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Wat goed dat je dit e-book hebt gedownload. 
Dat is een eerste stap op weg naar meer klanten.
Ik neem tenminste aan dat dat de reden is dat je
mijn e-book hebt aangevraagd 😊.

In dit e-book leg ik je uit welke stappen er nodig
zijn bij het zoeken, vinden en vasthouden van
klanten. Want zeg nu zelf: lukt het jou om een
vaste stroom aan nieuwe klanten binnen te
krijgen? 

Vier jaar geleden startte ik mijn eerste eigen
praktijk waarbij ik hoog sensitieve kinderen
begeleide om te leren omgaan met alle prikkels
van buitenaf. Na twee jaar veranderde ik mijn
naam en mijn doelgroep: ik ging werken met de
ouders van deze sensitieve kinderen, omdat ik
zag en voelde dat zij mijn hulp meer nodig
hadden dan de kinderen zelf. 

Toch bleek het universum iets anders voor mij in
petto te hebben: per toeval ontdekte ik dat ik
een belangrijke gave en kwaliteit voor mezelf
weggestopt had en niet meer gebruikte: Mijn
marketingkennis en mijn gave om altijd en overal
door de ogen van de klant te kijken en hen aan
te zetten tot actie. 

HÉ, LIEVE JIJ!
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"Het aantrekken van
klanten is niet

makkelijk in deze tijd.
Je moet opboksen

tegen 66.000 andere
coaches."
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Ik ontdekte dat ik al die tijd het verkeerde
verhaal naar buiten bracht én me richtte op
de verkeerde doelgroep. Het werd tijd om
mijn marketingkennis en mijn coaching skills
te combineren en in te zetten voor jou.
Coaches en trainers zoals jij die 'worstelen'
om nieuwe klanten binnen te halen en een
vaste stroom aan inkomsten te krijgen. Niet
door gladde verkooppraatjes, maar door in
te tunen op jouw klant en jouw unieke
verhaal te delen.

Het aantrekken van klanten is niet
makkelijk in deze tijd. 
Want we hebben meer dan 66.000 coaches in
Nederland. Probeer dan maar eens een plek
te veroveren. Ik geloof dat dat kan. Omdat jij
iets unieks te brengen hebt in deze wereld en
dat er altijd mensen zijn die jou nodig
hebben en niemand anders. Het is alleen de
kunst om dat ene unieke stukje te vinden en
dat op de juiste manier naar buiten toe te
brengen. 

Dit is de basis van mijn coaching: 
JIJ BENT UNIEK. 
Jij kunt met jouw verhaal het verschil maken.
Als je leert hoe je dat verhaal op de juiste
manier bij de juiste doelgroep kunt vertellen.
 

Er zijn namelijk altijd mensen die alleen op
jou zitten te wachten. Je moet deze
mensen alleen weten te vinden, weten te
raken, weten te interesseren en het
vertrouwen weten te winnen dat jij de
beste bent die hen verder kan helpen. 

In dit e-book lees je welke stappen nodig
zijn om van jouw praktijk een succes te
maken. En omdat ik van praktisch hou,
vind je bij elke stap direct een oefening,
opdracht of prikkelende vraag. Zodat jij
zelf aan de slag kunt om een eerste stap
te maken naar jouw droompraktijk.  

Ik wens je heel veel leesplezier!
Lieve groet, Linda



Jij bent de basis van jouw praktijk. 
Dus ook het boegbeeld van jouw praktijk. Of
het product als je het zo wilt noemen. Als jij
niet weet (of durft uit te spreken) waarvoor
je staat en wat jouw kernkwaliteiten zijn, dan
val je ook niet op tussen alle andere
coaches. 

Je moet je kop boven het maaiveld uit
durven steken.
Geen valse bescheidenheid. Maar staan voor
wie jij bent. Je hebt op te boksen tegen
66.000 andere coaches. Al deze coaches
werken met ongeveer dezelfde
methodieken, modellen en theorieën.

Toch is het zo dat je bij de ene coach een
ander resultaat behaalt dan bij de andere
coach. Hoe dat kan? Omdat hij of zij er ‘iets’
van zichzelf inlegt. Dus de kunst is om dat
‘iets’ boven tafel te krijgen. Want dat ‘iets’
maakt jou uniek. 

Vind jouw unieke waarde én draag dat
uit.
Alleen dan heb jij bestaansrecht. Alleen dan
weet je zeker dat jij voldoende klanten
aantrekt om van jouw praktijk te leven. 

WEET WIE JE
BENT EN WAAR
JIJ BLIJ VAN
WORDT
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"Een persoonlijk doel
helpt om gefocused te

blijven. "

Daarnaast is het belangrijk om jouw grote
WAAROM te definiëren.
Waar wordt jij blij van? En waarom doe jij wat
je doet? Waar droom je van? Wat wil je
bereiken? Ik ben van mening dat het zonder
(persoonlijk) waarom lastig is om
gemotiveerd te blijven en uit je comfortzone
te stappen als dat nodig is. 

Zelfstandig ondernemen lijkt zo mooi en
idyllisch. 
Maar niets is minder waar. Ondernemen is
hard werken. En elke keer weer het beste uit
jezelf halen. Als jij niet duidelijk voor ogen
hebt wat jouw doel is, dan is het knap lastig
om in beweging te blijven. En dat te doen wat
jouw onderneming nodig heeft.

OEFENING: VIND JOUW UNIEKE WAARDE
Kijk eens wat jou ‘oude’ klanten over jou zeggen. Welke kwaliteiten noemen ze? 

Heb je geen evaluaties om op terug te vallen? Bel dan eens een aantal oud-klanten op.

Vraag wat de reden is waarom ze voor jou hebben gekozen. En hoe ze jou aan anderen

zouden aanbevelen. 

Schrijf eens op welke resultaten jij met jouw klanten hebt behaald. Wat zegt dat over

jou?

Heb je nog geen klanten gehad? Vraag dan eens aan jouw direct omgeving wat in hun

ogen jouw drie beste eigenschappen zijn.

Maak een rijtje van de dingen waar jij echt in uitblinkt. Wat kan niemand zo goed als jij?
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Je hoort het overal: Je moet een ideale klant
kiezen. 
En helaas is dat ook echt waar. Want: “Als je alles
wilt zijn voor iedereen, ben je niets voor
niemand”. Ik weet uit ervaring dat dit echter
nogal wat stress oplevert. En dat het je
wekenlang bezig kan houden. Want hoe weet je
nu in godsnaam wie jouw ideale klant is? 

Wees gerust: het is niet zo ingewikkeld als
het lijkt. 
Laten we eerst de term eens veranderen van
ideale klant naar droomklant. Dat maakt het
allemaal al een stuk ‘zachter’. En als ik jou dan
vertel dat jouw droomklant, eigenlijk een
weerspiegeling is van jezelf, alleen dan zoveel
jaren terug. Dan heb je eigenlijk al direct jouw
droomklant te pakken.

Want jouw droomklant, dat ben jij. 
Alleen dan voordat je startte met jouw
persoonlijke ontwikkelingstraject. Met die klant
kun jij je het meest identificeren. Je weet precies
hoe die klant zich voelt, waar hij of zij tegenaan
loopt, waarvan hij of zij wakker ligt en waar hij
naar verlangt. 

Als jij je makkelijk met jouw klant kunt
identificeren, dan kan jouw ideale klant dat
ook met jou! 

MAAK EEN KEUZE
VOOR EEN IDEALE
KLANT
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"Als je alles voor
iedereen wilt zijn, dan

ben je niets voor
niemand."

pn

Daar ligt de sleutel tot het slim en
succesvol binnenhalen van klanten.
 Als jij helemaal in de huid van jouw klant
kunt kruipen en leert inspelen op de ‘pijnen’
en de ‘verlangens’ van jouw klant, dan weet je
precies wat je op welk moment voor kennis
en informatie moet delen om die potentiële
klant daadwerkelijk klant te maken. 

Waar stond jij jaren geleden?
Hoe oud was je toen?
Was je getrouwd? Had je een vriend?
Had je kinderen? 
Wie was jij toen als persoon?
Wat deed je in het dagelijks leven?
Hoe voelde je je toen?
Wat hield jou bezig?
Waar lag je wakker van?
Waar verlangde je naar?
Wat heb je toen zelf allemaal gedaan
om jouw ‘probleem’ op te lossen?
Naar wie of wat was jij op zoek?

OEFENING: BEPAAL JOUW DROOMKLANT

Plan een half uurtje of een uurtje in jouw
agenda. Pak pen en papier en
beantwoord de vragen hiernaast.
Deze vragen kunnen helpen om je een
beeld te vormen van de ‘pijn’ en het
‘verlangen’ van jouw droomklant.
Daarnaast is het ook belangrijk om in
kaart te brengen WIE jouw droomklant is.
Denk hierbij aan: geslacht, leeftijd,
sociale status, opleidingsniveau, werk,
woonplaats, hobby’s, etc. Hoe concreter
en specifieker je met deze informatie
bent, hoe makkelijker het wordt om de
volgende stappen in te vullen. 

7



Nu je duidelijk voor ogen hebt wie jouw klant
is, is het belangrijk om in kaart te gaan brengen
wat jouw klant bezig houdt. 

Welke vragen stelt hij/zij zichzelf? 
Wat houdt hem bezig? Wat zijn de uitdagingen
die hij of zij op zijn pad krijgt? Waar is hij op dit
moment in zijn leven? Waar wil hij naar toe? En
wat heeft hij nodig om dat te bereiken? Waar is
hij naar op zoek? En waar zoekt hij deze
informatie? Hoe beslist jouw klant? Wat heeft
hij te besteden? Met wie bespreekt hij zijn
problemen? Maakt hij makkelijk beslissingen? 

En zo kan ik nog wel 1001 vragen bedenken
waar je antwoord op kunt geven. 
De reden dat je dit nodig hebt, is omdat je wilt
weten waar jouw droomklant te vinden is en
op welke momenten hij informatie zoekt. Wat
hem nieuwsgierig maakt en wat er nodig is om
hem aan te zetten tot actie. Als je dat weet, kun
je langs een tijdlijn precies uittekenen welke
informatie hij op welk moment van jou nodig
heeft. Zie hier jouw productaanbod en Content
strategie* ontstaan 😊

*Een Content strategie is niets anders dan een planning wat je op welk
moment via welk (social media) kanaal naar vertelt en hoe je dit doet
(video, tekst, checklists, blog, e-mail, etc.)

KEN JOUW KLANT
DOOR EN DOOR

8

STAP 3



"Als jij weet waar jouw
klant te vinden is en

welke kennis hij
wanneer nodig heeft,
weet je altijd wat je

moet communiceren."
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Neem hierbij jouw eigen pad weer als
inspiratie: Wat heb jij allemaal gedaan? Wat
heb je geleerd? Wat heb je losgelaten? In
welke valkuilen ben jij gestapt? En wat had je
nodig om daar weer uit te komen? Zoom
hierbij vooral in op het moment voordat jij de
keuze maakte om hulp te zoeken. 

Het werkt echt super motiverend en verhelderend om veel in contact te komen en te
blijven met jouw droomklant. Benader mensen uit jouw doelgroep en vraag of je hen

een paar vragen mag stellen. Dat geeft je veel inzicht. 
 

TIP: ZOEK CONTACT MET JOUW DROOMKLANT



Veel coaches hebben een groot creatief
brein en zijn meesters in het verzinnen van
workshops, trainingen, lezingen,
inloopmiddagen, knutselmiddagen met ouder
en kind en weet ik veel wat nog meer. En
omdat ze het zelf zo leuk vinden om te doen,
vragen ze er vervolgens ook nog eens drie keer
niets voor. 

Een grote valkuil van al deze creativiteit is
dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
En dat jij als coach drukker bent met het
volkrijgen van al die workshops, dan het vinden
van klanten voor jouw coachingstraject.  

Mijn 1e advies is dan ook altijd: Stop
hiermee. Want het levert je onvoldoende op.
Je houdt er onder aan de streep niets aan over.
Mits .... je het inzet als marketingtool om
mensen in jouw coachingstraject te krijgen. 

En ja, je leest het goed: een coachingsTRAJECT.
Dus geen losse sessies. Nooit niet. 
Waarom? Omdat jij nooit en te nimmer in één
sessie het probleem van jouw klant op kunt
lossen.

MAAK EEN
HELDER EN
OVERZICHTELIJK
PRODUCTAANBOD
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"Hoe minder producten
of diensten je hebt, hoe
meer focus, hoe meer

klanten."

Hoe moet het dan wel?
Het draait allemaal om focus! Focus op jouw
hoofdtraject. Dus één van de eerste dingen
die jij te doen hebt, is een traject
samenstellen voor jouw droomklant. 

Dit hoofdtraject bestaat uit meerdere
sessies. 
Jij bepaalt de omvang van dit traject. Want jij
weet wat jouw klant nodig heeft om van zijn
pijn (A) naar zijn verlangen (B) te komen. Jij
weet welke stappen jouw droomklant heeft
te doorlopen om van zijn probleem af te
komen.

Dit traject is dé oplossing voor het
probleem van jouw klant. 
Alleen als hij de stappen doorloopt die jij met
hem in dit traject zet, komt hij echt van zijn
probleem af. Want jij weet dat dat nodig is
om het optimale resultaat te bereiken. 

Dit traject is dus jouw hoofdproduct. 
Dit is wat jij te bieden hebt. En alles wat je
daarom heen doet, heeft tot doel om
mensen in dit traject te krijgen. En in jouw
communicatie met jouw droomklant licht je
elke keer een tipje van de sluier op. Zodat
jouw droomklant nieuwsgierig wordt en
denkt: Dit is wat ik nodig heb. 

Ga stoeien met de opzet van een traject. 

Bepaal het beginpunt en het eindpunt

en kijk hoeveel stappen jouw klant nodig

heeft om van A naar B te komen. 

- Hoeveel sessies heb jij nodig? 

- En wat doe je in welke sessie? 

Vind je dit lastig?  

Kijk dan eens naar oude klanten:

Hoeveel sessies hadden zij nodig?  En

wat heb je in die sessies gedaan?

OPDRACHT
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Nu wordt het tijd om in actie te komen. Welke
acties ga jij uitzetten om jouw droomklant warm
te maken voor jouw hoofdtraject? 

Het gaat er hierbij om dat je mensen bewust
gaat maken dat jouw hoofdtraject echt de enige
oplossing is voor hun dieper gewortelde
probleem. Het is aan jou om jouw droomklant te
prikkelen en 'wakker' te schudden dat hij het
alleen niet gaat redden. 

Dit doe je door jouw klant door de Know,
Like, Trust fases heen te helpen. 
Mensen kopen niet zomaar iets bij iemand.
Zeker niet als het gaat om zoiets persoonlijks als
coaching. Ze willen weten met wie ze in zee gaan.
En gaan alleen met jou in zee als ze jou leuk
vinden en vertrouwen. Pas dan staat hij open om
klant bij jou te worden. 

Je kunt deze fases versnellen door een slim
productaanbod en jouw kennis altijd en
overal te delen. Hoe meer ze van jou zien, hoe
meer ze zien dat jij een expert bent op jouw
vakgebied, hoe meer ze open staan om klant bij
jou te worden. 

Op de volgende pagina licht ik de verschillende
fases toe. 

BRENG IN KAART
WAT JOUW
KLANT WANNEER
NODIG HEEFT
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"Als jij weet waar jouw
klant te vinden is en

welke kennis hij
wanneer nodig heeft,
weet je altijd wat je

moet communiceren."

Know-fase:
Klanten moeten jou leren kennen. Dus wie
ben jij? Wat doe je? En welk probleem los je
voor hun op? In deze fase is het belangrijk
dat je veel gratis producten aanbiedt en
jouw kennis gratis met jouw droomklant
deelt. Video is hierbij een goed middel. 

Like-fase:
Jouw droomklant moet je leuk gaan vinden.
Ze moeten het gevoel krijgen dat je precies
begrijpt waar ze tegen aan lopen. Dit doe je
door de juiste snaar te raken en de taal te
spreken van jouw droomklant. Maar ook
door laagdrempelige producten aan te
bieden waarmee zij kunnen ervaren of jouw
manier van werken bij hen past. 

Trust-fase:
Hierin draait het om vertrouwen krijgen.
En dat doe je door succesverhalen te
delen. Laat klanten die jouw traject hebben
afgerond aan het woord. Schets een
duidelijk beeld van de problematiek
waarmee ze binnen kwamen én het
resultaat dat ze hebben bereikt. 
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het doel dat jij jezelf gesteld hebt. 
de omzet die jij op jaarbasis nodig hebt
om het leven te leiden waar jij van
droomt. 
de middelen die jij in wilt zetten.
en niet te vergeten: jouw doelgroep. 

Marketing is niet moeilijk. Het is ook geen
hogere wiskunde. Je moet alleen weten hoe
het spelletje gespeeld wordt. En welke
onderdelen nodig zijn om van jouw volgers
uiteindelijk jouw klant te maken.

Ik hou van praktisch. Van snelle resultaten.
Geen ingewikkelde plannen. Maar een plan
dat je stap voor stap kunt volgen. Er is een
basis die voor iedereen geldt, maar ik geloof
ook dat er een persoonlijk plan voor jou te
maken is. 

Want niet iedereen zit op Social Media te
wachten en op het geven van Webinars of
online trainingen. Dat vraagt dus een andere
aanpak. Maar dat betekent wel dat er een
plafond zit aan jouw groei. 

Jouw marketingplan heeft dus alles te maken
met: 

ZORG VOOR EEN
HELDER EN
SIMPEL PLAN
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"Stem je plan af op
jouw droomklant en

hou het simpel. 
Hoe simpeler jouw

plan, hoe succesvoller
je wordt."

Want het doen van de juiste acties en het
doorgaan als het even tegen zit, dat is de
grootste uitdaging die je als ondernemer
hebt. Je hebt namelijk geen baas die jou
aanzet tot actie en je afrekent op het
resultaat.  Jij moet dit allemaal helemaal
zelf doen. Jij bent je eigen motivator. Kun
jij dat altijd opbrengen? 

In jouw plan komen dus alle onderdelen
die we hiervoor geschetst hebben samen.
En dit plan bouwen we uiteindelijk uit tot
een echt actieplan. Zodat jij weet wat jij
elke week moet doen om die 4-5 klanten
per maand binnen te halen. 

Belangrijk is dat je werkt met een vaste
mix aan middelen. Bij middelen kun je
denken aan een e-mailnieuwsbrief, een
workshop, een lezing, een training, een
vlog of een blog, checklisten die je maakt
of een persbericht dat je verstuurd. Maar
ook Webinars, online Masterclasses en je
social media zijn middelen om jouw
droomklant te bereiken. 

Je snapt: hoe meer middelen jij inzet, hoe
groter jouw bereik. Maar ook: Hoe meer
tijd het jou kost. Want als iets een
belangrijke stelregel is bij de promotie van
jouw praktijk, dan is het CONSISTENT zijn
en CONSEQUENT zijn. Ofwel: Je moet altijd
dezelfde boodschap uitzenden én
constant aanwezig zijn.  En daar gaat het
vaak mis.... 

Welke middelen zet jij nu al in? 

En ben jij consequent en consistent?

Wat kan beter? 

VRAAG
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DEEL VEEL, VAAK
EN OVERAL
GRATIS JOUW
KENNIS

16

Ik geloof dat als jij waarde toevoegt aan het
leven van jouw klant, dat je er altijd een keer
waarde voor terug krijgt. Of in andere
woorden: Als jij jouw droomklant elke keer
kleine oplossinkjes biedt voor een deel van
zijn probleem, dan komt er altijd een
moment dat hij de grote stap neemt om
met jou in zee te gaan om zijn probleem bij
de wortel aan te pakken. 

Dus mijn motto is: deel zoveel als
mogelijk jouw kennis. 
Zie het als kleine snacks die jij uitdeelt. Die
jouw klant op het moment dat het hem
uitkomt kan nuttigen. 

Wat belangrijk is hierbij: is dat je leert
doseren. 
Want ik weet hoe jij bent: je bent altijd bang
dat je te weinig deelt. Maar dat is nooit het
geval. Want jouw klant loopt minimaal een
paar jaar achter op jou. Wat voor jou al
gesneden koek is, is voor jouw klant nog
helemaal nieuw.  Dus als je weer eens
denkt: wat heeft mijn klant hier aan? Deel
het toch. Want ik weet zeker dat het voor
iemand van waarde is.

STAP 7

Brainstorm eens met jezelf. Welke informatie en kennis kun jij met jouw klant delen? 

OPDRACHT: 



Veel van mijn klanten zijn perfectionistisch en
leggen de lat erg hoog voor zichzelf. Ze blijven
maar piekeren of ze iets wel of niet moeten doen
of stellen dingen uit, omdat ze geen idee hebben
waar ze moeten beginnen. 

Uitstelgedrag helpt niet om meer klanten te
krijgen. Sterker nog het werkt averechts. Ik was
nooit geweest waar ik nu ben, als ik niet had
geleerd die hoge lat los te laten en mijn
perfectionisme aan de kant te zetten. 

Alleen door te doen en in de actie te komen,
ga jij meer klanten aantrekken. 
Stop dus met piekeren of het wel goed genoeg is.
Een tekst kan ook de deur uit als er nog een
spelfoutje in zit. Die foto kan ook geplaatst
worden als je er net niet helemaal lekker op
staat. Het gaat namelijk niet om de vorm, maar
om de inhoud én de boodschap. Als die
resoneert met jouw klant, dan is het goed. 

STOP MET
PIEKEREN. 
GA HET DOEN!

STAP 8

Wees eens eerlijk naar jezelf: waar kun jij

jouw hoge lat nog laten zakken? Wat stel jij

alsmaar uit omdat je het spannend vindt? 

Wat pak je niet op omdat je geen idee hebt

waar je moet beginnen?

VRAAG
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Als jij nieuwsgierig bent, dan sta je open voor
nieuwe dingen. En met een open houding bereik
je veel meer. Nieuwsgierigheid helpt jou om jouw
klant beter te begrijpen, makkelijker contact te
zoeken met jouw droomklant en daarmee een
betere verbinding te krijgen met die klant. En
door die verbinding, zal jouw droomklant eerder
'ja' zeggen tegen jouw traject. 

Nieuwsgierigheid helpt je om over drempels
heen te stappen en nieuwe dingen uit te
proberen. Bijvoorbeeld het gebruik van Social
Media als middel om jouw klant te bereiken. Of
het inzetten van video op jouw website. Door
nieuwsgierig te zijn naar nieuwe mogelijkheden,
groei je niet alleen als persoon, maar daarmee
geef je ook jouw praktijk de kans om te groeien.

Een ander aspect is eerlijk zijn naar jezelf. 
Doe jij echt wat jij moet doen om meer klanten
binnen te halen? Doe jij er echt alles aan om
jouw klant te begrijpen? Of tolereer je nog
dingen van jezelf die jouw groei in de weg zitten?

WEES
NIEUWSGIERIG EN
EERLIJK NAAR
JEZELF

STAP 9

Als je niet weet wat je nog meer moet doen

om nieuwe klanten binnen te halen, vraag

jezelf dan eens af wat jouw toekomstige zelf

zou doen. Welke tip zou je jezelf geven?

OEFENING
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Buiten je comfortzone ligt jouw groei.
Dus ook de kans om meer klanten aan te
trekken. Ofwel:

STAP UIT JE
COMFORTZONE

STAP 10

"Als jij doet wat je
altijd deed, krijg je wat

je altijd had."

Heb jij wel eens de telefoon gepakt om direct
contact te leggen met jouw droomklant? 
Heb jij wel eens een Facebook of Instagram
Live gedaan?
Heb jij wel eens een blog gepost zonder hem
na te lezen?
Heb jij wel eens een klant gevraagd een goed
woordje voor je te doen?
Heb jij wel eens een pittige investering
gedaan om jouw praktijk te laten groeien?

Tijd dus om uit je Comfortzone te stappen en
nieuwe dingen te gaan proberen. En zoals met
alles: als je het eenmaal gedaan hebt, vraag je je
altijd af 'Waarom heb ik dit niet eerder gedaan?'

Nee? Dan wordt het de hoogste tijd. 
Stap uit je comfortzone. Stretch jezelf!
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Want het doen van de juiste acties en het
doorgaan als het even tegen zit, dat is de
grootste uitdaging die je als ondernemer
hebt. Je hebt namelijk geen baas die jou
aanzet tot actie en je afrekent op het
resultaat.  Jij moet dit allemaal helemaal
zelf doen. Jij bent je eigen motivator. Kun
jij dat altijd opbrengen? 

VRAAG

Je legt het e-book naast je neer

en denkt: "Ik probeer het nog even

op mijn manier." Lees dan vooral

de quote bij stap 10 nog eens

door.

Je gaat actief aan de slag met de

opdrachten en oefeningen uit dit

E-book en zet zelf de eerste

stappen. Plan dan vooral een

evaluatiemoment voor jezelf in en

stel jezelf de vragen van stap 8.

Je boekt vandaag nog een Gratis

Adviesgesprek met mij zodat je

precies weet wat jij moet doen om

minimaal 4-5 klanten per maand

binnen te krijgen. 

Nu kun je na het lezen van dit E-
book drie dingen doen:

1.

2.

3.

EN NU?

KOM IN ACTIE

Ja, ik boek een gratis adviesgesprek
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https://lindavanzwieten.nl/gratis-adviesgesprek


HEB JE NOG VRAGEN OF
WIL JE MEER WETEN?
Stuur een e-mail naar:

Linda@lindavanzwieten

Volg mij op mijn Social kanalen:

FB: @lindavanzwietencoaching

Insta: @linda_van_zwieten_coaching WWW.LINDAVANZWIETEN.NL

https://www.facebook.com/Lindavanzwietencoaching
https://www.instagram.com/linda_van_zwieten_coaching/
https://lindavanzwieten.nl/

