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Inleiding

Bij contact met coaches vraag ik altijd als eerste “wat is jouw grootste uitdaging in je 
coachpraktijk?” het antwoord is bijna altijd iets met het vinden van klanten, het werven 
van cliënten of het doen van acquisitie. Met alle mogelijk varianten hierop.

In mijn online training Ondernemen voor Coaches kan je hier verder mee aan de slag 
met het denkwerk rond een goede perfectionering in de overvolle Nederlandse Coaching 
Markt. Daarnaast merk ik dat er ook een groep coaches zijn die liever het denkwerk 
overslaan (ben ik zelf geen voorstander van…) en direct in de “hoe doe ik dit, hoe doe ik 
dat” modus schieten.

Voor die mensen is dit e-book gemaakt. Ik neem je mee in de hoe, wat en waarom van 
een aantal brandende onderwerpen: 

We beginnen bij het neerzetten van de basis een weergaloze website en een 
onweerstaanbaar product aanbod. Als je dat hebt dan wil je natuurlijk niet dat dit het 
best bewaarde geheim van het internet is en dus ga je vervolgens lawaai maken via 
social media en adverteren. Vervolgens leidt dat tot een aanbod waarbij het goed is om 
diversiteit in je aanbod aan te brengen. Dit allemaal ondersteund door een weergaloze 
website en een gelikte mailfunnel. Tot slot is het goed om te beseffen dat je voormalig 
cliënten waardevoller voor je zijn dan nieuwe cliënten. Hoe dat zit lees je ook in de 
komende bladzijden. 

Geniet van het Ondernemerschap! 

Aanbod voor jou! 

Als je de informatie in dit e-book waardevol vindt dan weet ik zeker dat je de 
online training Ondernemen voor Coaches echt wat voor jou is! 

Daarin ga ik in op vragen zoals: 

 j Waarom zouden coaches jou moeten nemen als hun coach
 j Wie zijn de mensen die op jouw coaching zitten te wachten
 j Hoe ga je jouw boodschap overbrengen?

Ook zitten er diverse extra’s bij waardoor het echt een mooi aanbod is. 

Ga snel naar www.academy.ondernemenvoorcoaches.nl en als je denkt “daar 
zou die Sander wel eens gelijk in kunnen hebben dat dit bij mij past” geef je dan 
gelijk op! 
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Wat is het?

Hoe?

Waarom?

De basis in orde

Als coach heb je waarschijnlijk een soort van assortiment waaruit coachees kunnen 
kiezen: verschillende trainingssessies of trajecten. En daarin ook een onderlinge hiërarchie 
waarbij coachees voor de ene dienst ook kunnen inschrijven voor een ander product of 
andere dienst: online sessies, persoonlijke begeleiding, workshops, podcasts, een e-book, 
lijsten met tips en adviezen, … Diversificatie van je diensten: waarom zou je het moeten 
doen en hoe richt je het in?

Denk eens aan het schap met lekkernijen bij de kassa in de supermarkt of een reclame 
van een bekende fastfoodketen ‘wil je patat bij je burger?’. Ook binnen je coachpraktijk 
kan je verschillende producten onderscheiden waarmee je naar buiten wil treden. 

Kijk in je assortiment naar verwante diensten of producten die hiervoor in aanmerking 
komen, maar kijk ook naar welke coachees in aanmerking komen. Welke diensten 
worden vaak tegelijkertijd aangeschaft, wat heeft de coachee je zelf verteld in eerdere 
contacten en welke diensten sluiten mooi bij elkaar aan? Als dit helder is, kun je hiervoor 
een campagne opzetten. 

Wellicht heb je al wel eens gehoord dat we in een aandachtseconomie leven. Alles 
schreeuwt om onze aandacht en we zijn ondertussen ook zo ingesteld dat we een kortere 
aandachtsspanne hebben dan een goudvis. Bij een goudvis duurt het 9 seconden 
voordat er een nieuwe gedachte opkomt bij ons 8 seconden. Afleiding troef dus en dat 
is een grote uitdaging als je bezoekers van je website ook tot actie wilt brengen. Trage 
websites zorgen dan ook voor minder conversie. Bezoekers haken al snel af als het laden 
van een pagina te lang duurt.

Hoe zorg je ervoor dat een wezen dat na 8 seconden alweer afgeleid is overgaat tot 
actie? Dat lijkt onbegonnen werk, hoor ik je denken. Maar met de volgende adviezen kun 
je er toch voor zorgen dat de aandacht omgezet wordt tot actie. Het gaat er eigenlijk 
om, om van aandacht naar interesse en verlangen te gaan om zo uiteindelijk tot actie te 
komen.

Ideaal gezien, benader je de persoon met een product of dienst die je hebt ontwikkeld is 
dat zorgt voor laagdrempelig contact. Geef hierbij ook de meerwaarde van dit product 
of dienst aan. Vaak zijn ze nog niet op de hoogte van jouw coaching en je zorgt zo dus 
voor meer bekendheid. Als je dit op het juiste moment doet en op de manier van hun 
voorkeur, zal de klant hierop vaak positief reageren en zorgt dat voor een eerste verkoop. 
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Net zoals een fervent sporter een sportdrankje koopt in de bar van de sportschool, ga je 
ook na waar jouw coachees mogelijk in geïnteresseerd zijn. Of een webwinkel merkt dat 
kopers een hoofdtelefoon kopen nadat ze een nieuwe smartphone hebben aangekocht. 
Je kunt op je website gemakkelijk deze gegevens gaan analyseren, waar hebben 
bezoekers van je website naar gezocht, welke pagina’s hebben ze bekeken.

Als je weet welke coachees in aanmerking komen, is een volgende stap om ze over de 
streep te trekken en dus te overtuigen. Je zult een strategie moeten bedenken om de 
potentiële diensten aan te bieden en te presenteren.

Bied je cliënten alleen aanvullende producten en diensten aan die voor hen echt 
meerwaarde hebben: Bekijk de situatie vanuit de klant, in plaats van alleen te denken aan 
je hogere omzet. Een kleiner aantal goed geplaatste aanbiedingen leveren veel meer op 
dan een groter aantal aanbiedingen die ten koste gaan van je klantrelatie als die merkt 
dat je enkel maar probeert te verkopen.

Heel belangrijk om te onthouden is dat je op het juiste moment en via het juiste kanaal de 
juiste aanbevelingen doet. De suggesties die je maakt moeten relevant en op dat moment 
waardevol zijn voor je coachee. Je wilt uiteraard niet opdringerig overkomen. Een goede 
manier om (al dan niet duurdere) varianten aan te bieden is op een productpagina op 
je website. Je kunt het een leuke naam geven zoals ‘Andere mensen kochten ook’ en 
vermeld hier ook waarom het voor jouw coachee net ideaal is. Promoot liever 1 of 2 goede 
alternatieven, die echt goed passen in plaats van 5 die net niet aansluiten.

Klanten voelen zich beter geholpen als ze alternatieve voorstellen krijgen en merken 
dat dit bij hen past of dat ze dit net nodig hebben. Geef mensen keuzemogelijkheden of 
suggesties, maar overdrijf er niet in. Als je teveel laat zien, kun je mensen in verwarring 
brengen door de overvloed. Bij een online training kun je bijvoorbeeld persoonlijke 
begeleiding aanbieden. Of in een individueel traject kun je een podcast serie aanbieden 
die ze thuis kunnen beluisteren.

Als je content bijvoorbeeld gericht is op mensen die op zoek zijn naar een begeleidingstraject, 
kun je in je blogs of bij je beschrijvingen van je diensten, ook advertenties plaatsen voor 
een ‘upgrade’ of vervolgdienst. Als iemand iets onlangs aangekocht heeft, dan kun je 
deze coachees ook in een e-mailcampagne opnemen. Je kunt verschillende vormen 
van klantcontacten uitproberen, die resultaten analyseren en je aanpak daarop gaan 
afstemmen. Je coachee krijgt zo ook een soort van totale ‘customer journey’, wat het 
meer op maat maakt. Je wacht niet tot de coachee jou nodig heeft, maar je zorgt eigenlijk 
dat je altijd één stap voor bent. Met deze proactieve houding neem je ook een stuk de 
zorg bij hem weg, hij wordt meegenomen in de journey en heeft niet altijd door dat het 
een extra stap is.

Maak dus gebruik van de informatie die je coachees je geven: We verwachten allemaal 
een persoonlijke aanpak en service en dat kan enkel maar een positieve invloed hebben 
op het traject dat je met je coachee aangaat.
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Je etalage inrichten
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Aandacht: Herkenbaar proces

Interesse: Verwijder alle obstakels

In het vorige hoofdstuk maakte ik al de vergelijking met een winkel zoals een supermarkt 
of een fastfood keten. Het is goed om af en toe naar coaching te kijken door de bril van 
een consumentenproduct dat kan best zorgen voor nieuwe inzichten. 

Ik wil die vergelijking dan ook nog even wat doortrekken naar het volgende onderdeel 
van een winkel namelijk de etalage. Bedenk je eens dat jouw coachee door een prachtige 
winkelstraat loopt waar allemaal verschillende coachingspraktijken aan zitten. 

Een herkenbaar proces wil je ook offline hebben maar zeker op een website gelden 
universele wetten waar je je dient aan te houden. We verwachten bepaalde informatie 
op bepaalde plekken. We hebben ook altijd een idee waar we specifieke doorklik knoppen 
zullen treffen. Daar wil je dus niet van afwijken. 

Het ontwerp van een website kan een grote invloed hebben op de ervaring van je 
bezoekers. Door deze te optimaliseren weten bezoekers precies wat ze te wachten staat 
na elke klik. Als sommige knoppen niet leiden tot waar een bezoeker naar op zoek is, kan 
dit leiden tot frustratie en kan de bezoeker op zoek gaan naar een website die beter te 
begrijpen of overzichtelijker is. Gebruiksvriendelijkheid is een groot goed!

Zoals gezegd heeft een bezoeker van een website weinig geduld en in één oogopslag 
moet dus duidelijk zijn wat je aanbiedt. Iemand komt op je website terecht omdat hij een 
bepaald zoekwoord heeft ingetypt. Het is dus goed om dit woord duidelijk te verwerken in 
bijvoorbeeld een titel. Bezoekers scannen super snel, wanneer ze dan die titel opmerken 
(net gelijk aan hun zoekwoord), gaan ze verder lezen. Net als we de krant ook eerst 
scannen en dan pas iets lezen wat ons aanspreekt. Mensen kijken ook sneller een video 
dan ze een hele tekst doorlezen. Video’s kunnen bijvoorbeeld een demonstratie geven 
van een dienst die je aanbiedt.

Mensen willen niet naïef zijn en het gevoel hebben dat ze een miskoop doen. Dit is het 
grootste obstakel dat je moet verwijderen. Je moet al die stemmetjes in hun hoofd van “zal 
ik dit wel doen”, “zal ik dit wel nu doen”, “heb ik dit wel echt nodig”, “is dit wel te vertrouwen”, 
etc. tackelen. Kortom je moet ze geruststellen (vaak op meer dan één vlak). Dit doe je door 
aan te prijzen wat ze aan je aanbod hebben en hier kraakhelder over te communiceren. Je 
kan je aanbod tijdelijk maken waardoor je het aantrekkelijker maakt om nu te reageren of  
je kan hiervoor inzetten op schaarste door te benoemen dat er maar een beperkt aantal 
beschikbaar zijn. Je creëert zo urgentie. Door te vermelden dat een product nog maar 
beperkt in voorraad is of moeilijk te verkrijgen is, wordt het aantrekkelijker. Deadlines of 
benamingen als ‘OP=OP’ zorgen onbewust voor meer aankoopdrang. Bezoekers krijgen 
het gevoel dat ze snel moeten beslissen. Niemand wil tenslotte een goede deal mislopen.
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Verlangen: Je hebt een aanbod die 
ze niet kunnen weigeren

Als je bovenstaande allemaal hebt gedaan, kan het nog steeds zijn dat mensen afhaken 
omdat uiteindelijk het aanbod hen niet aanspreekt. 

Wanneer kunnen ze je aanbod haast niet weigeren?

1. Als ze het nodig hebben: “het moet wel iets zijn wat ik wil hebben”. De strategie die 
je hierbij kunt gebruiken, is zorgen dat er heel veel waarde zit in wat je brengt en 
uiteraard zorgen dat je doelgroep op de juiste pagina zit. Net als een dokter ga je je 
bezoekers vragen stellen. De dokter vraagt: “Doet het pijn als ik hier druk?” of “Heb je 
last van dit symptoom?” Het zou bizar zijn als de dokter bij binnenkomst al meteen het 
recept voor je uitschrijft, zonder dat hij weet waar je last van hebt. Het is dus belangrijk 
je bezoekers vragen te stellen. Vragen waar ze ja op antwoorden en zo de interesse 
in hen aanwakkert omdat ze op dat moment op zoek zijn naar wat jij hen vraagt en 
aanbiedt. Waar ligt jouw bezoeker nu precies wakker van? Door dat probleem te 
benoemen, zal de bezoeker zich daarin herkennen en denkt “Ja, hier heb ik inderdaad 
last van”. Spreek hierbij ook hun taal. Gebruik de zoekwoorden die de bezoeker gebruikt. 
Zo ga je bijvoorbeeld ‘training’ niet gaan veranderen in ‘workshop’. Wanneer je een 
paar essentiële oorzaken van het probleem beschrijft bouw je naast herkenning ook 
aan begrip. Het is belangrijk dat een bezoeker ja blijft knikken tijdens het lezen van je 
tekst. Geef uitleg hoe uw bezoeker van zijn probleem af kan komen en hoe jij daarbij 
kunt helpen.

2. Als ze vertrouwen hebben: “ik moet de aanbieder vertrouwen en ik moet het aanbod 
vertrouwen”. De strategie die je hierbij kunt gebruiken is dingen gratis (of voor een laag 
bedrag) aanbieden, een proeftijd afspreken of een “niet goed geld terug” afspraak 
maken. Een uniek verkooppunt kan bijvoorbeeld ook zijn dat je al meer dan 20 jaar 
ervaring hebt. Maar waaruit blijkt deze ervaring? En wat heeft die bezoeker aan uw 
20 jaar ervaring? Gebruik hierbij ook reviews die bezoekers kunnen lezen. Dat schept 
vertrouwen in je waardevolle aanbod. Mensen kijken vaak naar eerdere ervaringen 
van anderen. Als deze over het algemeen positief zijn, zullen ze jouw product ook 
eerder als positief ervaren.

Aandacht en interesse werken samen. Heb je bijvoorbeeld wel eens een fantastisch 
aanbod gezien in een krant maar moest je ervoor naar een winkel die niet op je 
normale route ligt? Grote kans dat je dan denkt “laat maar”. Sommige mensen gaan 
de aanbiedingen bij supermarkten braaf langs maar ook heel veel mensen die het te 
complex vinden en dus afhaken. Hoe goed de aanbieding ook is.

Heb je wel eens een fantastisch proces doorlopen bijvoorbeeld voor een luxe artikel 
en dat het aanbod (met name de prijs) vies tegenviel. Je gaat het dan toch niet kopen 
ondanks dat het proces herkenbaar was en obstakels weggenomen. Dit kan zelfs zijn bij 
dingen die je wel echt wilt hebben een struikelblok zijn.
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Actie

Meten is weten

Een oproep tot actie kan een simpele oneliner zijn om je bezoeker te verleiden om verder 
te klikken of tot de gewenste actie over te gaan. “Schrijf je in voor de praktische training 
en ontvang persoonlijke feedback”. Of: “Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het 
gratis e-book met 20 tips”. Door iets weg te geven trigger je je bezoekers om zich in te 
schrijven, om de gewenste actie uit te voeren.

Zorg er voor dat je de gewenste actie van je bezoeker op een zichtbare plek plaatst. 
Wat wil je dat bezoekers gaan doen wanneer ze op je website zijn? Wil je dat bezoekers 
zich aanmelden voor een training? Of wil je dat ze hun contactgegevens achter laten? 
Zet het dan zo neer, net op die plek waar de bezoeker zijn aandacht op richt, dat kan 
bijvoorbeeld aan het einde van een kleine tekst. Op deze manier kan de bezoeker de 
gewenste actie uitvoeren op de plek waar hij momenteel is en hoeft niet eerst heen en 
weer te scrollen. Je kunt niet verwachten dat ze nog eens verder gaan zoeken in het 
menu voor bijvoorbeeld contactgegevens. Maak het hen zo gemakkelijk mogelijk. Als de 
bezoeker het gevoel krijgt dat hij te veel moet invullen of te veel stappen moet doorlopen, 
zal hij liever ergens anders zijn aankoop doen.

Je kunt je prestaties en conversies gemakkelijk bijhouden, bijvoorbeeld via Google 
Analytics. Dan weet je meteen wat je acties opleveren en hoeveel conversies je online 
binnenkrijgt. Op die manier krijg je ook meer informatie om de conversie op je website 
hoger te maken. Indien je weet wie je website bezoekt, welke pagina’s ze bezoeken, wanneer 
en voor hoe lang, dan kun je op basis van die informatie je website verder optimaliseren. 
Weet hoe goed of slecht je bezig bent om zo je succes verder uit te bouwen of opnieuw 
op te krikken.
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Lawaai maken

“
“Don’t use social media to impress people, 

use it to impact people”
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Uitstraling

Goed, het gaat dus om aandacht trekken en dat doe je dus onder andere online. Je hebt 
nu je assortiment en je hebt je aanbod op je website dat je de wereld in wilt slingeren. Het 
gebruik van social media is daarbij niet meer weg te denken uit het landschap van de 
ondernemers. 

Als beginnend coach ben je genoodzaakt om je weg te vinden in de wereld van de 
sociale media. Potentiële klanten bevinden zich vaak online en gaan bijvoorbeeld op zoek 
naar een passend coach op Facebook of LinkedIn. Je wilt uiteraard zichtbaar zijn voor 
je potentiële klanten en je bereik vergroten, sneller in contact kunnen komen, je naam 
bekend maken en je imago boosten. 

Een sociale media strategie is daarvoor belangrijk. Daarom wil ik graag verder ingaan 
op drie gouden tips die je als coach kunt toepassen om je coachingspraktijk online te 
boosten.

Het brein van de mens reageert anders op visuele inhoud dan op tekst. We onthouden 
dan ook veel beter wat we zien. Beeldmateriaal kan ervoor zorgen dat jouw diensten als 
zelfstandig ondernemer beter in het geheugen geprint wordt. Laat het gezicht achter 
je praktijk zien door een professionele profielfoto te gebruiken. Het is belangrijk om een 
professionele uitstraling te hebben, want dat creëert vertrouwen.

Wanneer je inhoud gaat delen of je diensten wil gaan promoten, ga dan aan de slag 
met beeld (foto, video, ...) die de boodschap ondersteunt. Emojis, hashtags of links naar 
je website kunnen hier ook bij horen.  Doe je dit op een uitnodigende manier, zul je meer 
volgers en dus ook potentiële klanten aantrekken. Mensen zien graag een ‘positieve 
vibe’. Geeft de toon die je gebruikt een goed gevoel? Positiviteit spreekt aan, dus probeer 
je boodschap op een leuke, pakkende manier in te pakken. De manier waarop je je 
boodschap verpakt wordt, is even belangrijk als de inhoud die je brengt. Je gaat toch ook 
sneller stoppen met scrollen bij het zien van een aantrekkelijk beeld in plaats van een 
lange tekst?

Denk je nu dat dit iets te hoog gegrepen is omdat je misschien niet goed uit de voeten 
kunt met de technologische kant? Of je denkt meteen aan alle tijd en middelen die 
hiervoor nodig zijn? 

Geen paniek, er zijn hiervoor  handige tools beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de gratis 
tool ‘Canva’. Als het nu gaat om een logo, tekst toevoegen op een afbeelding, een 
filter gebruiken, een geanimeerde video maken, ... Mogelijkheden zat! En het is zeer 
gebruiksvriendelijk, zo zijn er bijvoorbeeld een heleboel templates beschikbaar die je 
gewoon kunt gaan gebruiken om zelf professionele visuals te maken voor sociale media. 
Laat je potentiële klanten dus maar zien wie je bent en wat je doet.
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Afwisseling 

Ken je publiek en laat je publiek jou kennen

Als we kijken naar wat je deelt en hoe je precies actief bent op sociale media, kunnen 
we zeggen ‘afwisseling maakt aantrekkelijk’. Natuurlijk wil je via je sociale media nieuwe 
klanten aantrekken. Dan denk je misschien meteen aan reclame maken. Uiteraard is 
dit belangrijk, maar afwisselen met interessante informatie uit het beroepsveld, een 
inspirerende quote of het delen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de branche, zal 
het publiek makkelijker aantrekken. Je bent natuurlijk expert in wat je doet, en dat laat 
je ook zien door up to date te zijn met wat er allemaal beweegt. Je hoeft dus niet elke 
post rond reclame te maken. Wissel af met een inspirerende vlog of blog, deel een artikel 
vanuit de media en speel in op huidige trends binnen het professionele gebied.

Je wilt je publiek gaan inspireren, amuseren en informeren. De inhoud van deze posts 
moet natuurlijk aansluiten bij wat je doelgroep interessant vindt. Hoe beter je dit weet 
des te beter je daar kunt op inspelen. Denk aan je doelgroep en wat zij willen zien of lezen. 
Luister naar je publiek, reageer en activeer. Een goed gekozen vraag aan het eind van je 
bericht, nodigt uit tot reacties. En hierdoor krijg je ook een beter zicht op een eventuele 
hulpvraag.

Je kunt je bericht afsluiten met een ‘call-to-action’: Een link naar je website of waar ze zich 
kunnen inschrijven of aanmelden voor bijvoorbeeld een coachingstraject. Maar hoe snel 
zullen mensen geneigd zijn om te klikken op een link, waar er enkel en alleen gevraagd 
wordt om aan te melden. Mensen willen er graag iets voor terug. Om als een goede 
magneet voor je doelpubliek te werken, kun je af en toe een ‘freebie’ gebruiken. Dit is een 
gratis weggever die samenhangt met het bijvoorbeeld aanmelden voor je mailinglijst, of 
met het inschrijven voor een traject. Hoezo gratis weggeven, hoor ik je denken. Waarom? 
Coachees zullen meer geneigd zijn om je als coach in te huren als ze meer weten over uw 
diensten. Dit kan dus door iets waardevols ‘weg te geven’, als aanvulling op je aanbieding 
als coach. Denk bijvoorbeeld aan een document met aanvullende adviezen of een gratis 
korte coachingsessie. 

Gratis coaching, dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt wanneer je je eigen 
praktijk begint. Je wil natuurlijk uiteraard zoveel mogelijk mensen helpen en daar ook wel 
alles voor overhebben. Maar daarnaast moet je natuurlijk opletten en je omzet voor ogen 
blijven houden.

Toch is gratis coaching een laagdrempelige manier om mensen kennis met je laten 
maken. Je hoeft niet alles gratis aan te bieden, natuurlijk niet. Dat zou een beetje 
vreemd zijn. Maar er zijn zeker voordelen verbonden aan bepaalde vormen van gratis 
coaching. En we wonen uiteraard in Nederland. Gratis klinkt leuk en voordelig, waar we 
als Nederlanders gek op zijn.
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Als je net start als coach, is het natuurlijk goed om allereerst je doelgroep te leren kennen. 
En wat is een betere manier om die te leren kennen dan een gratis sessie. Hierin kun je zelf 
als coach heel wat leren over je doelgroep: wat zijn de noden en behoeften, wat willen zij 
uit een coachingstraject halen, hoe voelen ze zich bij jouw aanpak, wat werkt het beste 
voor hen,… Dit is interessante informatie om ook je eigen plan van aanpak te bekijken, 
aan te passen en te verbeteren. Doordat je beter gaat aansluiten bij hun leefwereld en 
wensen, kun je hier veel beter op inspelen. Het geeft je concrete handvaten om je eigen 
imago, merk of diensten meer op maat te gaan maken voor de groep die jij wilt gaan 
bereiken.

Een andere tip, hoe je doelgroep je beter leert kennen, is om reviews of aanbevelingen 
zichtbaar te maken. Wanneer mensen zien dat anderen je vertrouwen en dankbaar zijn 
voor de geboden diensten, zullen ze sneller geneigd zijn om contact met je op te nemen. 
Reviews zorgen ervoor dat je makkelijker gevonden wordt en dat je je positief kunt 
onderscheiden van je concurrentie. Mensen vertrouwen sneller op een review dan op 
je eigen advertenties. Daarnaast geeft het ook feedback en inzicht voor jezelf over wat 
je klanten echt belangrijk vinden. Heb je onlangs als coach een mooi traject afgesloten, 
vraag dan aan je coachee om een review voor je te schrijven of een aanbeveling te doen.
Je zet jezelf op de kaart, en probeert daarbij om jezelf te onderscheiden van je concullega’s. 
Door een gratis coaching sessie aan te bieden aan bijvoorbeeld bezoekers van je website 
of via een win-actie bijvoorbeeld. Hierin kun je potentiële coachees laten kennismaken 
met jouw manier van werken, je visie, je persoonlijkheid, …

Coachees gaan op zoek naar een passende coach en daarin speelt vertrouwen een 
heel grote factor. En hoe krijg je vertrouwen in iemand? Vooral door eigen ervaring. Een 
eerste gratis sessie is dus een uitstekende manier om alvast een vertrouwensband op te 
bouwen en om een coachee te laten zien waarom jij de beste keuze bent. Wat er in die 
gratis sessie gebeurt, is een potentiële aanleiding voor de coachee om verdere stappen 
te nemen, samen met jou. Want dat heb je soms toch ook, dat je eerst een aanleiding 
nodig hebt voor je in actie schiet of een knoop doorhakt? Mensen zijn nu eenmaal 
sceptisch en je zal je naam echt wel eerst moeten gaan vestigen.

Een aanleiding zorgt voor beweging, zeker bij mensen die best nog twijfelen. De drempel 
om voor coaching te kiezen, kan bij veel mensen toch hoog zijn, en dan is een gratis 
sessie zeker een manier om op een laagdrempelige manier kennis te gaan maken. Geef 
deze coachees in je sessie redenen om verder te gaan, wat de vervolgstap sneller en 
gemakkelijker kan maken. Dit kan doordat je aan de hand van je kennis en expertise 
de persoon weet te overtuigen. Communiceer wel altijd duidelijk wat er na de gratis 
stap te wachten staat. Dan is dit voor beide partijen helder. Wat kan de coachee gratis 
verwachten (bv. handige artikels, blogs, video’s, …) en wat wordt er nadien ook voor een 
prijs(je) aangeboden.

Zorg altijd voor een goede follow up, want hierin kunnen zeker en vast nieuwe coachees 
warm gemaakt worden om een betalend traject met je aan te gaan. Volg met ze op na 
de gratis sessie en bekijk wat er verder kan gedaan worden.
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Adverteren als coach: waar moet ik zijn?

Online

Als je positionering met je website en op social media staat dan mag je dat van de daken 
gaan schreeuwen.  Ga je starten of wil je je bestaande praktijk in de kijker zetten? Laat 
het dan aan iedereen weten. Als coach ben je geboren om mensen te helpen, je bent 
iemand van de inhoud, maar daarvoor heb je ook coachees nodig. Maar het vinden van 
die cliënten kan soms behoorlijk moeilijk zijn. Geen nood, in dit hoofdstuk geef ik je graag 
een aantal tips en tricks die behulpzaam kunnen zijn om met je advertenties ook echt 
resultaat te boeken. Want waar en hoe kan dat nu het beste? Focus je op de kanalen die 
jouw doelgroep ook gebruikt.

Als er over online adverteren gesproken wordt, dan heb je het vaak over het plaatsen via 
Google Adwords of Facebook. Een banner-advertentie kan heel simpel zijn. Maar het is 
opvallend dat maar 15% van de coaches adverteert via Google Adwords. Zoekmachines 
zorgen nochtans voor het grootste deel van nieuwe bezoekers of volgers. De moeite 
waard om te kijken welke winst je hieruit kunt halen. Daarnaast heb je uiteraard ook 
je mailinglijsten, LinkedIn, Instagram of Twitter. Het is zo dat online media enkel maar 
populairder geworden is en jouw doelgroep zich daar waarschijnlijk ook bevindt.

 j Google AdWorks: voor Search Engine Advertising, koop je advertentieruimte in 
op Google en kom je in het betaalde gedeelte van de zoekresultaten terecht. Je 
betaalt meestal per klik en ‘koopt’ zoek- of trefwoorden in. Je doet dit alles met het 
adverteerprogramma van Google.

 j Social Media: met Facebook of LinkedIn kun je gericht gaan adverteren. Je maakt een 
doelgroep aan, kunt zelf je advertentie en tekst samenstellen en kiezen waar en aan 
wie je advertentie getoond zal worden. Je kunt je doelgroep zo gaan beschrijven dat 
die enkel aan hen getoond worden, bijvoorbeeld op basis van woonplaats, geslacht, 
leeftijd, interesses, . Je beslist zelf hoeveel geld je uitgeeft, of de tekst tussentijds 
aangepast moet worden en wanneer je de advertentie stopzet. Social media is vooral 
een plek voor contact, gesprek en waarde delen. Je deelt er nuttige informatie of 
houdt er regelmatig een blog bij. Voorkom zo dat het een constante stroom wordt 
van advertenties.

 j Remarketing: hiermee toon je je advertentie aan mensen die jouw website of bepaalde 
pagina’s daarvan al eens hebben bezocht. Je bereikt hiermee mensen die al eens 
eerder interesse hebben getoond in jou en de kans is dus groter dat ze overgaan 
tot actie. Remarketing kun je inzetten met behulp van Google AdWords of via Google 
Analytics.

Je houdt mensen graag op de hoogte van je activiteiten, je aanbod of af en toe speciale 
acties. Je kunt al voor een klein bedrag een succesvolle advertentiecampagne opzetten, 
met als basis jouw doelstellingen: het vergroten van je naamsbekendheid en het 
verkopen van je diensten. Denk aan nieuwe volgers en connecties, meer mensen die je 
advertentie zien, de interactie met die advertentie in de vorm van reacties, delen of klikken 
en uiteraard het aantal mensen die je dienst of product hebben bekeken en gekocht.
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Offline

Hoe pak je het aan?

De drempel om een coach te benaderen is best wel hoog en niet iedereen zal hier social 
media voor gebruiken. Dus je denkt best wat ruimer dan enkel de online platformen.

Offline adverteren kan bijvoorbeeld in een lokaal tijdschrift of een huis-aan-huis krant. 
Je kunt een brochure of folder verspreiden, in wachtzalen van een huisarts in de buurt 
bijvoorbeeld of op andere relevante plekken. Als je bij de huisarts bent in het dorp, moet 
je vaak wachten. Zelf kijk ik altijd even rond bij het prikbord en de foldertjes. Dáár moet je 
dus liggen, met je aanbod.

Geloof het of niet, weekbladen en huis-aan-huisbladen zijn nog steeds populair bij 
Nederlandse gezinnen: zo’n 90% leest wel eens een huis-aan-huisblad. Vraag bijvoorbeeld 
eens wat de advertentiemogelijkheden zijn bij de uitgever van zo’n blad.

Als coach is het fijn als je in de buurt woont. Dus een lokale doelgroep ligt voor de hand. 
Je kunt de samenwerking zoeken met anderen. Met dokters of bedrijven, mensen die 
hetzelfde werk deden voor een andere doelgroep, met sportscholen, als daar jouw 
doelgroep zit, of met de kraamzorg en de verloskundigen en met scholen. Met wie dan 
ook waar je doelgroep zich bevindt. Als je lokale instanties, praktijken of organisaties vindt 
die jouw doelgroep helpen en die jij tegelijkertijd iets kan bieden, kan het effect groot zijn.

Een coach weet als geen ander wat hun doelgroep bezig houdt, want het is nu eenmaal 
een passie en hun werk om te begrijpen wat er in het hoofd of hart van een coachee 
omgaat, waar ze mee worstelen, tegenaanlopen of wat ze nodig hebben.

Als je zelf met iets worstelt in een belangrijke periode in je leven, bijvoorbeeld met een 
grote verandering die heeft plaatsgevonden ga je misschien niet automatisch gaan 
zoeken op ‘verandercoach’. Een nieuwe mama zal dus misschien niet gaan klikken op 
een link ‘coachingspraktijk voor psychosynthese’ of een uitgebrande werknemer zal ook 
niet denken om even door te klikken op ‘GORT coach’. Mensen gaan eerder verder kijken 
naar iets herkenbaar, zoals ‘Valt de roze wolk tegen’, ‘waarom lijken al mijn vrienden een 
betere moeder’ of ‘vraag je je af of jij op de juiste plek zit’. De cliënt worstelt met iets 
persoonlijks en dus moet je dat precies gaan triggeren.

De vaktermen die jij als oplossing hebt, zullen misschien wat tegenvallen. Maar als jij praat 
in de vragen die jouw doelgroep heeft, zal de drempel al een stuk lager zijn. Maak het 
daarom ook gemakkelijk voor degene die op zoek is naar wat jij aanbiedt. Een herkenbare  
en specifieke beschrijving in je advertentie over wat je precies biedt, wat het zal opleveren, 
wat het kost en hoe het in zijn werk gaat zal meer opleveren dan ‘therapie’. Dat klinkt lang, 
duur en heftig. Het punt is dat het voor je doelgroep duidelijk, overzichtelijk en handig 
klinkt. Je advertentie richt je dus op een specifieke doelgroep, met een specifieke dienst. 
We willen allemaal horen hoe er precies te werk gegaan wordt, van stap 1, naar stap 
2 naar een eindresultaat en wat jullie dan ook samen gaan doen, hoe er daarna ook 
verder gegaan wordt.



www.ondernemenvoorcoaches.nl

Een goede opmaak voor een advertentiecampagne, die ook aansluit bij de juiste 
doelgroep bestaat uit inhoud waarvoor jouw doelgroep gevoelig is, een mooi design 
die bij hen past en een call to action. Focus je niet enkel op een verlaagd bedrag in je 
advertentie, dat werkt niet meer altijd. Je moet iets aanbieden waar jouw doelgroep 
beter van wordt. Een korting kan leuk zijn maar de advertentie moet ook wel iets gaan 
oproepen. Speel daarom in op angst (wat ga je missen als je er niet op ingaat), schaarste 
(een dienst of product is maar beperkt verkrijgbaar) en maak het social proof door aan 
te geven wat mensen er al aan gehad hebben. Zo krijg je meer gewenste resultaten uit 
je advertenties.
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Interactie als sleutel tot succes

“
“Het is niet het gebouw maar de vrouw”
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Wat is een mailfunnel?

Coaching gaat bij uitstek om menselijk contact dus ook in het voortraject is interactie 
essentieel om jouw toekomstige coachee duidelijk te maken dat jij de passende coach 
voor hem of haar bent. Een ontzettend handig hulpmiddel om het online verkoopgesprek 
vorm te geven is de mailfunnel. 

Als coach heb je ongetwijfeld al van een mailfunnel gehoord en misschien gebruik je dit 
ondertussen ook. In dit hoofdstuk vertel ik je iets meer over de opzet van een mailfunnel 
en wat je daarvoor allemaal ‘nodig’ hebt.

Een mailfunnel is een serie van voorgeprogrammeerde mails die automatisch verstuurd 
worden. Het is een effectieve manier om contact te maken Het start allemaal op het 
moment wanneer je bezoeker op de website iets downloadt, of zich voor iets inschrijft en 
het eindigt als jouw dienst verkocht is.

Ik beloof je dat het ingewikkelder klinkt dan het is. Een mailfunnel maak je met een 
‘autoresponder’ functie in je emailmarketing programma. Voorbeelden van handige tools 
hiervoor ga ik straks even voor je toelichten. Maar het is dus eenvoudiger dan je denkt. 
Het komt op het volgende neer: je zet een gekozen aantal mails in een chronologische 
lijst om uit te sturen en je geeft de gewenste tussenpozen in.

Dit wordt een soort van trechtervorm, waarbij je emailadressen hebt. Daar stuur je 
dan je geautomatiseerde mails naartoe. Onderaan de trechter komen je verkopen of 
aanmeldingen uit. Het kan dus allemaal starten met bijvoorbeeld een bezoeker van je 
website die zich opgeeft om een gratis e-book te downloaden. In ruil daarvoor vraag je 
zijn e-mailadres. Daar hangen dan een aantal geautomatiseerde mails aan vast die op 
vaste tijdstippen verstuurd worden, die je dus zelf kunt kiezen. Je schrijft bijvoorbeeld 5 
nieuwsbrieven. Je zet ze op volgorde in je autoresponder en stelt daarbij ook in hoeveel 
dagen er tussen de mails moet zitten. Bijvoorbeeld nieuwsbrief 1 wordt direct verzonden 
wanneer een bezoeker zijn e-mailadres opgeeft, nieuwsbrief 2 volgt dan bijvoorbeeld na 
3 dagen, nieuwsbrief 3 weer 3 dagen later, ...

Een funnel kan dus heel simpel zijn: een klant bezoekt je website en laat weten interesse 
te hebben. Daarna leer je elkaar kennen en in nog een later stadium kun je een aanbod 
doen.

Je kunt ook gaan differentiëren, dat verschillende bezoekers verschillende mails krijgen. Er 
is bijvoorbeeld een verschil tussen iemand die zich opgegeven heeft voor de mails maar 
bijvoorbeeld het bijhorend gratis e-book nog niet heeft gedownload en de persoon die 
dat wel al heeft gedaan. Daar kun je dan persoonlijker op inspelen. Je kunt je mailfunnel 
dan ook gaan opdelen in fases:
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 j Koud: je spreekt mensen aan die jou en jouw diensten als coach eigenlijk nog niet 
kennen. Je wilt die persoon dus vooral opwarmen. Hierbij richt je je vooral op de uitdagingen 
waarvoor de potentiële coachee staat.

 j Warm: wanneer iemand heeft kennisgemaakt met jou als coach en jouw diensten, ga 
je je meer richten op oplossingen en hoe jij ze verder kunt helpen.

 j Heet: indien mensen je goed kennen en overtuigd zijn van jouw kwaliteiten zijn ze 
eigenlijk klaar om bijvoorbeeld aan te melden, iets te kopen. Dus hier richt je je op de 
verkoop.

Het is van belang om rekening te houden met de fase waarin een potentiële coachee zit. 
Je gaat dus geen verkoopmail sturen wanneer iemand nog nooit van jou gehoord heeft. 
Dat wordt pas dieper in de funnel ingebracht, door het sturen van een sequentie van de 
juiste mails met de daarbijhorende inhoud.

Een goede funnel helpt jou om te zorgen dat de mensen die jij kan en wil helpen jou ook 
weten te vinden. Op het moment dat zij er klaar voor zijn. Mensen die je niet verder kunt 
helpen, kunnen zich daarentegen gemakkelijk opnieuw uitschrijven uit jouw mailinglijst.

Hoe maak je een mailfunnel
Voor de mailfunnel heb je verschillende pagina’s nodig, zoals:

 j Je website, samen met een landingspagina met betaalomgeving.
 j een pagina waar bezoekers zich kunnen aanmelden voor een gratis weggever 

      (opt-in)
 j een bedankt pagina die een bezoeker ziet na aanmelding voor de gratis weggever
 j een verkooppagina waar je jouw product of dienst kunt verkopen

Dit kan bijvoorbeeld met een WordPress website. Voor de betaalomgeving kun je 
bijvoorbeeld beroep doen op WooCommerce. Of als je alles geïntegreerd wil, kun je kijken 
wat het SYS platform voor jou te bieden heeft. Dit is een platform waarbij alle techniek 
al voor je klaarstaat en je zelf dus geen technische kennis nodig hebt om de pagina’s te 
bouwen. Er zijn templates beschikbaar en met een drag & drop kun je gemakkelijk aan 
de slag!

Daarnaast heb je een formulieren tool nodig. Er moet namelijk de mogelijkheid zijn om 
in je funnel terecht te komen. En dat begint met een aanmelding voor je mailinglijst. Je 
kunt bijvoorbeeld een weggever aanbieden waarbij bezoekers via het formulier naam 
en e-mailadres moeten achterlaten. Zo’n weggever kan bijvoorbeeld een e-book, gratis 
online cursus, webinar of checklist zijn.
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Je hebt ook een e-mailmarketing software nodig. Daar kun je de funnel bouwen en ná 
het ontvangen van de e-mailadressen ook meteen geautomatiseerde mailreeksen 
laten versturen. Er zijn verschillende aanbieders op de markt zoals HubSpot, Infusionsoft 
en Marketo. Een software die vaak de voorkeur krijgt is ActiveCampaign, waarmee je op 
een leuke visuele manier een e-mail funnel kunt opzetten.

Een systeem die zowel formulieren ontwikkelt als funnels bouwt, is MailBlue.

Als laatste is er ook nog de analytics software nodig. Hiermee krijg je zicht op de resultaten 
die je boekt. Meten is weten! Je krijgt zicht op hoeveel je mailfunnel oplevert, wanneer 
mensen bijvoorbeeld afhaken, wat het conversiepercentage is, … Je kunt hiervoor Woopra 
gebruiken, waarmee je alle acties van een specifieke lezer kunt zien. Je ziet welke mails er 
door de lezer geopend zijn, welke pagina’s op je website hij heeft bezocht of welke video’s 
hij heeft bekeken. Ook met Funnelytics kun je jouw complete funnel uittekenen. Met de 
(betalende) Analytics feature kun je precies zien welke paden jouw potentiële klanten in 
de funnel bewandelen en je ziet exact hoeveel mensen doorstromen van de ene naar de 
andere pagina. En je kunt er je Facebook advertenties aan koppelen zodat je ziet welke 
advertentie het beste werkt.
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De psychologie van een mailfunnel 
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Bang voor het robot-effect?

Dat is veel te ingewikkeld technisch zo’n mailfunnel

Ik heb daar geen tijd voor

Nu je weet wat een mailfunnel is en hoe dit beestje precies werkt, vraag je je waarschijnlijk 
af waarom je dit als coach zou moeten gaan gebruiken.

Het is eigenlijk erg simpel: je wilt als coach graag aan zoveel mogelijk coachees je diensten 
verkopen. En waarom zou je dat allemaal handmatig moeten doen? Als je 1 bezoeker 
hebt op je website die laat weten dat hij interesse heeft, dan kun je die inderdaad wel zelf 
gaan mailen. Maar vanaf het moment dat dit er meer worden, wordt dat onbegonnen 
werk. Een funnel helpt je om de juiste mensen te gaan selecteren. Hoe verder ze in je 
funnel komen en blijven, hoe groter de kans ook dat je een nieuwe coachee te strikken 
hebt. Misschien toch nog wat twijfels?

Dat kan ik zeker en vast begrijpen, maar toch is dat niet nodig. De funnel bestaat 
uiteindelijk uit mails die je zelf schrijft. Je zorgt zelf voor de toon en de intentie die je er in 
legt. Het wordt gewoon gemakkelijker omdat deze mails automatisch verstuurd worden. 
Hou je mails persoonlijk, met je coachee voor ogen zodat het niet te gekunsteld overkomt 
maar op zo’n manier dat je doelpubliek zal reageren op je uitgestuurde mails alsof jij hen 
persoonlijk hebt aangeschreven.

Oké, als je het woord funnel hoort, is het logisch dat je denkt dat je hier niet de juiste skills 
voor bezit. Maar je hoeft helemaal geen computer whizzkid te zijn. Uiteindelijk gaat het 
grootste deel van het werk uit naar het schrijven van je mails. Dat is niet anders dan een 
blog of een nieuwsbrief. Je moet enkel gaan zorgen voor intervallen tussen je verschillende 
mails. In het vorige hoofdstuk kon je al begrijpen dat hier gemakkelijke programma’s voor 
bestaan.

Natuurlijk ga je wel wat tijd moeten vrijmaken om je mailfunnel te maken. Maar dat is 
niet anders voor een blog of een nieuwsbrief. Je wilt natuurlijk dat je boodschap goed 
en helder overkomt, dat het prettig is om te lezen. Maar we zij ook wel ondernemer voor 
iets: om iets goed te doen en er profijt uit te halen, moeten we er ook de nodige tijd voor 
nemen. Jouw mailfunnel kan zowat tientallen of honderden mensen tegelijk bereiken. 
Dat is best een grote impact. Het is zeker de moeite waard om tijd te investeren in een 
mailfunnel, omdat het echt wel een verschil maakt voor je marketing. Je krijgt bekendheid 
en wordt door je inhoud die je deelt als expert gezien.
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Ik wil niet te opdringerig overkomen

De voordelen van een mailfunnel

Natuurlijk is het zo dat je niet als een spammer wil gezien worden. Maar bekijk het even zo: 
je lezer heeft zelf om jouw weggever gevraagd. Het sluit aan bij zijn interesse of behoefte 
en is er zeker niet tot gedwongen. Extra tips, aanmoedigingen of nuttige informatie in je 
mailreeks, daar kan je lezer toch enkel maar bij gebaat zijn? Meestal wordt dit echt wel 
gewaardeerd en zal hij jou ook blijven herinneren en vertrouwen.

Waar liggen de kansen nu voor jou als coach om met een mailfunnel aan de slag te 
gaan?

 j Opbouwen en uitbreiden van je potentiële coachees

Zoals net ook aangegeven, kunnen mensen je via een mailfunnel op een leuke en 
persoonlijke manier leren kennen. Uit de inhoud die je uitstuurt, kunnen ze ervaren wat 
jij voor hen kan betekenen. En omdat alles automatisch gaat, hoef je er eigenlijk weinig 
voor te doen.

 j Besparen van tijd

Ja, je moet er wel even wat tijd voor vrijmaken, maar dat weegt niet op tegen de voordelen 
die je er kunt uithalen. Je kan zoals eerder gezegd zoveel meer mensen tegelijk bereiken in 
plaats van iedereen persoonlijk en apart te contacteren. Jouw inspiratie, hulp en diensten 
worden automatisch ‘de wereld ingestuurd’. Eens ingeschreven voor de mailfunnel, is 
het een proces die ze doorlopen. Daar moet jij éénmalig energie in steken om het op 
te zetten en live te maken. Daarna krijg je een stroom aan waardevolle contacten. Het 
mooie hiervan is dat jij opnieuw je tijd kan nemen om je te richten op waar jij blij van 
wordt: het coachen zelf. Het geeft je meer rust en zekerheid dat je zowel een instroom 
hebt van potentiële nieuwe coachees terwijl je focust op je coachingpraktijk. Leuk toch!

 j Het wordt gemakkelijker jezelf ‘te verkopen’

Je kunt in een mailfunnel erg gemakkelijk naar een aanmelding toewerken. Je helpt in 
je persoonlijke mailtjes de coachee eigenlijk al een stuk vooruit met je tips, adviezen of 
aanmoedigingen. Dit kan hen inspireren om zichzelf bij je te gaan aanmelden.

 j Controleren en schalen van je inkomsten

Wanneer je investeert in adverteren, ga je meer coachees in je mailfunnel kunnen 
brengen. Dit vergroot dan uiteraard weer je inkomsten en je omzet. Je gaat ook veel 
beter kunnen zien wat er effectief werkt en wat niet. Daar kun jij als coach dan weer 
gemakkelijker op inspelen om beter aan te sluiten op de behoeften. Hiervoor kun je de 
statistieken gebruiken die zichtbaar zijn in het mailprogramma die je gebruikt.
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Waar moeten een goede mailfunnel uit bestaan?
Er is geen kant en klaar receptenboek, maar er bestaan zeker ingrediënten die je in je 
mailfunnel best kunt opnemen.

 j Jouw verhaal: het delen van je persoonlijke verhaal is een goede strategie. Het zorgt 
voor betrokkenheid en zorgt er ook voor dat men zich met jou kan identificeren. Met 
een goed verhaal breng je mensen tot actie!

 j Jouw waarde: geef eerst jouw waarde weg en laat mensen met je kennismaken. Je 
hoeft niet meteen in de eerstvolgende mail iets proberen te verkopen. Dat is niet aan 
te raden. Je weet immers niet of de lezer wel op zoek is naar wat jij biedt. Daarnaast 
moet er eerst vertrouwen zijn. Laat dus zien dat jij een expert bent die te vertrouwen 
is voordat je je betaalde diensten gaat aanbieden. Denk maar aan nuttige tips, een 
waardevolle blog, een interessant artikel of een video.

 j Interactie: uiteraard is het de bedoeling dat je met je doelgroep gaat communiceren. 
Het houdt niet op bij enkel uitsturen van je mailtjes. Je kunt bijvoorbeeld een vraag 
stellen in je e-mail of je lezer uitnodigen voor een live online sessie. Zorg dus zeker voor 
de nodige betrokkenheid.

 j Segmentatie: probeer te achterhalen hoe jij jouw lezer zo goed mogelijk kan helpen. 
Waar is die coachee naar op zoek? Daar zijn verschillende manieren voor, denk maar 
aan het maken van verschillende weggevers of het stellen van verschillende vragen.

 j Verkopen: aan het einde van de rit moet je mailfunnel natuurlijk ook iets gaan 
opleveren. Het verkoopmoment kun je via een video, e-mail of webinar inzetten. Het 
is natuurlijk wel afhankelijk van wat je precies aanbiedt en wat er het beste bij je lezer 
aansluit. Een verkoop gebeurt in verschillende fases, van aandacht, naar interesse 
en verlangen tot actie. De initiële aandacht moet dus worden omgezet naar een 
actievere interesse om er meer over te weten, totdat die interesse ook kan veranderen 
in een verlang naar je diensten. Daarna komt natuurlijk de actie van een aanmelding 
of het bekend maken van jouw diensten aan iemand anders. En dat is natuurlijk wat 
je als coach ook wil!
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“
And now, the end is near and so I face the final curtain” 

De kracht en de zwakte van 
mond-tot-mond reclame
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Hoe werkt mond-tot-mond reclame?

Stimuleren van mond-tot-mond reclame 
vanuit bestaande klanten

Mond-tot-mond reclame wordt nog steeds gezien als de beste reclame. Het is voor veel 
coaches de grootste bron van nieuwe klanten. Nieuwe klanten aantrekken is natuurlijk 
belangrijk, niet alleen omwille van de inkomsten maar ook omdat het zin en voldoening 
geeft aan wat je het leukst vindt om te doen. In dit hoofdstuk lees je over hoe mond-tot-
mond reclame werkt en hoe je dit kan stimuleren.

Mond-tot-mond reclame betekent dat een tevreden klant een vriend, kennis, collega 
of familielid aanmoedigt om ook eens bij jou langs te komen of contact op te nemen. 
Hij wordt een soort van ambassadeur van jouw diensten. Je kan dus wel raden wat er 
gebeurt als je dit probeert te beïnvloeden en mond-tot-mond reclame stimuleert. Je 
wilt het liefst dat mensen over je diensten gaan praten zodat ook anderen vertrouwd 
met je raken. Zo zijn meer mensen op de hoogte van de oplossingen die jij hebt voor hun 
uitdagingen. Daarbij horen ze ook meteen over de positieve ervaringen die een tevreden 
klant met jou gehad heeft.

Is het mogelijk? Zeker en vast! Je hebt er enkel wat tijd en creativiteit voor nodig. Het kost 
je niets. Je kan als coach veel geld gaan investeren in dure marketingcampagnes, maar 
niks kan echter op tegen een gouden aanbeveling van een ambassadeur.

Klanten die goede ervaringen hebben met jou hebben, willen je natuurlijk ook aanbevelen 
bij anderen. Alleen denken ze daar zelf vaak niet aan. Mond-tot-mond reclame ontstaat 
niet zomaar. Je moet dit zelf ook gaan aanmoedigen.

Wat is je strategie om positief over de tong te gaan? Ik geef je graag een aantal tips mee 
hoe je vanuit je tevreden klanten een boost kan geven aan het aantrekken van nieuwe 
klanten.

Denk in aanbevelingen: Nieuwe kansen voor jou als coach liggen onder andere in de 
positieve aanbevelingen van bestaande klanten. Als klanten anderen vertellen welke 
goede resultaten ze hebben geboekt door met jou te werken, wekt dat vertrouwen bij 
nieuwe potentiële klanten. Herken en benut deze kansen.
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Zorg voor een goede indruk: Wanneer klanten een goede indruk van je hebben en je 
vertrouwen, zullen ze jou ook graag gaan helpen. Hoe groter de tevredenheid van je 
klanten, hoe meer zij bereid zijn je in contact te brengen mensen uit hun netwerk die ook 
door jou zouden kunnen geholpen worden.

Maar jij moet ze wel op het idee brengen. Neem dus zelf initiatief en vraag om 
aanbevelingen. Je kunt bijvoorbeeld vragen: “Ken jij iemand die ook worstelt met de 
problemen die jij eerst had en die je deze resultaten ook gunt?” Wanneer de klant 
ook bereid is om dit te doen, vraag dan ook om met elkaar in contact te komen. De 
bestaande klant kan zo aan die andere persoon uitleggen waarom het voor hun goed 
zou kunnen zijn om met jou in contact te komen. Vergeet zeker niet om degene die jou 
heeft aanbevolen te bedanken.

Wanneer je positief over de tong gaat, zal dit anderen wat sneller over de streep trekken 
om contact met je op te nemen. Wanneer iemand iets positief over je zegt, heeft dat meer 
kracht dan wanneer je dat zelf doet. Je hebt het zelf waarschijnlijk ook al meegemaakt 
dat als iemand die je goed kent jou iets aanraadt, je dan sneller geneigd bent om hier 
op in te gaan dan wanneer je dit hoort van een vreemde, laat staan van een verkoper? 
Want mensen geloven eerder een vriend die al gebruik heeft gemaakt van de dienst en 
dit als betrouwbaar en positief beschrijven.

Met de populariteit van sociale media, hebben ambassadeurs hierbij ook een weg naar 
deze kanalen gevonden. Een slimme coach die met zijn tijd mee is, weet dat accounts 
op Facebook, Twitter of LinkedIn een gouden weg kan zijn voor nieuwe klanten. Meer 
tevreden klanten betekent meer positieve reacties, likes en doorverwijzingen. Er ontstaat 
dialoog om over jouw diensten te praten wanneer tevreden klanten een positieve review 
nalaat.

Van je coachees ambassadeurs maken
We weten dat geen enkele reclame krachtiger werkt dan goede mond-tot-mond 
reclame. Dat konden we in het vorige hoofdstuk lezen. Daarvoor is alleen wel een vereiste 
dat je een klein legertje fans hebt die jouw ambassadeur zijn naar de rest van de wereld 
toe. 

We worden met zijn allen steeds mondiger, we weten wat we willen en hebben daarbij 
ook grote verwachtingen. Daarbij zijn we veel minder trouw. Denk maar aan de invloed 
van social media waarbij ervaringen 24/7 ongenuanceerd gepost kan worden. Er zijn tal 
van vergelijkingssites waar we met z’n allen reviews kunnen achterlaten. Dus wanneer er 
iets mis is, gaat dat al snel de wereld rond. 

Daarom is het ook belangrijk om als coach te blijven streven naar ambassadeurs. Je 
kunt zeker een invloed hebben op wat voor boodschappen over jouw diensten als coach 
doorverteld worden. Stel je hebt een mooi parcours afgelegd met een coachee, daar 
kun je zeker gebruik van maken. Je coachee kan je vanuit zijn eigen ervaringen gaan 
aanbevelen.

Wanneer we zelf iets willen kopen, lezen we over de mogelijkheden, maar gaan we vooral 
ook beoordelingen lezen van iemand die een bepaald product of een dienst gebruikt 
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heeft. In ons hoofd maken we dan wel al eens een ranking van potentiële ‘winnaars’ om 
tot een aankoop over te gaan. Dat ultieme zetje die je nodig hebt om tot een beslissing 
te komen, is wel eens een goede review of een tip van een vriend of familielid waar je 
mee in gesprek gaat. Een goede tip is altijd goud waard.

Wanneer iemand zelf een goede ervaring gehad heeft en je daar ook met enthousiasme 
over vertelt, geeft dat zijn effect. Denk maar aan een nieuw dieetproduct. Er zijn zoveel 
van die producten op de markt, dat je het gewoon niet meer weet. Maar als je dan die 
ene vriendin hebt die er resultaten mee heeft geboekt en haar ervaringen met je deelt, 
ga je al wat meer geneigd zijn om het ook te proberen.

Dit is op de coachingsmarkt niet anders. Klanttevredenheid is erg belangrijk op een 
concurrerende markt. Er zijn een hoop aanbiedingen en mogelijkheden. Het horen van 
een persoonlijke ervaring kan het verschil gaan maken!

Waarom?

Hoe?

Vaak is het in de praktijk anders. Je besteedt je tijd en energie in die coachees die 
misschien het minst tevreden zijn, want je wilt dit natuurlijk gaan verbeteren. Natuurlijk 
is het ook belangrijk om deze coachees tevreden te gaan stellen, maar we kunnen als 
coach dus ook meer tijd en energie steken in die coachee die tevreden zijn, om hen een 
ambassadeur te maken. Want zij zijn eigenlijk meer dan een tevreden klant. Door hier 
meer focus op te leggen, ontstaat er een loyaliteit en gaan ze niet zomaar overstappen 
naar iemand anders. Want bij jou voelen ze zich thuis. Ze voelen zich verbonden en hebben 
een duidelijke voorkeur voor jou. Ze gaan positief over jou praten in hun omgeving, jou 
aanbevelen bij mensen die met een gelijkaardige problematiek te maken hebben. En op 
die manier ga je uitstijgen boven de rest.

Het resultaat die je krijgt wanneer een coachee ambassadeur van je diensten wordt, zal 
dus zeker opbrengen. Zowel in de bestaande relatie als in het aantrekken van nieuwe 
coachees.

Dit zorgt er dan ook weer voor dat er meer omzet en rendement is omdat ze trouw zijn en 
blijven terugkomen. Het geeft jou ook de juiste focus en het kan ook gewoon erg leuk en 
innovatief zijn om je coachees ‘in te zetten’ als ambassadeurs.

Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat een tevreden en loyale coachee ook echt jouw 
organisatie noemt als hem op de man af wordt gevraagd naar een aanbieder van de 
diensten die jij aanbiedt. Daar is soms een extra zetje in de goede richting voor nodig en 
als coach mag je daar gerust wat extra in stoppen. Je doet dit uiteraard door kwaliteit 
te leveren en te doen wat je belooft. Of net dat beetje meer. Het gaat niet altijd om 
de diensten puur op zich, maar over hoe een coachee zich emotioneel, lichamelijk, 
intellectueel of zelfs spiritueel voelt. Coachees gaan eerder praten over de ervaringen 
die ze hebben gehad.
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 j Maak het jouw missie: leg het vast in je verhaal en kijk hoe je dit verhaal ook tot leven 
kan brengen. Je steekt coachees aan door je missie en visie in je marketing te gaan 
vertalen. Gebruik je verhaal dus om je positie in de markt in te nemen.

 j Je eerste indruk: Laat een indruk achter op je klanten zodat ze jou onthouden en dat 
ze zo blij zijn dat ze over jou gaan vertellen.

 j Overtref de verwachtingen: biedt je coachees iets wat ze misschien niet verwachten. 
Hierbij bedoel ik dan: overtref de verwachtingen waardoor ze denken ‘hier kom ik 
terug’. Dat extraatje kan in kleine dingen zitten, maar het gaat om inhoud, kwaliteit 
en resultaten. Als het nu gaat om je inhoudelijke sessies met de coachee, om je 
nieuwsbrief die je uitstuurt of om de inhoud die je deelt op je website of social media: 
geef de coachee wat hij verwacht en net dat extraatje meer. Laat zien dat je kunt 
helpen met het probleem dat ze hebben. Jij hebt de oplossing, en biedt die helpende 
hand. Door interessante content te delen op social media, is de kans groot dat ze dit 
delen. Hierdoor geven je klanten aan dat ze jouw content waarderen en verspreid 
jouw naam zichzelf.

 j Ken je coachee: als coach leef je je uiteraard in en toon je empathie naar je coachee 
toe. Hou een goede balans tussen professioneel en persoonlijk. Denk altijd aan hoe 
je jezelf zou voelen als je bij jezelf binnenstapt. Natuurlijk staat je coachee centraal 
en doen we er alles aan om hem volmaakt tevreden te krijgen en te houden. Soms 
moet je afwijken van je initiële plan of idee als je merkt dat er net iets anders nodig 
is. In het begin leer je je coachee zo goed mogelijk kennen om dan ook dingetjes 
te gaan aanpassen om samen resultaten te boeken. Luisteren is de boodschap. Als 
je dit helder hebt kun je jouw coachee alles bieden wat je in huis hebt en de beste 
ervaring geven.

 j Communiceer op een persoonlijke manier en reageer ook op bijvoorbeeld op berichtjes 
op social media. Ook na een traject is het fijn voor een coachee als je vraagt wat je 
voor hem nog kunt betekenen.

 j Vraag om aanbevelingen: het voelt misschien een beetje vreemd aan, maar vraag 
je coachee om ambassadeur te worden. Als hij tevreden is met jouw dienstverlening 
en je aan de verwachtingen hebt voldaan, is dat natuurlijk topreclame! Een coachee 
heeft daar soms een extra duwtje in de rug voor nodig, en het kan gewoon zo simpel 
zijn om het te vragen. Na een afgelegd parcours, kun je hem bijvoorbeeld vragen of 
hij anderen kent die ook baat zouden hebben bij je diensten of je kunt ook vragen om 
een review te schrijven voor op je website of social media.

 j Geef eens iets extra’s weg: deze investering kun je later dubbel en dwars terugverdienen 
als jouw coachee jouw ambassadeur wordt.

Het kan dus veel opleveren voor jou als ondernemend coach om je coachees in te 
zetten als ambassadeur van je coachingspraktijk. Als je daar in slaagt, heb je een 
groep trouwe ‘fans’, een groep die ook doorvertelt hoe goed ze het bij jou vinden en dus 
anderen aansporen om bij jou te rade te gaan. Het is een gemakkelijke, effectieve en ook 
goedkope manier om jouw klantenbestand uit te breiden.
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Tot slot
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Ik hoop dat dit e-book jou in staat stelt om echt een boost te geven aan je coachpraktijk. 
Ik kan me voorstellen dat je ook nog wat vragen hebt over hoe dit nou in de praktijk te 
brengen en daarom wil ik mijn aanbod voor jou nog een keer onder je aandacht brengen 
omdat ik echt denk dat het van waarde voor je kan zijn. 

Aanbod voor jou! 

Als je de informatie in dit e-book waardevol vindt dan weet ik zeker dat je de 
online training Ondernemen voor Coaches echt wat voor jou is! 

Daarin ga ik in op vragen zoals: 

 j Waarom zouden coaches jou moeten nemen als hun coach
 j Wie zijn de mensen die op jouw coaching zitten te wachten
 j Hoe ga je jouw boodschap overbrengen?

Ook zitten er diverse extra’s bij waardoor het echt een mooi aanbod is. 

Ga snel naar www.academy.ondernemenvoorcoaches.nl en als je denkt “daar 
zou die Sander wel eens gelijk in kunnen hebben dat dit bij mij past” geef je 
dan gelijk op! 


