan. Zoals Victor Frankl het al schreef in zijn

klassieker ‘Man’s Search for Meaning’: “Betekenis geven aan je leven? Dat kun je onder alle

omstandigheden. Daar is niets materialistisch of een of andere ‘voorwaarde’ voor nodig”.
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Betekenis geven vanuit je unieke ZELF. Het is niet makkelijk. Dat begrijpen we als geen ander. Net zoals we

dat voelen. De Westerse wereld is natuurlijk nog grotendeels gericht op materie alleen en niet zozeer op

persoonlijke zingeving. Toch hebben we de afgelopen 8 jaar met ons bedrijf vele mensen mogen ontmoeten

die dat wél zijn: mensen zoals jij! Dat geeft ons hoop. Hoop op een andere manier van leven waarin het niet

meer alleen over materie zal gaan. Niet dat materie er niet meer mag zijn of er niet meer toe doet. Nee,

geenszins. Wij hebben zelf ook gewoon onze inkomstenbronnen uit meerdere investeringen. Het is nu

eenmaal zo dat een goede financiële basis meer mogelijkheden geeft. Niemand is op deze wereld gekomen

met het idee: “Nou, laat ik in dit leven maar gewoon de rekeningen betalen”. Niemand. Althans, daar

geloven wij niet in.

Iedereen heeft zijn of haar unieke talent. Sommigen weten wat het is en zetten het al in de wereld. Anderen

vinden het super uitdagend om hun talent te benoemen, laat staan te gebruiken. Om van de vele

‘zichtbaarheidsissues’ onder mensen die vanuit betekenis willen leven nog maar te zwijgen.

Dit boek hebben we voor jou geschreven. Je bent ondernemer en wil meer in de wereld zetten. Dit boek

gaat niet zozeer over het leven van een betekenisvol leven. Alhoewel, je zult er met grote waarschijnlijkheid

meer over gaan lezen dan in andere ‘businessboeken’. Het mooie is dat steeds meer mensen deze nieuwe

manier van zaken doen aan het omarmen zijn: Business & Meaning. Zo hebben wij het genoemd.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt, dat veel ondernemers die bij ons in de trainingen kwamen een

uitdaging hadden met het implementeren van de nieuwe kennis. Misschien herken je het zelf ook wel. Je

wilt wel, heel graag zelfs, maar toch… Volg je een training dan krijg je vaak het framework dat je naar

succes kan leiden. Dit is slechts het framework. In een training van 2 of 3 dagen is er logischerwijs ook geen

ruimte om alle nieuwe stof te implementeren. Daarom dit boek.

Gedachten en tips genoeg. Praktische zaken. Geen geneuzel. Dit boek helpt jou middels PRAKTISCHE

TIPS EN TOOLS om jouw missie middels een bedrijf meer in de wereld te kunnen zetten. Een tandje erbij.

Level up dus!
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Het is een schitterende tijd. Vanuit de internetwereld bewegen we (langzaam?) toe naar een wereld waarin

de mens vanuit betekenis kan leven. Bevrijd jezelf, leef het leven zoals jij het wilt.

Voordat we je de 25 tips geven eerst nog even iets anders: drie dingen die je wilt vermijden voor jezelf.

Zaken of gewoonten die je juist verder van je zielenmissie en betekenis afbrengen. Soms zijn het

gedachten die je tegenhouden of gewoonten die niet ondersteunend zijn in het leven van je missie. Een

stuk om door te nemen en ter harte te nemen. Deze 3 dingen zijn belangrijk.

Nieuwe zaken aanpakken en de tips implementeren? Dat willen de meesten wel. Oude patronen afleren?

Daarin zit vaak de echte groei. Echter, omdat oude patronen er al zo lang zijn, betekent dit natuurlijk dat ze

hardnekkig zijn. Bij sommige mensen zullen ze niet zo snel veranderen, alhoewel… dat is natuurlijk ook

weer een overtuiging vanuit onze kant. Hoe dan ook, neem deze 3 zaken ter harte. Het kan je veel tijd, geld

en vooral frustratie schelen. Nu willen we het in dit boek niet teveel over die negatieve zaken hebben. Dit

boek zit vooral boordevol kansen om je zielenmissie en je business meer in de wereld te zetten. Het bevat

25 concrete tips waarvan je de meeste vandaag al toe kunt passen. De meeste rondom je business,

sommige zijn wat breder toepasbaar.

Zelf hebben we gemerkt hoe waardevol het is als succesvol ondernemen wat breder getrokken mag worden

dan alleen maar het ondernemersstuk. Betekenisvol ondernemen? Het is hoe dan ook geen ‘magic pil’. Je

zult er hard voor moeten werken. Ben je hier niet toe bereid? Dan gaat dit boek je niet verder helpen

vanwege de simpele reden dat we niet van magic pils houden. Onze motivatie is om jou te helpen om jouw

zielenmissie meer in de wereld te zetten. Iemand die zegt dat resultaat gemakkelijk komt zonder er werk

voor te hoeven verrichten? Ren daar snel bij weg. Iedereen, zonder uitzondering, heeft ergens het harde

werk gedaan. Ben je hiertoe bereid? Het is een schitterend proces dat nooit af is. Zolang wij mensen leven,

mogen we geven.

Veel lees- en vooral implementatie-plezier!
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Drie dingen die je wilt vermijden
1. Denken dat jouw missie er niet toe doet1. Denken dat jouw missie er niet toe doet

Dit is een hele hardnekkige gedachte. Iets dat ons vaak in onze kindertijd wordt aangeleerd. We moeten

‘erin passen’ of we nu willen of niet. Zelf hebben we hier best wel mee gestreden. Mag je gerust weten. Erin

passen was wat we probeerden te doen. Hoe harder we het probeerden, hoe moeizamer ons leven ging.

Het kwam een beetje vast te zitten, zeg maar. Een understatement. Totdat we beseften dat mensen ons (en

jou natuurlijk ook!) niet zullen inhuren, omdat ze een advies van een eenheidsworst vragen. Daarvan zijn er

al zo ontzettend veel.

Sta jezelf nooit, maar dan ook nooit toe om te denken dat jouw missie er niet toe doet. Er is ZOVEEL om

voor te leven en om door te geven. We WETEN dat jouw zielenmissie er toe doet. Voel de energie van wat

we hier schrijven. Hopelijk resoneer je ermee. Er is écht behoefte aan jouw kennis. Laten we er samen voor

zorgen dat jouw kennis op een praktische en toepasbare manier bij die mensen komt die het nodig hebben.

Daarover later meer.

2. Denken dat je te weinig kennis hebt om je missie in de wereld te zetten2. Denken dat je te weinig kennis hebt om je missie in de wereld te zetten

Kennis is macht, toch? Althans, dat was het vroeger wel, in de tijd dat nog niet iedereen kon lezen en

schrijven. Een klassiek citaat van Napoleon Hill hierover is als volgt: “Knowledge alone will not attractKnowledge alone will not attract

moneymoney”. Vrij vertaald: kennis alleen trekt geen geld aan. Misschien heb je wel te weinig kennis over HOE je

je kennis in de wereld kunt zetten. So what? Dat gevoel hebben wij bij tijd en wijle ook nog steeds. Het gaat

echter niet alleen om JOUW kennis. Het gaat om KENNIS in zijn algemeenheid.
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Wat ons zo aan het hart gaat, is dat er zoveel schitterende mensen en ondernemers zijn die hele mooie

dingen te geven hebben en die 1) denken dat ze nog niet goed genoeg zijn en 2) denken dat ze alles zelf

moeten uitzoeken. Fantastisch. Wie heeft je dat aangeleerd in je leven? Tegen onze studenten zeggen we

altijd: vergeet niet af te kijken. Succesvolle mensen? Die kijken af. Modelleren. Leren van anderen. De

gedachte dat jij alle kennis in huis moet hebben, is absurd en bovenal onrealistisch.

3. Geld je grootste obstakel laten zijn3. Geld je grootste obstakel laten zijn

Dit probleem hebben we allemaal wel eens meegemaakt: veel ambities en weinig of geen geld. Misschien

sta je op dit moment zelfs in de min en heb je schulden af te lossen. Been there, done that. Zelf zijn we ook

ooit begonnen zonder geld, met een handvol dromen, dat wel. Zonder geld om ze waar te maken. Dat was

ons grootste probleem, dachten we toen: geen geld. Nu weten we beter.

Geld is niet nodig om een business op te bouwen. Als je het hebt, maakt dat het proces wel makkelijker

natuurlijk, maar het is geen absolute must om geld te hebben om een business te bouwen. Vooral belangrijk

ben jij als persoon, als mens, als ondernemer. We leven in een consumptiemaatschappij en worden dus

geconditioneerd om direct resultaten te behalen. Zo is het ook met geld. We willen het direct. Dat is echter

niet hoe het ondernemerschap werkt. Ondernemen is zaadjes planten. Het geld komt dan vanzelf. Don’t

take my word for it, maar vertrouw op jezelf. Je bent het waard.

25 business tipsVerse appels
Om te kunnen oogsten, zul je moeten zaaien. Dat is een waarheid als een koe. “Uiteraard”, horen we je

denken. Toch kunnen we je vanuit de afgelopen 10 jaar business coaching iets heel simpels zeggen: 80%

van de ondernemers die we hebben mogen ontmoeten en verder hebben mogen helpen, past dit proces

niet stelselmatig toe. Ze willen direct oogsten.
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Een lekkere verse appel, dat wil iedereen uiteindelijk wel, toch? In de basis kun je daar op 2 manieren

aankomen. De eerste manier is door het in de winkel te kopen. De tweede manier is om een appelboom te

kopen, deze te planten en te verzorgen. De eerste 2-3 jaar heb je dan helemaal niks, behalve het geld en

de tijd die je in die boom hebt gestoken. Soms zou je de boom wel willen vervloeken. Dat mag, alleen niet te

vaak. Geef de natuurwet van het zaaien en oogsten de kans. Wees een goede zaaier. Niet alles wat je zaait

zal opkomen. Ook dat hoort erbij. Heb geduld. Bouw je leven en dus je business stelselmatig op. Zonder

haast, maar wel met drive.

Graag delen we 25 praktische ideeën met je over de manier waarop je je betekenisvolle bedrijf meer kunt

uitbouwen. Sommige zijn open deuren, andere kosten wat meer tijd en zijn wat meer verborgen. Bij de

‘open deuren’ kun je twee dingen doen. 1. Het ‘ter kennis aannemen’ of 2 ‘het implementeren’. De tweede is

bijvoorbeeld het schrijven van een blog. Zo simpel. Tegelijkertijd kun je jezelf de vraag stellen hoeveel

ondernemers op regelmatige basis een blog schrijven. Op regelmatige basis? Dat betekent voor ons

minimaal 1 keer per week. Dinsdag en donderdag zijn goede dagen voor blogs.

Eén keer per week? Waarover ga je dan schrijven? Relax. Durf erin te gaan en de antwoorden zullen

gaandeweg naar voren komen. Zet je een stap vooruit, dan zie je altijd weer nieuwe dingen en leer je

gedurende het proces. Iets dat altijd sneller en effectiever is dan vanuit het boekje zaken vanaf de zijkant

bekijken. Business is niet perfect en het zal ook nooit perfect worden. 

Om het voor jezelf wat overzichtelijker te maken, werken we in dit boek vanaf de basis toe naar de wat meer

professionele tips.

De BASIS
Deze tips kun je toepassen als je net begint of als je merkt dat je business nog niet helemaal goed staat. De

basis is belangrijk. Zonder basis kun je niet naar het upper level toe. Bouw de basis uit zodat je er blijvend

op terug kunt vallen.

25 Business Tips - hooggevoeligondernemen.nl
Page 10

http://hooggevoeligondernemen.nl


25 Business Tips om betekenisvol te ondernemen

De basistips hebben uiteenlopende inhoud. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen. Natuurlijk kun jij kiezen

welke je wel en welke je niet wilt toepassen .

1. Maak P1-, P2- en P3-producten
Zoals je weet, houden wij van zaaien en oogsten. Van stelselmatig zaken opbouwen. Het klinkt een beetje

flauw en achterhaald: zorg dat dit gewoon goed staat. Het implementeren van P1-, P2- en P3-producten

betekende voor ons een REUZE sprong in onze business. In het begin zaten we in de frustratie dat mensen

niet zagen wat we waard waren. Misschien herkenbaar voor jou? WIJ vonden dat we veel waard waren,

alleen klanten konden niet op een laagdrempelige manier met ons kennismaken. Die drempel hadden we

zelf zo hoog gemaakt.

Mensen kopen wat ze willen, niet wat ze nodig hebben. Dit geldt uiteraard ook voor jouw klanten. Wat ons

enorm aan het hart gaat, is het feit dat er zoveel schitterende mensen bedrijven hebben… zonder dat ze

VEEL mensen kunnen helpen. Jammer! Voor ons is er maar een conclusie: een goed product alleen is

ONVOLDOENDE. Er is meer nodig. Waarde voor je klanten kan immers ook over hele andere dingen dan je

product gaan. Denk aan de manier waarop je jouw dienst of product aanbiedt, de timing waarop je dat doet

en de tools die je aanreikt. Uiteindelijk gaat het er vooral om dat je met het totale plaatje van betekenis bent

voor je klanten én dat er logische stappen en mogelijkheden worden aangeboden aan potentiële klanten.

Als je kennisondernemer bent, kan het je helpen om vanuit verschillende producten te denken. Wij hebben

dit het P1-P2-P3-procesP1-P2-P3-proces genoemd. Het helpt je als kennisondernemer je basis goed te zetten. Om versneld

impact te kunnen maken en om een helder en schaalbaar business model te maken. Een stap die echte

aandacht verdient, in financieel opzicht maar ook in tijd en energie die je er insteekt. Het energetische stuk

wordt alsmaar krachtiger.
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Verschillende niveaus – verschillende
producten
Kort gezegd komt het erop neer, dat je binnen je doelgroep verschillende niveaus van klanten hebt.

Sommige klanten zijn potentiële klanten (leads). Het zijn mensen die jou nog niet of pas recent kennen.

Voor deze mensen is jouw P1-product uitermate geschikt. Klanten die jou al wat beter kennen en die al iets

verder zijn, bied je het P2-product. Klanten die alles van je willen leren en die er helemaal voor willen gaan?

Voor hen is het P3-product het meest passend om in te investeren.

Je ziet dat je jouw klanten op die manier altijd iets te bieden hebt en dat maakt het systeem zo krachtig. De

kern van het systeem draait erom, dat je (potentiële) klanten eerst met je laat kennismaken. Verwacht niet

dat mensen direct voor jouw hooggeprijsde aanbod zullen kiezen zonder dat ze écht goed weten wat je doet

en hoe je voor hen van waarde kunt zijn. Het opdelen van jouw kennis in 3 levels kan je helpen om hierin

gestructureerd te werk te gaan.

Je kunt ervoor kiezen om alleen je P1-product op je website te zetten. Vanuit P1 volgt dan vanzelf wel een

‘verkoop’, tenminste… als je weet hoe je dit aanpakt. Zorg ervoor dat het technisch goed werkt. Ben je er

niet zeker van hoe je dit doet? Vraag dan een professional om je P1-, P2- en P3-producten samen met jou

uit te denken. Belangrijk is dat er flow in zit, dus dat er een logische volgorde in zit. Het technische werk

kunnen de meeste mensen wel alleen, al kunnen we het niet echt aanraden. Beter investeer je (wat) geld

om je hiermee te laten helpen. Wel door een professional laten doen a.u.b. Je bent wat kwijt in Euro’s, maar

het gaat je echt helpen.

In de winkel
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In onze trainingen vergelijken we vaak het online ondernemen met het offline ondernemen in de

detailhandel waarin we zijn opgegroeid. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat mensen deze

vergelijkingen fijn vinden. Sommige mensen denken dat je ‘gewoon’ met alleen een goede website er wel

komt. In dit boek maken we de vergelijkingen met het offline ondernemen. Dan kun je zelf oordelen.

In de winkel van de ouders van Bas waren er verschillende geprijsde producten. Gelukspoppetjes van 25

cent. Daar werden er veel van verkocht. Soms voor een Euro, soms voor 10 Euro, meer niet. Dit was het

P1-product. Een product dat voor iedereen te betalen was. Klanten kwamen hierdoor in de winkel en wij

konden met ze in gesprek komen. Iets dat natuurlijk erg waardevol was.

P2-producten waren er in overvloed. Zeg maar even in de range van 25 tot 150 Euro. Alhoewel dat geen

exacte lijn was. Ook waren er P3-producten. Misschien een stuk of 10-20 producten. Geprijsd boven de 500

Euro. Sommige 1.500 Euro en meer. Verkochten we een of twee van dat soort producten? Bonus voor die

dag. De meeste omzet? Die werd gemaakt in het middensegment. Iets dat natuurlijk logisch is voor de

meeste detailhandelszaken. Hoewel we nog altijd dankbaar zijn dat we zelf niet in de detailhandel zijn

gebleven, zijn de lessen die we daar leerden enorm waardevol gebleken. We geven ze graag aan jou door.

2. Maak een kennismakingsproduct
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Dit valt in lijn met tip #1. Je kennismakingsproduct is je P1-product. Een goed kennismakingsproduct kun je

op verschillende manieren zien. Doordat je mensen met je kennis kunt laten maken, kun je je waarde laten

zien. Dat is het belangrijkste idee erachter. Stel je maar eens voor: je komt iemand tegen op straat en je

begint direct te vertellen over je betaalde producten. Zal zo iemand direct klant bij je worden? Zonder je te

kennen? Waarschijnlijk niet. Drink je eerst een kopje koffie? Of heb je een intake gesprek met zo iemand?

Of wellicht geef je een laaggeprijsd seminar? Grotere kans dat je jouw waarde aan potentiële klanten kan

laten zien. Dit is essentieel, want iemand koopt alleen een product als hij of zij de waarde ervan ziet, anders

niet. Zegt iemand dat hij of zij het ‘te duur vindt’? Dit betekent slechts dat de waarde voor diegene niet

duidelijk is. Dat is niet het probleem van de klant. Dit is duidelijk het probleem van ons als ondernemers. We

weten immers hoeveel onze producten kunnen bijdragen aan het welzijn van andere mensen. Er is alleen

een ‘kleinigheidje’: vaak weet de klant dit zelf nog niet. Het is onze taak om het zogenaamde klantpad

helder voor de klant neer te leggen. Op die manier kan de potentiële klant ook écht klant worden.

Simpelweg door de eerste stap te zetten: het volgen van jouw kennismakingproduct.

Voorbeelden van kennismakingsproducten zijn er legio. De bekendste zij toch wel de gratis intake of een

gratis seminar. Hierbij is het voor veel ondernemers vaak nog even een uitdaging om de mindset van ‘ik

moet direct iets verdienen’ los te laten. Vaak kost een kennismakingsproduct voor jou als ondernemer geld

en tijd. Meet daarom gewoon je resultaten om te kijken of het voor jou werkt. Als je al een

kennismakingsproduct hebt, dan kun je simpelweg tellen hoeveel van je gesprekken, intakes, seminars of

wat je dan ook ‘weggeeft’ leiden tot betalende klanten.

Er is overigens nog wel een klein misverstand uit de wereld te helpen. Een kennismakingsproduct is in de

meeste gevallen geen download. Het is écht een waardevol product dat de klant hoe dan ook mega verder

helpt. Het is een super product waardoor de klant jouw waarde kan zien en - wie weet - meer wil.

3. Maak een OPT-IN
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Dit is de download die ik net al even noemde. Bij een OPT-IN geef je waardevolle informatie weg in ruil voor

het e-mail adres van de potentiële klant. Vervolgens kun je hem of haar waardevolle berichten sturen. Een

OPT-IN kan bijvoorbeeld een minicursus zijn, een deel van een boek, een E-book. Je kunt het zo gek niet

bedenken. Wees origineel. Durf waarde te geven en er een paar dagen voor te gaan zitten om je energie in

zo’n weggever te stoppen. Je zult er geen spijt van krijgen. Na het creëren van zo’n weggever kun je deze

koppelen aan je auto-responder. Daarover straks meer.

In de winkel
Op de toonbank lagen altijd een paar losse velletjes papier. De vader van Bas had een uitdraaitje in Excel

gemaakt en vanuit daar vroeg degene aan de kassa of de klant op de mailinglijst gezet mocht worden. Een

klantenbestand was geboren. Waardevol hoor! In de winkel gaven we mensen hier eigenlijk niks voor terug.

In het internettijdperk raden we je aan om dit zeker wel te doen.

4. CRM-systeem
Als je je kennis hebt opgedeeld in verschillende producten en je een OPT-IN hebt gecreëerd, dan kun je

gaan nadenken om het systematisch ondernemen wat verder uit te bouwen.

Een OPT-IN maken kost tijd. Soms ook geld als je het design door anderen laat doen. CRM-systemen

kosten geld. Hoe dan ook. Eén van de grootste voordelen van het online ondernemen is dat er talloze

software is die voor je kan werken.

CRM staat voor Customer Relationship Management. De bekendste systemen die op dit moment in de

markt zijn? Dat zijn zeker Active Campaign en in mindere mate ook nog Aweber en Mailchimp. CRM

betekent dat je klantgegevens kunt bijhouden. Enorm fijn als je weet dat iemand iets van je downloadt dat hij

of zij bijgeschreven wordt op lijst X. Of, wat dacht je van het feit dat bijvoorbeeld je E-book of mini cursus

vanzelf naar mensen wordt toegestuurd, waar ter wereld jij zelf ook bent. Gaaf toch?
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Er zijn alleen wel twee zaken waar we het nog even over ‘moeten’ hebben. 1. Tijd: het kost nu eenmaal tijd

om zo’n CRM-systeem op te zetten. Er wordt van je gevraagd dat je verschillende automatische e-mail

reeksen maakt. Niet teveel van voorstellen hoor! Een e-mail reeks kan ook heel simpel zijn dat iemand

automatisch jouw E-book in zijn of haar mailbox krijgt. Een gewone e-mail, maar wel afgesteld op de

‘trigger’: het downloaden. Zie je de mogelijkheden van zo’n CRM systeem? Het IS de basis van een online

bedrijf, omdat er anders enorm veel informatie verloren gaat of je veel zelf (handmatig) moet doen. 2. Geld:

je zag de bui waarschijnlijk al hangen. Alhoewel een CRM-systeem je veel werk en daarmee tijd kan

besparen, is het niet gratis. Het kost elke maand geld. Het goede nieuws is dan wel weer dat CRM-

systemen met je meegroeien. Oftewel: hoe meer mensen jij op je e-mail lijst hebt staan, hoe groter je

business in essentie is en hoe meer een CRM-systeem kost om op te zetten. Nu hoor ik je al denken? Wat

gaat dit nu precies kosten? Goede vraag. Ondernemen is immers ook de kosten beperken. Daar zijn we zelf

ook met harde lessen achter gekomen. Zonder goed op de kleintjes te letten, zal je niet lang overleven.

Ok, een CRM-systeem kost geld. Dat is waar. Je kunt beginnen met de goedkoopste versies. Dan heb je

weinig, maar betaal je ook weinig. Vanuit daar kun je dan uitbouwen. Met een paar tientjes per maand kun

je al starten. Wil je wat betere versies? Kijk dan eens naar Active Campaign Professional. In alle andere

systemen zit geen CRM mogelijkheid en daar is het ons nu net om te doen.

In de winkel
Je kunt je voorstellen dat dit soort mogelijkheden voor kleine ondernemers nog geen tientallen jaren op de

markt zijn. Wij herinneren ons nog hoe de vader van Bas achter zijn bureau de mailinglijst probeerde op te

schonen en actueel te houden. Dan versturen via Excel, in zogenaamde badges. Als je er immers teveel

tegelijk stuurde, had je kans op spam en dus blokkades. Dit alles kostte best veel tijd en goede zin . Kun je

nagaan hoe makkelijk het ons nu wordt gemaakt. Mits we de tijd, energie en het geld investeren om dit als

de basis van het online ondernemen te zien.
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5. Website
Niet meer weg te denken uit het huidige ondernemersklimaat. Websites. En toch, eerlijk is eerlijk, de meeste

ondernemers hebben bar slechte websites. Echt. Slecht. In onze training Top Ondernemer geven we onze

visie over websites: de website komt als laatste in het bouwen van je business. Allerlei andere stappen

zitten daar nog voor.

Even terug naar die websites. Niet om hier nu negatief te doen, maar je kunt dit bij jezelf nagaan. Als je

website goed is, dan komen er honderden of duizenden bezoekers per dag. Is je website (en natuurlijk je

content die je erop plaatst) niet zo goed? Dan heb je geen of heel weinig bezoekers. Over websites alleen

zouden we al een apart E-book kunnen schrijven. Hier in dit boek wil ik het vooral praktisch voor je houden.

Praktisch toepasbaar. Geen geneuzel eromheen. Als ondernemer weer je zelf dat een goede website een

‘must’ is. Dat hoef ik je zeker niet te vertellen. Verdient je website aandacht? Zeker! Hoe vaak update je nu

zo’n site? Wij zeggen minimaal eens in de twee jaar volledig vernieuwen. Het internet verandert zo snel, je

wilt gewoon vindbaar zijn en blijven. In plaats van een dinosaurus worden doordat je je website niet up to

date weet te houden.

Hoe een goede website er precies uitziet, kunnen we niet zeggen. Dat zul je écht je klanten moeten vragen.

Feit is dat het maken van een website in essentie de laatste stap is in een heel ontwerpproces. Waarom

veel ondernemers hobbymatig werken, is omdat ze snel willen. Snel een website online zodat mensen ze in

ieder geval online kunnen vinden. Werkt prima voor mond tot mond reclame, als dat je doel is. Wil je meer

mensen bereiken? Ook onbekenden die nog NOOIT van jou hebben gehoord? Dan is er meer uitdenkwerk

nodig. Neem die tijd. Werk ook hier met professionals die weten wat ze doen en hoe ze je kunnen helpen.

Sta voor kwaliteit. Ook op je website.

In de winkel
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Ik, Bas, herinner mij nog dat mijn vader mij iets liet horen. Ik zal zo rond de 10 jaar geweest zijn. “Bas, dit is

iets nieuws, we gaan het eens proberen. Ssst, nu even de telefoon niet van de haak pakken hoor”. Allerlei

rare geluiden. Brrrr… pssssttt… tiikkkk. Het inbellen op de modem. We mochten niet eens elke dag op het

internet. Kun je het je voorstellen? Het kostte een gulden per minuut. Zeker in de begintijd. Bizar als je het

zo bekijkt. Nu kun je bijna overal ter wereld internet hebben. De vraag of je het zou moeten willen, is

natuurlijk een hele andere. Laatst heb ik dat geluid nog eens opgezocht. Het is zo’n herkenbaar deel van

mijn jeugd. Kijk maar eens op Youtube. Bij mij toverde het in ieder geval een lach op mijn gezicht. Heerlijk.

Het internet was dus net in opkomst toen Bas zijn ouders startten met hun winkels. Niks belangrijks. Zo

werd er althans mee omgegaan. Natuurlijk, uiteindelijk kwam er een website. Een soort van visitekaartje

althans. Een vroege versie van een website. Er werd wel een professional voor ingehuurd (soort van). Ik zie

hem nog de winkel binnen komen lopen met zijn stropdas. Achteraf vraag ik mij af of het écht zo’n

professional is geweest. Vermoedelijk niet. De website in de winkel was een ondergeschoven kindje en

bleef het tot het einde. Dat werd ook wel duidelijk toen de concurrentie wel goed aan de slag ging met

websites.

6. Online winkelwagentje
Nog zo’n basis dingetje waarmee je het jezelf makkelijk kunt maken: een online betalingsmodule op je

website. Je kunt alles automatisch inregelen en verkopen doen, zonder enige moeite met de transactie zelf.

Een online winkelwagentje heeft natuurlijk alleen zin als je producten te verkopen hebt. Je P1-product op je

website? Het zou natuurlijk schitterend zijn als mensen het daar direct kunnen kopen.
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De bekendste en meest gebruikte betaalmodule online is toch wel die van Mollie. Dit is een zogenaamde

plug-in die je in WordPress kunt installeren. Een losse module zeg maar. Kost je in het begin geld en tijd,

maar kan daarna als een echte ‘asset’ voor je werken. Je maakt het een keer en daarna is het een kwestie

van nieuwe producten aanbieden en toevoegen online. Kwestie van een paar muisklikken voor iemand die

weet wat hij doet.

In de winkel
Het online verwerken van betalingen heeft de afgelopen jaren absoluut een hoge vlucht genomen. Zelf denk

ik dat de groei er nog niet uit is. Elke keer weer horen we de cijfers van de groei van de online verkopen.

Interessant proces aangezien de detailhandel in zijn algemeenheid niet altijd hele goede cijfers laat zien.

Ergens moet dus een krimp zitten? Wellicht bij de meer traditionele vormen van detailhandel? De offline

verkopen?

Vroeger in de winkel hadden we geen Mollie of andere automatische betaalsystemen. Het enige dat we

hadden, was een pinautomaat en een kassa. Verkocht je iets? Altijd weer langs die kassa. Handmatig.

Soms stond er een rij voor de kassa. Hielpen we mensen met inpakken. Leuk om te doen, maar natuurlijk

wel tijdsintensief. In de winkel hebben we nooit de mogelijkheid gehad om online mensen te laten betalen.

Bestond toen vast wel, maar het werd niet gebruikt door ons.

Mollie is nu de nieuwe kassa geworden. Hoe geweldig is het als iemand anders geld naar je overmaakt door

in een product te investeren wat hem of haar verder helpt? Zonder dat er enige handelingen aan te pas

komen? Juist ja: geweldig :).

7. E-mail ‘marketing’
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Kan een belangrijke pijler van de basis van je business zijn. Het goede nieuws is, dat je kunt combineren:

klantrelaties managen (CRM dus) en E-mail marketing toepassen. Dan snijdt het mes aan twee kanten. E-

mail marketing kun je zien als het sturen van nieuwsbrieven naar je (potentiële) klanten. Met waarde. Hoe

meer, hoe beter, dat is onze persoonlijke regel. Je e-mail lijst begin je op te bouwen doordat je je OPT-in op

je website zet. Verwacht hier geen tientallen OPT-ins per dag op. Tenzij je automatisch veel verkeer hebt

naar je website zul je nog iets meer moeten doen dan alleen maar je OPT-in op je website zetten en hopen

dat je gevonden gaat worden en dat mensen specifiek jouw OPT-in downloaden. E-mail marketing is

eigenlijk E-mail educatie. In die zin, dat je je e-mail lijst gebruikt om waardevolle berichten te sturen.

Overigens: als je nu iets denkt in de trant van “Hoe kom ik aan een E-mail lijst?” Begrijpelijk. Trust me,

iedereen is zo begonnen. Je hebt niet in een keer 30.000 mensen op je lijst staan. Dat is gewoonweg niet

mogelijk. Laat ons wel nog even dit zeggen: de eerste inschrijvers op je lijst zijn VELE malen belangrijker

dan de rest. De 30.000 komt vanzelf wel als je ziet wat dit systeem voor je kan doen en hoe het werkt. Dat is

relatief makkelijk. Het is belangrijker dat je start. Zoals altijd .

In de winkel
De vader van Bas hield al die e-mail lijsten dus met de hand bij. Een paar honderd mensen stonden er op

een gegeven moment op. Frustratie als er iemand op stond die er bijvoorbeeld weer af wilde of iemand bij

wie zijn e-mail adres aangepast moest worden. Nu, in de tijd van Active Campaign en andere zogenaamde

auto-responders is dit makkelijker dan ooit. Je kunt letterlijk op van alles zoeken. E-mail adres, voornaam,

achternaam, laatst geopende campagne. Op hoeveel verschillende e-mail lijsten iemand staat. Welke

orders hij of zij heeft geplaatst en welke producten er zijn aangekocht. Een hele verbetering t.o.v. al het

handwerk zoals het eerst was. Heerlijk .

8. Maak templates

25 Business Tips - hooggevoeligondernemen.nl
Page 20

http://hooggevoeligondernemen.nl


25 Business Tips om betekenisvol te ondernemen

In bijna alle E-mail programma’s kun je templates maken. Opmaken zoals je wilt dat jouw mailtje eruit komt

te zien. Je kunt vele verschillende templates maken. Allemaal voor verschillende doeleinden. Je kunt je

bijvoorbeeld voorstellen dat iemand die al een P2-product heeft gekocht niet meer de uitnodiging hoeft te

ontvangen voor het P1-product. Dit automatiseer je dan in een template – of dit laat je doen door iemand die

dat beter kan dan jijzelf. Zelf maken wij bijvoorbeeld geen templates. Nooit gedaan.

In de winkel
De nieuwsbrief van de vader van Bas zag er bijna altijd hetzelfde uit. Los van het feit dat het altijd wel een

beetje ‘klooien’ was in Outlook. Soms verschoven letters of plaatjes waardoor de nieuwsbrief niet altijd zo

weg ging als hij wilde.

9. Automations
Heb je je auto-responder programma staan? Ben je met je templates aan de slag? Of beter nog: laat je een

deel door iemand anders doen? Bekijk dan eens de mogelijkheid van zogenaamde automations in jouw

auto-responder programma. Een automation hebben we al even heel kort hierboven uitgelegd. Simpel

gezegd komt het erop neer dat je een bericht (e-mail) kunt sturen op het moment dat er iets gebeurt.

Bijvoorbeeld iemand die zich inschrijft voor een E-book. Geheel automatisch wordt dan het E-book

verstuurd.

Automations is een manier van denken. Soms zijn de e-mails namelijk aan elkaar gekoppeld. Zoals

wanneer we een challenge organiseren van 30 dagen. Er is dan een sequentie van in totaal 30+ e-mails,

waarbij er automatisch elke dag een e-mail uit de sequentie wordt verstuurd. Geweldig om mensen op die

manier verder te helpen. Eén keer gemaakt en we kunnen het blijven gebruiken. Over challenges later

meer.
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Het kan ook iets heel simpels zijn, zoals bijvoorbeeld voor onze nieuwjaarsborrel 2020 waar we ten tijden

van het schrijven van dit boek middenin zitten. We hebben een pagina op onze website gemaakt.

Hierachter hangt een formulier (geef je naam en e-mail adres op) dat ‘praat’ met Active Campaign, ons

CRM-systeem. Zodra iemand zich aanmeldt voor de nieuwjaarsborrel, komt diegene op een aparte lijst te

staan. Die aanmelding voor de lijst stuurt weer een e-mail eruit met een verwijzing naar alle praktische

zaken rondom de borrel. Kunnen wij ons concentreren op het contact met onze klanten. Het enige dat we

hoeven doen, is die lijst af en toe te bekijken zodat we weten hoeveel mensen er komen. De voordelen van

automations zijn echt legio.

In de winkel
Automations waren er niet. “Natuurlijk niet”, horen we je al een klein beetje denken. Geen automations?

Nope. Er is voor de rest ook weinig over te zeggen. De tijd was anders en de aanmeldingen voor

bijvoorbeeld een borrel of een speciale koopavond werden altijd met de hand gedaan. Administratie en

lijstjes te over ;). In de begintijd ging alles zelfs nog per briefpost!

10. Schrijf een blog
Yes. Een blog. Een échte. Je kunt al relatief makkelijk een blog schrijven. Wel is het belangrijk om eerst te

bekijken wat voor soort type blogs er zijn. Er zijn namelijk twee soorten blogs:

Eenmalige blogs
Dit zijn thema’s die voor jou actueel zijn en die er toe doen. Eenmalige blogs kunnen voltreffers zijn als ze

écht goed zijn en mensen aanspreken. Op een gegeven moment zullen ze echter van het internet

verdwijnen, omdat ze niet meer vindbaar zijn of als er niet meer op wordt gereageerd.

Organische blogs
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Dit type blog kan op het internet worden gevonden. Ze zijn SEO proof. Dit betekent dat ze geschreven zijn

vanuit het Search Engine Optimization principe. De zoekwoorden waarop gezocht wordt, zijn gebruikt in de

blog. Dit betekent dat zo’n blog je blijvend nieuwe bezoekers zal geven. Daarom zijn organische blogs

(soms worden ze ook wel artikelen genoemd) beter dan eenmalige content.

In de winkel
Blogs werden er niet geschreven. De enige communicatie die er werd gedaan (als dat al gebeurde), was

rondom de nieuwe producten of een andere vorm van sale. Hier hebben we dus wel een kans laten liggen

om nieuwe bezoekers op onze website te krijgen. GRATIS of bijna gratis. Zeker als het organische blogs

betreft. Helemaal gratis zijn ze overigens niet. Let us explain.

11. SEO onderzoek doen
Schrijven over wat mensen bezighoudt en waarop mensen zoeken. Dat zuig je niet zomaar uit je duim.

Daarover hebben we het in het Rijkdom Jaarprogramma gehad. Er is SEO analyse nodig. Op welke

woorden zoeken mensen en op welke woorden niet? Soms zijn het dus de woorden (SEO) waarop wordt

gezocht. Veel vaker nog de zogenaamde longtails (zoekwoorden). Dus waar vroeger iemand ‘kapper’

intypte, is dat nu vervangen door bijvoorbeeld ‘kapper in Made’. Of misschien zelfs wel ‘kapper die…

specialiteit x’ heeft. Een behoorlijke verandering dus.

Om te weten waarop mensen zoeken, wil je dus bij voorkeur een SEO onderzoek laten doen. Op die manier

heb je helder waarover je kunt schrijven. Schrijf je vervolgens blogs? Sta er dan niet vreemd van te kijken

als er ‘ineens’ meer bezoekers op je website komen die je voorheen nooit gezien hebt. Omdat Google de

SEO’s en longtails eerst moet actualiseren, is er wel een vertraging in dit proces. Het kan best 6 tot 9

maanden duren voordat je daar dan écht bezoekers van op je website mag verwachten. Maar… er is één

grote maar: zolang mensen op die specifieke woorden zullen blijven zoeken, zal jou dat verkeer en dus

impact opleveren. Veranderen de woorden of de zinnen? Dan kan het betekenen dat je weer gevonden wilt

worden op deze nieuwe zoekwoorden of zinnen.
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Een SEO analyse is niet gratis. Helaas. Of misschien maar beter dat het niet gratis is. Zoek maar eens in je

netwerk naar SEO en je zult best wel wat vinden. Kijk met wie het klikt en vraag om referenties. Het is nodig

in deze tijd.

12. Zet je blog op LinkedIn (onder artikelen)
Een tip die we je graag geven, is om je blogartikelen te plaatsen op LinkedIn. Doe dat dan wel als artikel,

niet als bijdrage. Een bijdrage zakt naar beneden gedurende de tijd, artikelen blijven staan. Nadat je

meerdere artikelen hebt geschreven, gaan mensen er ook wat meer rondneuzen, is onze ervaring. Je bouwt

dan als het ware een kleine bibliotheek op LinkedIn. Een bibliotheek van artikelen dan wel te verstaan.

Een artikel maken en plaatsen op Linkedin heeft een aantal stappen.

Stap 1: Druk op ‘Artikel schrijven’:Stap 1: Druk op ‘Artikel schrijven’:
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Stap 2: Kies een titel en schrijf content:Stap 2: Kies een titel en schrijf content:

Stap 3: Klik op ‘Publiceren’ en schrijf je begeleidende tekst:Stap 3: Klik op ‘Publiceren’ en schrijf je begeleidende tekst:
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Denk hieraan ook dat je de juiste hashtags gebruikt door #ditiseenhashtag te zoeken waarop mensen

zoeken. Vervolgens druk je op publiceren en dan kun je gaan.

Zorg daarna dat je je post blijft monitoren en dat je de interactie aangaat met mensen. SOCIALE media…

13. Open een Youtube kanaal
Eén van onze eigen werkpunten voor het nieuwe jaar. We zijn van mening dat we nog te weinig halen uit

ons Youtube kanaal. Natuurlijk, we hebben daar tientallen stukken content staan en ja, het is de moeite om

daar eens te kijken. Toch gaat Youtube één van onze speerpunten voor het nieuwe jaar zijn. De gedachte

erachter is in essentie heel simpel: ongeveer de helft van het zoekvolume gaat via video. Youtube dus.

Waar mensen vroeger uitsluitend zochten op tekst, is dit inmiddels echt wel veranderd. Stukken content die

je in tekst hebt? Wellicht loont het om eens te bekijken of je ze op kunt nemen. Al dan niet in combinatie

met een podcast.
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Een slechte film is beter dan geen film. Dat zei onze cameraman altijd tegen ons als we ons weer eens

verspraken en de video weer opnieuw wilden doen. Een slechte video is beter dan geen video. Just think

about it. Je smart phone heb je waarschijnlijk altijd wel bij je. Schiet je iets te binnen? Neem het gewoon

eens op. Maak er een gewoonte van. Je zult merken dat je veel meer te vertellen hebt dan je denkt.

Het zoekvolume op Youtube gaat veelal via de kernwoorden waarop mensen zoeken. Een soort SEO

woorden. Kijk eens op het internet rond hoe je een Youtube video kunt uploaden. Althans, het uploaden zelf

is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je natuurlijk je video upload mét de juiste keywords erbij.

Schrijf je al blogs? Zet er dan gewoon ergens een content video in over die blog. Het kan iets heel simpels

zijn. Zoals hier bijvoorbeeld waar we uitleg geven over het P1-P2-P3-principe.
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Zoals je ziet, staat de Youtube video tussen de tekst in. Dit heeft een aantal voordelen. Ten eerste komen

mensen die dus je Youtube video bekijken ook op je blog terecht (fijn!). Ten tweede gaan mensen vanuit de

blog doorklikken naar je Youtube kanaal. Nogmaals, bij ons kan Youtube ook nog worden uitgebouwd. Eén

van onze prioriteiten voor 2020.

14. Waardevolle content maken
Geschreven content kan dus voortkomen uit een SEO analyse. Er zijn natuurlijk vele verschillende soorten

content die je kunt maken. Wat ons betreft zou je, als je wat te melden hebt, kunnen mikken op waardevolle

content. Probeer niet via Social Media direct alleen je producten aan de man te brengen. Is iemand écht

geïnteresseerd na het zien van een goede post? Ze gaan hoe dan ook naar jou en je pagina kijken.

Content hoeft niet per sé als waardevol gezien te worden als alleen de content waardevol is. Sterker nog,

vaak zie je dat die mensen die inhoudelijk hele sterke dingen doen op socials niet altijd heel veel volgers en

interactie krijgen. Waardevolle content is dus niet alleen ‘waardevol’ als er ‘waarde’ in de vorm van inhoud

is. Jay Shetty legt het zo mooi uit wanneer iets waardevol is om te delen. Hij geeft aan:

1. Avontuur: 1. Avontuur: content die gaat over avontuur. Een reis die je maakt. De berg die je beklimt. Mensen houden

van avontuur en alles wat ermee te maken heeft.

2. Humor:2. Humor: sociale netwerken worden ergens ook bezocht om even uit de sleur te breken. Dit betekent dat

humor het ook goed doet. Een blooper achter de schermen, een grappig filmpje. Je kunt met humor echt

alle kanten uit.

25 Business Tips - hooggevoeligondernemen.nl
Page 28

http://hooggevoeligondernemen.nl


25 Business Tips om betekenisvol te ondernemen

3. Emoties:3. Emoties: waarom de filmpjes van bijvoorbeeld Tony Robbins het zo goed doen, is de emotie die er vaak

in is verwerkt. De interventies, de krachtige tools die hij inzet. Allemaal ondergeschikt aan de emotie die

iemand ervaart. Stel je eens voor: Tony Robbins, de bekende motivational speaker gaat uitleggen HOE hij

zoiets doet. Zonder enige vorm van emotie. Natuurlijk, er zullen mensen geïnteresseerd zijn. De échte

kracht ligt denk ik in het laten ZIEN, in real life, van zo’n krachtige transformatie. Emotie dus. De beste

video’s die het meeste worden gedeeld, dat zijn de video’s die emotie laten zien.

4. Inspiratie:4. Inspiratie: het lukt iemand niet. En dan toch ineens weer wel. Inspiratie. Ken je dat soort video’s of

teksten? Het is net als in een film. De ‘held’ heeft eerst allerlei uitdagingen die hij of zij moet overwinnen. Zit

aan de drank. Partner kwijt. Allerlei narigheid is de samenvatting. Dan komen de kleine overwinningen. Dan

nogmaals ‘de grote tegenslag’ en op het einde is er de totale overwinning. Klinkt bekend voor een van de

films die je recentelijk hebt gezien? Inspiratie is een hele krachtige manier van content brengen. Bedenk

eens hoe je mensen kunt inspireren.

5. Verrassing: 5. Verrassing: je kunt iemand verrassen in je content. Een cadeau, iets onverwachts. Dit is natuurlijk een

heikel punt. Verrassingen zijn er in vele soorten en maten. Als je dit te vaak gaat doen, dan conditioneer je

je volgers om te wachten op verrassingen. Het zijn dan geen echte verrassingen meer.

Of het nu je nieuwsbrief is, of een post ergens, of iets dat je met iemand wilt delen, stel jezelf dan de vraag:

“Who gives a f*ck?” Als het antwoord negatief is? Schrap het dan. Makkelijker gezegd dan gedaan. Mocht je

al met content aan de slag zijn, bekijk dan gewoon eens je laatste berichten die je hebt geplaatst. Leer

ervan. Wat werkt wel en wat werkt niet? Sta op en zet je zielenmissie in de wereld. Je bent het echt waard.

Je hebt genoeg kennis. Just share.

15. FaceBook
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Het blauwe monster. Als je het verkeerd gebruikt althans. Met alleen maar content consumptie zul je immers

je bedrijf en jezelf niet zoveel verder helpen. Implementatie, dat is de echte sleutel. Doen. Net zoals met alle

Sociale Media platforms is er enorm veel te zeggen over FaceBook. Nu, ik wil hier geen hele studie van

maken. De algoritmes zijn zo sterk en er verandert écht continu van alles. Laat mij in ieder geval de

basisdingen aan je uitleggen, zodat je meer volgers kunt krijgen op FaceBook.

Eerst nog even over FaceBook zelf. Facebook is een Social Media platform dat in de volwassenheidsfase

zit. Dit betekent dat de groei aan het afvlakken is. Het zou mij niet verbazen als steeds minder mensen FB

gaan gebruiken de komende tijd. Zover is het nu zeker nog niet. FaceBook biedt ons als ondernemers nog

volop kansen. Echt volop. Net zoals bij alle Social Media platforms is er een aantal dingen belangrijk in de

basis.

1. Consistentie:1. Consistentie: je bent aanwezig op een platform of niet. Kies dus wijs en blijf dan je volgers van het

betreffende platform helpen met jouw content. Dit kan dus ook gewoon de verkoper van open haard hout

zijn die uitlegt hoe je je kachel kunt aansteken met de Zwitserse methode. Het lijkt erop dat de tijd dat je je

alleen kon focussen op het doen van je werk of het produceren van producten wel voorbij is. Wees in ieder

geval consistent in wat je deelt via welk kanaal. Nu horen we je al denken: “Wat is consistent dan precies?

Hoeveel posts plaats ik dan precies?” Dit heeft te maken met het volgende punt.

2. Waardevolle content:2. Waardevolle content: hier hebben we het in het vorige punt over gehad. Kijkende naar FB geven de 5

elementen zoals Jay Shetty ze uitlegt enige houvast.

3. Jezelf zijn: 3. Jezelf zijn: wees gewoon jezelf. Zoals je bent. Je hoeft je online echt niet anders voor te doen dan wie je

werkelijk bent. Succesvol zijn online? Dat betekent op een bepaalde manier natuurlijk jezelf zijn.
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Praktisch:Praktisch: FaceBook heeft een module om berichten in te plannen. Op die manier kom je met punt 1

(consistentie) goed weg. Je plant je berichten in op die tijden zoals jij het wilt. Erg handig. FaceBook is een

schitterend platform. Wees jezelf vanuit consistentie. Maak zowel foto’s, video’s als geschreven tekst en

deel waardevolle content. Je zult je bereik omhoog zien gaan.

16. Content agenda
Voordat we verder gaan met allerlei andere Social Media platformen is dit nog wel even belangrijk: content

agenda. Dit is een agenda waarop je aangeeft wanneer je wat, via welk kanaal deelt.

Zo’n contentagenda komt meestal voort uit het SEO zoekwoorden overzicht. Dus de woorden waarop jouw

doelgroep zoekt. Wel zo handig dat je immers voor hen content maakt en deze deelt. Met content agenda’s

hebben we een haat-liefdeverhouding. We weten dat we samen onze business draaien en vooral dat we het

als een team doen. In die content is het handig als onze creativiteit gericht gebruikt kan worden voor het

maken van een belangrijk deel van de content bijvoorbeeld. Zo’n agenda geeft duidelijkheid. Dat is voor

iedereen fijn. Zeker als je met meerderen aan een business werkt en mensen wilt helpen, is een

contentagenda zeker geen overbodige luxe. Je kunt de foto van hierboven gebruiken om je content uit te

werken. Of, gebruik de komende pagina ervoor. Plan eens in. Werk vooruit. Durf richting te kiezen. Te leren

van je bereik. Te zien wat wel en niet werkt. De enige manier om hier achter te komen, is door het gewoon

te doen. Niet door het te overdenken. Gewoon doen. Wil je meer uit je zielenmissie en dus je business

halen? Durf er veel in te stoppen. Vooral veel tijd (en geld) aan goede content.
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DatumDatum Focus van je postsFocus van je posts KanaalKanaal OnderwerpOnderwerp Eventueel UrlEventueel Url

17. Instagram
Eerst even wat duidelijkheid: Instagram en Facebook zijn op het moment van schrijven allebei van het

Zuckerberg concern. Wil je van FaceBook af vanwege de privacy? Waarschijnlijk geen goed idee om dan

over te stappen naar Instagram. Insta (zo noemt onze dochter het altijd) zit nog niet zover in de

volwassenheidsfase als FaceBook. Toch is Insta steeds meer een gevestigd kanaal aan het worden waar je

als bedrijf zeker aanwezig wilt zijn.

De social media kanalen, het is eigenlijk een etalage. Zie het als een tinder optie, hoe wil iemand met je

kennismaken.
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 Practice what you preach.

 Hoe prikkel jij de emotie?

 TOP 10 #, kijk welke hastags voor jouw werken en jouw top 10 altijd gebruiken.

 Story telling daar draait het om. Wat is jouw verhaal?

 Wat is transformerend in jouw leven geweest?

 Beeld: wat prikkelt emotie?

 Tekst: hoe zet je aan tot actie?

 Hoe maak je ze nieuwsgierig?

Altijd gebruik je de pijlers:

 Gezondheid

 Welvaart

 Relatie

 Geluk

Dit zijn de 4 pijlers waar het grootste deel van de mensen op zoekt.

Wat is je totale boodschap?
Deze altijd in gezamenlijke combi, altijd je marketing doel helder.
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 Beter kwaliteit dan kwantiteit.

 Denk altijd aan jouw verhaal, jouw missie.

 Zorg voor afwisseling in camera.

 Wat zijn je passies? Maak een top 5 en zet deze in voor je.

 Zorg voor consistentie in je boodschap.

 Je bent jouw community manager voor algemene post en reacties.

 Following, interactie met je top level, je klant is je bottom level. TOP is dus je inspiratie, je voorbeeld.

 Thumbnail goed kiezen, foto’s goed snijden, tekst luid en duidelijk.

 Gebruik een creatieve achtergrond.

 Let op emoties op het gezicht.

 Zorg dat je super sociaal bent, dus reageer als iemand op jouw post reageert.

Wat je zeker niet moet doen
  Dezelfde post plaatsen op FaceBook en Instagram.

 Denken, zo het is geplaatst en nu zien we wel weer.

 Verwijs niet te veel door naar je website.

 Zie het als fun en niet als een moetje. Het is tenslotte echt de etalage van je bedrijf.

18. TikTok
‘As we speak’ hebben we net voor hooggevoelig ondernemen een Tiktok account aangemaakt en de eerste

video’s opgenomen. We zullen hier uitleggen waarom we denken dat jij dat ook zou moeten doen en

waarom het kan lonen om het te doen.
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TikTok is een opkomend Social Media platform waar je korte video’s (je kunt kiezen tussen 15 en 60

seconden) kunt delen. Al dan niet met muziek. In dit kanaal zien we potentieel. Het is kort, vluchtig en

makkelijk toegankelijk. Op het moment van schrijven is de gemiddelde gebruiker van TikTok nog relatief

jong. Ook al zagen we een moeder van 36 in onze tijdlijn voorbijkomen die zich afvroeg of er nog meer

‘oldies’ op TikTok zijn. Natuurlijk. Nu op dit moment is het een jonge generatie gebruikers.

Toch zetten wij erop in vanwege een hele simpele reden: ALLE sociale media kanalen zijn begonnen bij

jongeren. Daarna zijn ze mainstream gegaan naar de ouders en wellicht de opa’s en oma’ die nu ook

ineens op FaceBook actief zijn geworden. Wellicht is TikTok de nieuwe Facebook of Insta.

Content-wise vinden we het nu nog niet heel erg sterk. Het is vooral veel plat amusement. De humor factor

van Jay Shetty speelt hier een belangrijke rol. Toch zie je al serieuzere content hier online komen. Tony

Robbins (weer) zit er al op en deelt. Net zoals Gary Vanerchuck bijvoorbeeld. Of wat te denken van de VVD

en Denk. Naja, laten we het politieke element hier maar achterwege laten. 100 business ideeën is al

complex genoeg.

19. Opbellen naar je (potentiële) klanten
Dit is een hele waardevolle strategie en direct toe te passen. Plan een keer in de 3-4 maanden een middag

dat je je (potentiële) klanten gaat bellen. Stel hen gewoon eens een aantal vragen. Hele simpele vragen.

Hieronder volgt het script zoals we dat zelf gebruiken. Voel je vrij om dit te gebruiken of om aan te passen

zodat je het kunt gebruiken.

“Hallo. Geregeld gaan we door ons ‘klantenbestand’ heen om onze beste klanten eruit te zoeken en om te

kijken hoe we meer waarde voor hen kunnen creëren. Jij bent één van die goede klanten. Om jou nog beter

van dienst te kunnen zijn, zouden we je hiervoor een drietal korte vragen mogen stellen?”
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Je kunt meer dan je denkt en gewoon eens de telefoon oppakken om te vragen naar je beste klanten? Het

werkt echt super goed. Zeker als je bedenkt dat het nu ‘samen’ is in plaats van om tegen elkaar te werken

of om iemand iets te verkopen. Voordat we je de 3 vragen geven, wil ik je nog wel even uitnodigen om een

paar dingen heel duidelijk toe te passen. Naja, eigenlijk zijn het 3 dingen die onderdeel uitmaken van één

ding, de KOE methode. KOE staat voor:

Kaken Op ElkaarKaken Op Elkaar

KOE dus. Veel mensen zijn geneigd om veel te veel te praten. Om maar door te blijven gaan met praten

zonder de ander de mogelijkheid te geven om te vertellen. Kijk hiervoor uit. Dit was één van onze valkuilen.

Zorg er maar gewoon eens voor dat je de vragen stelt en dat je zoveel mogelijk stil bent. Daarna kun je in

een gesprek terecht komen.
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We hebben de vragen bewust even op een aparte pagina voor je gezet zodat je die uit kunt printen en

ermee aan de slag kunt gaan. Tip: dit is een oefening om regelmatig terug te laten komen zodat je het

contact blijft houden met je doelgroep en dus met je klanten.
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De vragen:
Wat is jouw grootste frustratie op dit moment?
Klant 1:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klant 2:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klant 3:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Klant 4:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wat probeer jij dit jaar in jouw business te
bereiken?
Zijn je klanten consumenten? Stel deze vraag dan net iets anders. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen:

Wat probeer jij dit jaar in je leven te bereiken?

Of:

Waar liggen je prioriteiten op dit moment in je leven?
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Klant 1:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klant 2:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klant 3:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klant 4:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wat denk je dat je nodig hebt om jouw business
te verdubbelen?
Bij consumentenklanten kun je hier dan bijvoorbeeld van maken:

Wat denk je dat je nodig hebt om dit doel te bereiken?

Klant 1:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klant 2:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klant 3:
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klant 4:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 hele simpele vragen. Niet teveel over nadenken, gewoon doen. Kijk maar eens wat eruit komt. Geef jezelf

twee uur de tijd om hieraan te werken. Blijf zoveel mogelijk in de opdracht. Werk bijvoorbeeld van 14.00-

16.00. Dan stop je. Blijf wel echt bellen. Heb je 4 klanten gedaan? Pak dan je vijfde, zesde en zevende

klant. Don’t stop. Implementatie is de sleutel tot succes.

20. Challenge bouwen
Een van de nieuwste ‘marketing tools’ die op dit moment veel wordt gebruikt, is de ‘challenge’.

Wat is een challenge precies?
De letterlijke vertaling van challenge is ‘uitdaging’. Een challenge kun je dus zien als een uitdaging. In het

ondernemen is het een (voor)opgezet geheel van e-mails, video’s en andere content die mensen helpt om

verder te komen met hun uitdagingen. Challenges zijn leuk en, als je ze goed weet op te zetten, zijn het

echte assets voor je bedrijf. Hiermee bedoelen we dat je ze vaker dan één keer kunt gebruiken en dat er

veel geautomatiseerd kan worden.

Om een challenge goed op te zetten heb je een aantal praktische zaken nodig.

Content of een thema
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Het is natuurlijk belangrijk dat je een thema hebt waar je je challenge aan op kunt hangen voordat je eraan

begint. Maak het relevant voor je doelgroep, dat is wel écht de sleutel tot een succesvolle challenge. De

thema’s en lengtes van de challenges kunnen zeer divers zijn. Bijvoorbeeld een 5-daagse challenge rondom

meditatie. Of zoals wij die laatst hebben gelanceerd: een 30-daagse challenge rondom ochtendroutines.

Bereik
Een challenge is alleen succesvol als je mensen weet te bereiken. Heb je een eigen mailinglijst? Dan is dit

natuurlijk makkelijker. Heb je geen eigen e-mail lijst of is deze lijst niet groot genoeg? Dan kun je heel mooi

adverteren op FaceBook. Houd dan wel onderstaande stappen in de gaten voordat je geld uitgeeft dat geen

geld oplevert. Het adverteren komt echt als allerlaatste en dit doe je pas als je alles hebt staan. Maar

daarover later meer.

Auto-responder programma
Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben wat er met de mensen gebeurt op het moment dat ze zich

inschrijven voor jouw challenge. Je wilt als het ware de mensen ‘opvangen’. Een auto-responder

programma helpt je hiermee door mensen ‘bij te schrijven’ op een aparte e-mail lijst. Op deze e-mail lijst

staan dus je challengers en deze challengers kun je daarna je challenge sturen. Heb je (nog) geen auto-

responder programma of wil je hier niet de paar tientjes per maand aan uitgeven? Dan betekent het veel

handmatig werk verrichten. Jij bent dan het systeem om de mensen te verzamelen en de challenge elke

keer handmatig te sturen. Niet handig, het systeem is veel accurater en je hoeft het slechts één keer in te

stellen.

De stappen
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Je hoeft écht geen dure cursus te volgen om een challenge te maken of op te zetten. Volg gewoon heel

simpel de stappen die we hieronder uitleggen. Met een beetje uitvogelen kom je er dan wel. Laat ons

allereerst uitleggen wat voor stappen er allemaal zijn. Voor het gemak zijn we hier uitgegaan van de opzet

wij hebben gebruikt voor onze 30-daagse challenge.

Stap 1. Promotievideo
Een hele korte video waarin je uitlegt wat je precies gaat doen en waar je challenge over gaat. Zorg dat de

video ‘evergreen’ is. Dit betekent dat je geen datum in je video noemt. Dan kan de video meerdere keren

gebruikt worden. Bedenk dat je video zowel door bekenden als door onbekenden gezien gaat worden en

houd het dus algemeen ;).

Stap 2. OPT-IN pagina
Dit is een aparte pagina waarop je je video plaatst. Bij ons is dit bijvoorbeeld deze pagina. Je ziet al dat

hierin de video van punt 1 te zien is én dat er een Call To Action onder staat: het invullen van je naam en e-

mail adres.

Stap 3. Bedankpagina
Zodra een geïnteresseerde zijn naam en e-mail adres achterlaat op je pagina, zorg dan dat diegene

automatisch wordt doorgestuurd naar je bedankpagina. Dit is een hele korte pagina waarop wat meer

praktische informatie staat. Wil je die van onze challenge bekijken en hoe wij die hebben gemaakt? Meld

jezelf dan even aan voor de challenge en je zult zien hoe die bedankpagina in elkaar steekt.

Stap 4. E-mail lijst toevoeging
Zodra iemand zich aanmeldt, wordt diegene automatisch toegevoegd aan de e-mail lijst in het auto-

responder programma. Wij hebben de E-mail lijst ’30 dagen challenge’ genoemd. Zo kunnen we telkens

zien wie er meedoet. Daarnaast kun je heel goed volgen wat de progressie is van het aantal nieuwe

aanmeldingen.
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Stap 5. Bedank e-mail
Als iemand zich aanmeldt, gaat er tegelijkertijd automatisch een bedank e-mail uit naar het E-mail adres

waarmee iemand zich heeft aangemeld. Hierin wordt iemand uitgenodigd om door te klikken naar de

invulpagina.

Stap 6. Invulpagina
Dit is een aparte pagina die we hebben gemaakt om het maximale uit de challenge te halen. We stellen

hierin een aantal vragen om te kijken waar mensen gedurende de 30 dagen aan willen werken. De

invulpagina is in essentie een soort van formulier. De vragen zijn gekoppeld aan een invulveld. Helemaal

onderaan hebben we een knop toegevoegd zodat mensen het naar zichzelf kunnen e-mailen.

Stap 7. 30 pagina’s op je website
Voor elke dag van de challenge maak je een aparte pagina op je website aan. Zorg dat het logisch is.

Bijvoorbeeld: websitenaam/challenge/dag1. Voor elke dag houd je vervolgens ook gewoon die structuur

aan. Wel zo handig natuurlijk als je enigszins het overzicht wilt bewaren.

Denk niet dat elke pagina er super anders uit hoeft te zien. Je kunt gewoon werken met een vaste opzet.

Wij hebben bij deze challenge gekozen voor een stappenplan. Dat komt elke keer terug. Aangevuld met

bijvoorbeeld een video of een ander stuk tekst dat we hieraan gekoppeld hebben.

Zelf hebben wij in dag 16 een kleine promotie gedaan.

Laat je promotie niet de boventoon voeren. De boventoon is dat je waardevol bent voor je (potentiële)

klanten. De rest komt vanzelf wel. Als mensen voelen dat ze bij jou willen zijn en je hebt ze gediend in de

challenge, dan komen ze vanzelf naar je toe. Het is een sterk energetisch veld van jezelf en je bedrijf.

Stap 8. 30 E-mails met waardevolle content
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In deze stap maak je voor jezelf eerst een worddocumentje met wat je wilt vertellen tijdens de 30 dagen. Wij

hebben dit helemaal uitgeschreven en stap voor stap zijn we het daarna gaan invullen. Deze e-mails

bevatten elke keer weer een link terug naar de challenge pagina. Daarnaast gebruik je (uiteraard) andere

vormen van content die je al eens hebt gemaakt. Zo doen wij er vaak een P.S. in onderaan de pagina naar

een podcast of een blog die we eerder al schreven. Wees hierin creatief zonder je vaste structuur van de e-

mails uit het oog te verliezen.

Stap 9. Reactieveld onderaan de pagina dat meebeweegt
Dit is iets dat écht belangrijk is. Je wilt niet telkens per pagina een reactieveld hebben waarin de deelnemers

hun reactie kunnen achterlaten. Op die manier ben je het namelijk ‘kwijt’ op het moment dat mensen dan de

volgende dag een reactie achterlaten. Een reactieveld dat meebeweegt, bundelt de reacties van alle dagen

samen in plaats van alle reacties per dag los. Nog altijd vinden wij het super gaaf om door dat reactieveld

van honderden comments heen te lezen en te zien wat mensen bezighoudt.

Stap 10. Automations
Automation is een Engels woord en soms merken we dat het (nog wel eens) voor verwarring zorgt. Nergens

voor nodig! Een automations kun je zien als een reeks geautomatiseerde e-mails. De 30 dagen challenge is

dus een vooraf opgezette e-mail reeks van iets meer dan 30 e-mails (bedank e-mail e.d. zitten er natuurlijk

ook bij) die getriggerd wordt door het inschrijven van mensen op de 1  pagina. Spendeer hier tijd aan. Het

gaat je later helpen om het los te laten en alleen nog te hoeven monitoren. In deze e-mail reeks versturen

we de e-mails automatisch om 4:30 uur in de nacht, zodat mensen ze altijd op tijd hebben om met hun

ochtendritueel aan de slag te gaan. Besef dat wij het versturen van de mails niet handmatig doen. Er is

geen magic aan. Het systeem luistert heel simpel naar de comments die wij erin hebben gezet voordat de

challenge begon.

e
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Stap 11. Promotie e-mail 1
Zo, dat waren de eerste belangrijke stappen voor wat betreft de structuur en het stuk dat vooraf dient te

worden gecreëerd. Vind je dit uitdagend? Vraag er dan hulp bij. Net zoals een website is het gewoon iets

dat je keer op keer kan blijven dienen en je helpt om mensen te bereiken op een hele effectieve manier.

Nu alles staat, is het tijd voor de promotie van je challenge. Zonder inschrijvers ga je natuurlijk niemand

verder kunnen helpen. Heb je een e-mail lijst? Maak dan 2 of hooguit 3 e-mails waarin je aangeeft waar je

precies mee bezig bent. Nodig ze hierin uit voor de challenge en beschrijf wat het hen gaat brengen. Je zult

zien dat, zodra je deze 1  mail verstuurt, je aanmeldingen gaat krijgen. Hoe gaaf is dat! Deze 1  mail

versturen wij 5 dagen voordat de challenge begint. Op die manier weet je zeker dat mensen hem op tijd

krijgen en niet worden teleurgesteld.

e e
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Laat in zo’n e-mail ook gewoon iets van jezelf zien rondom het thema van de challenge. Wij maakten onze

challenge bijvoorbeeld terwijl we aan het reizen waren met onze kids. Hoe leuk is het dan om wat meer te

laten zien over hoe je werk en privé combineert? Zelf vinden we het altijd leuk om te zien hoe mensen nog

meer doen dan alleen maar werken ;).

Hieronder zie je het onderste deel van de e-mail om uit te nodigen voor de challenge. Zorg voor voldoende

context in de e-mail en geef duidelijk aan wat het voordeel is om mee te doen.

Stap 12. Promotie e-mail 2
2 dagen voordat de challenge begint kun je je 2  e-mail versturen. Hierin nodig je nogmaals uit voor de

challenge. Zorg wel even dat je de mensen die al zijn ingeschreven niet meer mailt. Dat staat een beetje

raar ;).

e
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In deze 2  e-mail leg je uit dat de challenge over 2 dagen begint en dat je graag zoveel mogelijk mensen

helpt om (in ons geval dan) hun ochtendroutines naar een volgend level te brengen om rijkdom op

persoonlijk, zakelijk en financieel vlak te ondersteunen.

Stap 13. Promotie e-mail 3: last call
Deze 3  e-mail is een ‘must’. Je zult zien, dat je hierin de meeste aanmelders gaat krijgen. Verstuur deze e-

mail bijvoorbeeld 20 of 24 uur voordat je challenge begint en geef aan dat dit de laatste kans is om nog mee

te doen met je challenge.

e

e
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Stap 14. Facebook/Insta promotie
Deze vorm van promotie kan je een boost geven, mits je het goed organiseert en timet. Je wilt natuurlijk wel

dat mensen je promotie zien op het moment dat ze zich nog kunnen inschrijven. Zelf gebruiken wij hiervoor

het korte promo video’tje dat we hebben opgenomen zoals aangegeven in de 1  stap. Ben je niet goed in

FaceBook en Insta adverteren? Begin er dan niet aan (net zoals wij er zelf niet aan beginnen). Het kost je

op zo’n moment écht geld. Je wilt natuurlijk dat je boodschap bij die mensen terecht komt die er wat aan

hebben en die mee kunnen doen met je challenge. Hiervoor zijn specialisten nodig. Ze kosten geld, maar

leveren ook geld op omdat je gewoon gerichter je budgetten kunt besteden. Hoeveel je eraan wilt uitgeven?

Dat is natuurlijk helemaal aan jou. Zorg van te voren wel voor een helder budget.

e
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Zo. Al met al best wel een lang stuk over challenges. Dat komt omdat wij er gewoon heel erg enthousiast

over zijn. Het biedt enorm veel potentieel. Je spendeert de tijd en het geld. Daarna staat het en hoef je het

alleen maar te monitoren. Dat is vanuit assets leren denken en ondernemen. Nu horen we je al denken:

“Heb ik hier wel genoeg kennis voor?” Of, de andere variant: “Ik ben hier nog niet klaar voor”. Eens. Je bent

hier ook nog niet klaar voor. Sowieso niet. Daarom. Ge-Woon. D-O-E-N.

21. Boek schrijven
Elke ondernemer een boek. Het zou niet verkeerd zijn. De meeste ondernemers hebben het echter nog niet

en dat biedt kansen. Grote kansen. Het is iets dat tijd kost om te creëren. Je hebt het gewoon niet zomaar

gedaan. Juist daarom lukt het maar zo weinig mensen om het af te maken: het kost tijd en geld. Daar staat

tegenover, dat als je door deze toetredingsbarrière heen komt, er meer mogelijk is. Je wordt gewoon meer

serieus genomen en als expert gezien.

Een boek schrijven. Dat is toch super veel werk? Waarom zou je het überhaupt doen? Hoe begin je in

hemelsnaam? Ja, een boek schrijven is werk. Dat is een feit. Toch loont het enorm om je gedachten samen

te vatten in een boek. Allereerst wat meer achtergrondinfo.

Waarom een boek?Waarom een boek?

Er zijn vele redenen te noemen waarom je als mens én als ondernemer een boek wilt schrijven.

1. Je hebt een goed verhaal (en wilt het vertellen)
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Schrijven kan therapeutisch werken ;). Dat hebben we aan den lijve ondervonden. Het heelt en helpt je als

mens om te groeien. De drang om een verhaal te willen vertellen, om iets te willen delen met de wereld. Dat

is wat mij betreft de belangrijkste reden om een boek te willen schrijven. Voor jezelf maar vooral voor de

wereld. Vanuit die emotie en drive ontstaan de beste boeken. Mensen houden van verhalen, delen ze en

als ze worden geschreven vanuit herkenbaarheid, is het een enorm pluspunt voor jouw bedrijf.

2. Je wilt expert zijn (of worden)
Mensen die boeken hebben geschreven. Op de een of andere manier hebben vele mensen daar

associaties bij. Wellicht is het vanuit vroeger? Waarin wij als mensen opkeken tegen die mensen die boeken

schreven?

Zo was ik, Bas, laatst in de grote kloosterbibliotheek van het Benedictijnenklooster in Einsiedeln in

Zwitserland. Ik hield een geschrift van honderden jaren oud vast. Handgeschreven. Het deed mij meer dan

ik dacht. Emotie, geduld, exactheid. Alles is nodig om zo’n manuscript te maken. Letter voor letter. Maak je

een foutje? Opnieuw beginnen. Met de komst van de drukpers is er natuurlijk veel veranderd. Toch blijft er

een magische sfeer hangen rondom het schrijven van een boek en is het een groot voorrecht om op zo’n

schitterende locatie boeken te kunnen en mogen schrijven.

3. Je komt er (sneller) mee in de media
Voor ondernemers die aan hun zichtbaarheid willen werken, is een boek een prima middel. Het geeft je de

mogelijkheid om persberichten te sturen en uitgenodigd te worden door journalisten.

4. Het is een mooi cadeau
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Een goed boek? Dat is een schitterend cadeau. Ook om naar je potentiële klanten toe te communiceren.

Zet er een persoonlijke boodschap in die je invoelt en er is een heel erg mooi zaadje geplant. Durf je boek

weg te geven en de resultaten hiervan los te maken. Een boek is wat ons betreft vooral ook gemaakt om

impact te maken op de mensen waarvan jij voelt dat ze het kunnen gebruiken.

7 tips voor het schrijven van je eigen boek
Om een boek goed tot zijn recht te laten komen geven we je graag 7 tips die we voor onszelf gebruiken bij

het schrijven van een boek.

1. Omgeving is alles1. Omgeving is alles

De één schrijft makkelijk vanuit huis, de ander heeft een externe locatie nodig. Voor ons werkt het schrijven

van boeken vanuit huis niet. Te snel afgeleid. Teveel andere zaken die aandacht behoeven. Dit is natuurlijk

geen goede voedingsbodem om een gevoelsmatig sterk boek te schrijven.

Wees eerlijk naar jezelf: wat voor omgeving heb jij nodig om te kunnen schrijven? Hoe werk jij het beste

hierin? Hoe dan ook verdient een boek de juiste energie. Zorg daar goed voor. Met de juiste aandacht is het

een sterk energetisch veld dat je creëert en dat voelen mensen. De omgeving is hierin voedend.

2. Maak ruimte in je agenda2. Maak ruimte in je agenda
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Als je besloten hebt om het boek te gaan schrijven in een bepaalde omgeving, zorg dan dat je ruimte

vrijmaakt in je agenda. Zelf nemen we een volle week om te schrijven. Minimaal. Eerst even 1-2 dagen om

wat tot rust te komen en af te stemmen. Daarna nog 4-5 dagen om echt te schrijven. Ruimte maken in je

agenda zorgt er al automatisch voor dat je je focus en dus je energie op het energetische veld van je boek

legt. Een super belangrijke stap. Je kunt natuurlijk ‘last minute’ besluiten om een week vrij te plannen. Zelf

doen we dit vaak 4-6 weken van tevoren. Net te ver weg, maar ook niet te dichtbij. Op die manier ontstaat

letterlijk ruimte voor het energetische veld voor je boek.

3. Voel in over het thema3. Voel in over het thema

Wellicht heb je al een (deel) van je boek en de inhoud in gedachten? Top! Zo niet, prima. Zelf hebben we

gemerkt dat het van ‘niks’ tot schrijven soms ook best snel kan gaan. Soms weet je gewoon niet wat er

allemaal al in het onbewuste op je ligt te wachten om tot boek te worden verwerkt. Door onszelf tijdens

meditaties en visualisaties telkens verder te verbinden met de schrijfweek ontstaat al een connectie op een

dieper energetisch niveau. Soms betekent dit dat er dan een boektitel verschijnt, een andere keer zien we

de eerste stukjes waar we kunnen beginnen. Dit is zo’n krachtig proces dat we dit gedurende het schrijven

van het boek blijven herhalen om de feeling met de inhoud en datgene wat we willen zeggen te blijven

houden.

4. Schrijf het script (alsof je leven er vanaf hangt ;))4. Schrijf het script (alsof je leven er vanaf hangt ;))

Je hebt nu de omgeving bepaald waarin je wilt schrijven, tijd vrijgemaakt in je agenda en hebt voeling met

het thema. Nu is het tijd om te schrijven. Hier zijn heel veel verschillende layouts, structuren, opzetten en

templates voor. Te veel om op te noemen en vaak merken we dat mensen het lastig vinden om vanuit zo’n

vaste template te werken. Zelf gebruiken we ze niet, maar we kunnen ons natuurlijk wel voorstellen dat jij dit

wel makkelijk en behulpzaam vindt.

Met de hand schrijven geeft je meer mogelijkheden om alle emoties echt te doorleven. Je kunt immers niet

sneller. Op de laptop schrijf je natuurlijk veel sneller waardoor het proces gewoon versneld doorlopen wordt.
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Hoe lang je erover doet om een boek te schrijven? Dat hangt gewoon erg van jezelf af. Als je er écht voor

gaat zitten, dan kun je een boek in een paar dagen schrijven. Het script althans natuurlijk… Daarna komt er

nog veel meer werk bij kijken. 

5. Script overdragen5. Script overdragen

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om het script zelf te gaan bewerken en uit te geven. Zelf kiezen we ervoor

om het bij onze vaste redacteur weg te leggen. We schrijven iets en kijken het daarna nagenoeg niet meer

terug. Het is als een stroom van energie die eruit komt en die daarna door iemand anders bewerkt en verder

gevormd mag worden.

Het script overdragen kun je doen aan partijen die je ondersteunen met het gehele proces dat met het

uitgeven van een boek te maken heeft. Ze nemen je hiermee VEEL werk uit handen. Dat is een feit.

Natuurlijk betaal je er wel voor, maar de kwaliteit krijgt meestal gewoon een enorme upgrade als je met een

dergelijke partij werkt. Nadat je het script hebt overgedragen, houdt een redacteur je op de hoogte door

middel van korte telefoongesprekken of live afspraken.

Natuurlijk, je kunt er ook voor kiezen om het boek uit te geven via een uitgever. Let er dan wel op dat het

proces meestal wat langer duurt en dat uitgevers vaak een (groot) deel van je toekomstige inkomsten uit het

boek willen hebben. Zelf hebben wij niet gekozen voor deze optie. We geven we het dus uit in eigen

beheer, zoals dat zo mooi heet.

6. Redactie6. Redactie
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Nu je het script hebt overgedragen is het tijd om de redactie van je boek te laten uitvoeren. Dit kun je dus

laten doen door iemand anders, vaak een redacteur. Bij ons nieuw uit te komen boek ‘Opgeven Kan Morgen

Ook Nog’ hebben we dit als super fijn ervaren. Zorg er overigens voor dat je redacteur weet waar je met je

bedrijf mee bezig bent. Je wilt écht dat hij of zij feeling heeft met jou en je bedrijf. Het boek mag immers wel

echt een visitekaartje worden van het verhaal dat je wilt overdragen met het boek.

In deze fase worden de teksten gefine-tuned, de cover opgemaakt, ISBN-nummers aangevraagd e.d. Een

super mooie fase, omdat je nu ook in de praktische wereld begint te zien waarvoor je het allemaal hebt

gedaan de afgelopen tijd.

7. Promotie7. Promotie

Dit is een onderdeel dat we niet mogen onderschatten. Wist je dat een boek soms een bestseller wordt

alleen nadat het een verandering van kaft heeft gekregen? Er zijn zoveel variabelen waarmee je hier

rekening kunt houden. Grofweg zijn er 3 mogelijkheden voor de promotie:

a. Je doet er niks aan

Dit is een optie die veel beginnende auteurs onbewust toepassen. We deden dit ook tijdens de 1 druk van

De Hooggevoelige Ondernemer. Alle energie in het boek gestopt, heb je het in je handen… koopt niemand

het. Geen fijn gevoel. Promotie is wel nodig…

b. Je doet zelf de promotie

Een goede optie als je zelf een grote en relevante e-mail lijst hebt of bijvoorbeeld hele goede contacten in

de media. Het gaat om bereik. Heb je een groot bereik? Dan zou je hiervoor kunnen gaan.

c. Je laat de promotie regelen

e
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Vaak offreren de begeleidende bedrijven/redacteurs een stuk in hun offerte waarin ze de promotie op zich

nemen. In de praktijk hoef je hier niet super veel van te verwachten. De promotie laten regelen? Dat gebeurt

gewoon het beste op het moment dat je bij een goede en bekende uitgever bent. Geef je uit in eigen

beheer? Dan is dit vaak een ondergeschoven kindje. (waar je niet al teveel van hoeft te verwachten). Vaak

is het dan een ‘boekpresentatie’ op een mooie locatie: Er komen 20 mensen op af en dat is dat dan.

d.Je doet de promotie deels zelf en je laat een deel regelen

In de praktijk is dit de beste optie. Je betaalt wat voor de promotie via de ondersteunende partij én je bent

gewoon voor jezelf hard aan het ‘promoten’ via de kanalen waarop je al dan niet zichtbaar bent. Zelf regelen

kan overigens ook betekenen dat je een journalist inschakelt of iemand die je helpt om met gemak en gratis

in het nieuws te komen. Dit is een aparte specialiteit en hier zijn aparte professionals voor die je hierbij

kunnen helpen.

Zelf kiezen wij voor promotie vanuit de ondersteunende partij, eigen kanalen én professionele begeleiding.

Als je budget, tijd en commitments wilt maken, kun je hiervoor gaan.

Een kanttekeningEen kanttekening

Een boek uitgeven kost je al snel duizenden zo niet tienduizend Euro. Doe het alleen als je:

1. beseft dat ‘zaken doen’ zaaien en oogsten is;

2. de tijd neemt voor het schrijfproces;

3. accepteert dat je (meestal) niet rijk wordt van een boek;

4. een goed verhaal te vertellen hebt (dat hebben bijna alle ondernemers);

5. het geld ervoor hebt en het kunt missen;

6. er voor 100% achter staat.
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Een boek schrijven is zeker niet iets dat je van vandaag op morgen doet. Dat is gewoon een feit. Het proces

duurt langer dan de andere tips die ik je in dit boek heb mogen geven. Niet getreurd: ook zaadjes die langer

mogen rijpen in de grond kunnen heerlijke vruchten dragen. Koester dat zaaiproces in het voorbeeld van

een boek. Misschien gaat het niet snel en kost het geld, het is iets dat blijft voor de rest van je leven. Het

kan je zo enorm ondersteunen op vele vlakken.

22. Bonjoro
Grote kans dat je er eentje van ons hebt ontvangen: een Bonjoro. Dit is een gepersonaliseerd bericht

waarmee je op een App (de Bonjoro app genoemd) korte video’s kunt opnemen die je helemaal

gepersonaliseerd kunt maken.

Een leuke app dus die wij de afgelopen maanden aan het ontdekken zijn. [https://www.bonjoro.com/?

tap_a=22691-1c3cc7&tap_s=675914-32c082.

Bonjoro geeft jou de mogelijkheid om gepersonaliseerde video’s te sturen naar mensen die in je funnel

komen of die zich via je CRM inschrijven voor bijvoorbeeld een lijst. Je krijgt dan een melding op de

software (als je alles goed heb verbonden en ingesteld) dat je een bonjoro kunt maken.

Zo dus:
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Je kunt boodschappen instellen en daarbij een video opnemen. In de tijd waarin alles geheel automatisch

lijkt te gaan, is dit soort software een enorme toegevoegde waarde omdat je het klantcontact persoonlijk

kunt maken.

Bonjoro heeft 3 service levels. Met het middelste kun je al aardig uit de voeten. Wil je écht level up gaan,

dan heeft het meest uitgebreide (en duurste) natuurlijk de voorkeur. Zo kun je bij het middelste level 3

‘automations’ maken en bij het uitgebreide level meer. Even goed bekijken, maar beginnen bij het middelste

level levert je al best wat voordelen op. Ga je deze app vaker en intensiever gebruiken? Dan kun je

bijvoorbeeld gaan voor een upgrade. (Bij dit soort software is een upgrade overigens altijd voorhanden, een

downgrade niet altijd). Dan zou je in dit geval dus kiezen voor de GROWTH versie. Doe dit echter pas als je

echt massaal aan de Bonjoro wilt gaan ;).

23. UpViral
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Nog zo’n software net zoals Bonjoro die je vele mogelijkheden geeft om je basis uit te bouwen. Op het

moment van schrijven hebben wij UpViral toegepast bij onze challenge.

Een stap die wij zelf hebben toegepast (bij bijvoorbeeld onze challenge) is om de deelnemers aan de

challenge uit te nodigen om deze te delen met hun vrienden. Dit kan dan bijvoorbeeld via Whatsapp, FB

messenger en LinkedIn. Uiteraard behoort E-mail ook tot de mogelijkheden. In deze tijd van social media

kunnen dit soort software je echt enorm snel verder helpen. Wellicht komt dit scherm je bekend voor?

UpViral is een software die je helpt om aan elke deelactie een aantal punten toe te kennen. Heeft iemand

een bepaald aantal punten behaald? Dan krijgen die mensen (automatisch) toegang tot de minicursus

Business Blok (t.w.v. 100 Euro). Super krachtig om als een olievlek je boodschap te verspreiden. Hoe groter

het ‘incentive’ om te delen, hoe makkelijker je boodschap viraal gaat. Door UpViral toe te passen, kun je

bijvoorbeeld je mailinglijst vergroten.

24. Durf te investeren in tijd EN geld
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Diegene die ons kennen, weten dat we veel tijd steken in het leven van onze zielenmissie. Parttime een

bedrijf opbouwen? Het kan, maar voor de meeste mensen is het niet dé succesformule. Betekenisvol

ondernemen vraagt ook gewoon tijdsinvesteringen. Dat staat vast. Durf je tijd en commitment(s) te geven

aan je business. Tijd sowieso. Plaatst die posts op social media, schrijf die blogs. Creëer die ‘assets’ die

voor je blijven werken. Dat is de sleutel. Heb je geld? Dan kun je sneller gaan. Alhoewel, geld is niet per sé

het belangrijkste middel om tot succes te komen. Tijd en commitment, daar gaat het over. Durf ergens voor

te gaan staan en draag het uit.

We know… soms is het spannend of wil je het ‘perfect’ doen. Prima, alleen op die manier duurt het langer

en zijn er in het huidige moment mensen die niet geholpen worden, omdat jij nog aan het ‘plannen’ bent.

Start. Ga ervoor. Geef je business jouw zegen. Breng offers, durf erin te investeren met tijd en geld waar

het nodig is. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Vraag professionals om hulp. Modelleer die mensen die al

weten waarmee ze bezig zijn en die al verder zijn op een bepaald vlak dan jij bent. Vier je successen. Rust,

maar niet te lang. Begin aan je volgende project. Creëer waarde voor mensen. Of het goed komt met jou en

je business? Dat is niet aan ons. Dat is aan jou om te bepalen. Ga er gewoon voor en kijk waar het schip

strandt.

25. Op retreat gaan
De laatste tip van dit boek is er één die wellicht niet zo voor de hand ligt in het kader van ‘zaken doen’. We

hebben je nu namelijk 24 - hopelijk waardevolle - tips gegeven waarmee je aan de slag kunt. Deze 25  tip

gaat over jou, als ondernemer. Jij bent immers degene die de tips gaat uitvoeren en toepassen. Of, in

sommige gevallen, degene die het proces gaat aansturen. Business is voor ons een vorm van liefde waarin

je steeds met jezelf en dus met anderen verbonden wilt zijn. Natuurlijk kun je hier elke dag mee bezig zijn.

Bijvoorbeeld in je ochtendroutines.

e
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Jij als ondernemer bent en blijft het allerbelangrijkste voor jouw bedrijf. Lukt het zoals je wilt? Geef jezelf

dan de credits en wees dankbaar. Sta niet te lang stil en pak het direct weer op om nieuwe dingen te

ondernemen en nieuwe zaadjes te planten. Het leven is te kort om veel te rusten. Dat is slechts een

noodzakelijkheid.

Gaat het niet zoals je wilt? Heb je nog niet de resultaten? Bedenk dan dat geld slechts het bijproduct is van

succes. Meer niet. Help mensen. VEEL mensen. Wees er voor hen op een gestructureerde manier en wees

er vooral ook voor jezelf. Trek je eens terug op een mooie plek. Kom tot rust, pak je momenten van

bezinning. Het is onbeschrijfelijk hoeveel dit je kan geven. Niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor je

business.

Als er al een sleutel tot succes is, dan is het wel aan jezelf werken en implementeren. De juiste dingen op

het juiste moment doen. Begeleiding zoeken rondom die implementatie. Voor je zielenmissie durven te

staan.

Meer ondersteuning in je leven, business en financiën?Meer ondersteuning in je leven, business en financiën?

Ben jij er klaar voor om meer uit je leven, business én je financiën te halen? Dan zijn we er voor je.

Abonneer je hier op de ‘Business & Meaning’ podcast. 

Hier kun je 300+ artikelen vinden die je helpen met het leven van een betekenisvol leven. 

Volg ons op een van de Socials: 

Facebook 

Instagram 

TikTok 

LinkedIn 
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Wil je persoonlijk met ons kennis maken? Kom dan naar ons seminar Business & Meaning. Een weekend

vol rijkdom en betekenis. Hierin helpen we jou om vanuit je zielenmissie je bedrijf in de wereld te zetten. Om

je financiën te verbeteren en vooral om een stap te zetten in het leven zoals jij dat wilt. Onze stelling tijdens

Business & Meaning: Een rijk leven is er voor iedereen.

Hoe dan ook, we horen graag van je.

Op jouw succes!

Bas & Mirna
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Tot slot.
Gaat het niet zoals je wilt? Heb je nog niet de resultaten? Bedenk dan
dat geld slechts het bijproduct is van succes. Meer niet. 
Help mensen. 
VEEL mensen. 
Wees er voor hen op een gestructureerde manier en wees er vooral
ook voor jezelf. Trek je eens terug op een mooie plek. 

Kom tot rust, pak je momenten van bezinning. Het is onbeschrijfelijk
hoeveel dit je kan geven. Niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor je
business. Als er al een sleutel tot succes is, dan is het wel aan jezelf
werken en implementeren. De juiste dingen op het juiste moment doen.
Voor je zielenmissie durven te staan. 
Op jouw succes! 
Bas & Mirna 
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