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Boost je bedrijf van binnenuit

Paula
Jouw boodschap aan de wereld

Marian
Bedrijfsscan: de eerste stap
naar een ontspannen bedrijfsvoering

“Waar moet ik het over hebben?” Die vraag stellen bijna alle
ondernemers die ik als schrijfcoach begeleid. “Wie zit er op
mijn verhaal te wachten? En moet ik dat dan elke keer weer op
social media zetten?”
De workshop Jouw boodschap aan de wereld helpt je om
te ontdekken welk verhaal jij te vertellen hebt. En om daar
woorden voor te vinden waardoor de wereld ook snápt wat je
te bieden hebt.
Als je ‘Jouw boodschap aan de wereld’ hebt gevolgd, heb je
een rijke bron voor álles wat je wilt communiceren voor je
bedrijf – online en offline, in woord of in (zakelijke) video’s.

Ken je dat? Dat je wakker schrikt omdat je ergens tegenop
ziet? Of dat je ergens mee worstelt en het probeert zo lang
mogelijk uit te stellen? Er niet aan denken, heeft vaak het
tegenovergestelde effect. Je hebt er (onbewust) last van.
Hoe fijn, en spannend, zou het zijn als je inzichtelijk hebt waar
je pijnpunten zitten in je bedrijfsvoering en dat er iemand is
die zegt: ‘zullen we die samen eens gaan oplossen?’. Kom dan
langs voor een verkorte bedrijfsscan en zet de eerste stap
naar een ontspannen bedrijfsvoering. Zodat je tijd en ruimte
overhoudt voor zaken die goed zijn voor jou en je bedrijf.

Zakelijke blogs en video’s maken

Moeiteloos klantcontact

Je hebt iets te melden als ondernemer. Blogs en zakelijke
video’s (vlogs) zijn fantastische vormen om je boodschap over
te brengen: ze kosten weinig en zijn heel persoonlijk.
In de workshop Zakelijke blogs en video’s maken krijg je
adviezen voor onderwerpen en opbouw van je blogs en vlogs.
En we gaan aan de slag! Waarschijnlijk is het te rumoerig
om te filmen met publiceerbaar resultaat, maar na afloop
van de workshop heb je je zó voorbereid dat je thuis zonder
problemen je blog afschrijft en je vlog opneemt. Stuur me
het resultaat na afloop toe en je ontvangt mijn onderbouwde
feedback.

Wie is jouw ideale klant? En met welke klanten heb je minder
goed contact? Hoe verhoud je je tot die klanten? Voel je je wel
eens onzeker in het contact met klanten? Wat heb je nodig om
je klanten vanuit jouw kracht te benaderen en hoe doe je dat
vervolgens?
Tijdens de workshop Moeiteloos klantcontact van Marian én
Syl krijg je meer inzicht in je gedrag en in je verbinding met je
klanten en hoe je daarin een positieve beweging kunt maken.
Je leert hoe je vanuit vertrouwen ervoor kunt zorgen dat je
meer ideale klanten aantrekt. Puur door jezelf te zijn.

Pitchen vanuit je buik
Hoe vertel je op een netwerkbijeenkomst of presentatie waar
jouw bedrijf voor staat? Op zo’n manier dat het klopt met jouw
gevoel en dat het de ander enthousiasmeert en bijblijft?
Bereid een pitch voor in de workshop Pitchen vanuit je buik
en breng hem meteen in de praktijk. We helpen elkaar om zó
te pitchen dat je voelbaar en overtuigend bent.
1:1-sessies
•
•
•
•

Maakt mijn website wel goed duidelijk wat ik doe?
Wat moet ik op social media?
Waarom scoren mijn offertes niet beter?
Hoe informeer ik mijn klanten, deelnemers of coachees
zo dat ze die informatie ook echt lezen (en zich eraan
houden)?
Voor alle vragen over je schriftelijke zakelijke communicatie
kun je tijdens Boost je bedrijf van binnenuit sparren met
Paula. Nieuwe en simpel toepasbare inzichten gegarandeerd!
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Lars

Syl

Why van jou ondernemen

Jouw geschenk aan de wereld

Lars neemt je samen met Aylin mee in de why van jou
ondernemen. Why is wat een bewuste ondernemer uniek
maakt. Als ik vraag naar de Why krijg ik vaak een motivatie
te horen die ‘buiten de persoon zelf ligt’. Iets in de trant van:
“Ik wil de wereld mooier maken met … aanbod”. Mooi, maar
daarmee sla je de plank mis. In deze interactieve workshop
krijg je scherper wat jouw why is en waarom je why de sleutel
is tot succes. Want pas als je spot-on doet wat voortvloeit uit je
Why, gaat het moeiteloos stromen zonder jezelf te verliezen.

Doe je als ondernemer wat je denkt dat er van je verwacht
wordt? Of mag je ook kiezen voor hetgeen je werkelijk
inspireert en wat je ook nog het allerleukste vindt om te doen?
Durf je te kiezen voor jezelf en voor wat jij echt wil? En wat is
dat dan?
De sleutel hiervoor is jouw unieke persoonlijke bijdrage.
Tijdens deze creatieve workshop Jouw geschenk aan de
wereld krijg je inzicht in datgene wat jou diep van binnen
inspireert en waarmee je het verschil maakt. Jouw geschenk
aan de wereld. Dat wat je bijzonder en jezelf maakt als mens
èn als ondernemer.

Marketing van jezelf
In de workshop marketing van jezelf ontdek je hoe je meer
en leukere opdrachten vindt. Weet je hoe jouw potentiële
klanten kiezen en wanneer ze met jou in zee willen gaan? In
deze workshop ontdekken we hoe je meer en leukere
opdrachten vindt. Bewust, authentiek, intuïtief of verbindend
ondernemerschap gaat nu eenmaal niet samen met jezelf
overschreeuwen en kopieergedrag. In deze workshop leer je
geen standaard marketing trucjes maar hoe je jezelf verkoopt
door dicht bij jezelf te blijven.
Intervisie coaching
In de intervisie coaching kun je bij Lars terecht om in een
kleine groep samen met andere deelnemers te kijken naar
jezelf en te leren van anderen. Elkaar spiegelen kan een van
de effectiefste manieren zijn om dingen helder te krijgen
en nieuwe inzichten te krijgen. Maar hoe doe je dat op een
manier dat de ander je kan horen? En hoe voorkom je dat
je gaat werken voor de ander of allerlei oplossingen gaat
aanreiken? Hoe kom je een laag dieper? In deze sessie ervaar
je hoe het ook anders kan.

De mens achter de ondernemer
Durf jij als ondernemer op het midden van de dansvloer te
staan? Heb je wel zin om te dansen of maakt je dat onzeker?
Naar welke plek op de dansvloer verlang je en wat heb je
nodig om je ruimte in te nemen?
Kortom: Heb je het lef en het vertrouwen om helemaal jezelf
te zijn als ondernemer? Wat in jou belemmert je nog? Hoe
kom je in je eigen ritme en kracht?
Tijdens deze workshop gaat het over De mens achter de
ondernemer.
Er is ruimte voor 1 vraagsteller die het proces op gang brengt
en maximaal 4 ‘danspartners’ die meebewegen en meevoelen
en hun eigen ervaringen kunnen delen. In een kleine veilige
groep kun je oefenen om jezelf te zijn en jezelf te laten zien.
Moeiteloos klantcontact
Wie is jouw ideale klant? En met welke klanten heb je minder
goed contact? Hoe verhoud je je tot die klanten? Voel je je wel
eens onzeker in het contact met klanten? Wat heb je nodig om
je klanten vanuit jouw kracht te benaderen en hoe doe je dat
vervolgens?
Tijdens de workshop Moeiteloos klantcontact van Syl én
Marian krijg je meer inzicht in je gedrag en in je verbinding
met je klanten en hoe je daarin een positieve beweging kunt
maken. Je leert hoe je vanuit vertrouwen ervoor kunt zorgen
dat je meer ideale klanten aantrekt. Puur door jezelf te zijn.
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Geert Jan
Je dromen financieel waarmaken
In de workshop Je dromen financieel waarmaken ga je
kijken in de toekomst. Wat zijn jouw verlangens, wensen
en dromen voor de toekomst? Welke risico’s zie je? Hoe
kun je ervoor zorgen dat je je wensen realiseert? Geert Jan
inventariseert, samen met jou, de financiële mogelijkheden
voor jouw dromen. En laat je zien hoe je de risico’s kunt
beperken. Als je weet dat je je dromen werkelijkheid kunt
laten worden, wordt ondernemen nog leuker en zinvoller.

Aylin
LEF - Verbinding met je hart
In de workshop LEF - Verbinding met je hart maak je
contact met waar het jou ECHT om gaat. Onder alle lagen van
succesvol willen zijn, een bijdrage willen leveren, waardevol
willen zijn, de wereld mooier willen maken… schuilt iets wat
uniek is voor jou. Je eigen authentieke diepste verlangen. Heb
je de LEF om je bewust te worden en je daarmee te verbinden?
Daarmee ook met alle uitdagingen en blokkades die in jezelf
aanwezig zijn? In de workshop ga je ruimte maken zodat de
energie gaat stromen.

1-op-1 sessies “Een financieel plan voor jouw droom”
In een persoonlijk gesprek kijk je naar jouw wensen en
verlangens voor de toekomst. Hoeveel geld is er nodig om
deze wensen en verlangens te realiseren? En hoe krijg je dat
geld bij elkaar? Samen kijken we naar de mogelijkheden die er
zijn, om een manier te vinden die bij jou past en die aansluit
bij de financiële mogelijkheden die jij hebt. Zo kun je met
een financieel plan voor jouw droom op zak een zonnige
toekomst tegemoet.

1:1-sessies
In een 1-op-1 sessie met Aylin zoek je de verdieping op: Hoe
neem je je eigen ruimte in? Hoe ga je om met tegenslagen?
Wat heb je op dit moment nodig om de volgende stap in je
ontwikkeling (van je ondernemerschap) te maken? Of andere
vragen die gaan over hoe je bewuster, authentieker en
krachtiger in je leven en ondernemerschap kan staan. In de
sessie maak je contact met wat er leeft.
Why van jou ondernemen
Aylin neemt je samen met Lars mee in de why van jou
ondernemen. Why is wat een bewuste ondernemer uniek
maakt. Als ik vraag naar de Why krijg ik vaak een motivatie
te horen die ‘buiten de persoon zelf ligt’. Iets in de trant van:
“Ik wil de wereld mooier maken met … aanbod”. Mooi, maar
daarmee sla je de plank mis. In deze interactieve workshop
krijg je scherper wat jouw why is en waarom je why de sleutel
is tot succes. Want pas als je spot-on doet wat voortvloeit uit je
Why, gaat het moeiteloos stromen zonder jezelf te verliezen.
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Corine

Annelita

Een mood-board voor je bedrijf

In verbinding zijn met jezelf en je intuïtie

Bij Corine kun je op een praktische en creatieve manier met je
bedrijf aan de slag. Maak een mood-board voor je bedrijf.
Tijdens deze workshop ga je zoeken naar welk kleurpalet,
welke soort fotografie en eventueel welke lettertypes werken
voor jou.
Zodat binnen klopt met buiten.
Op deze manier heb je een beeld, waar je de rest van je
communicatie aan op kunt hangen.

In verbinding zijn met jezelf.
Ken je dat? Je hebt zo’n gevoel dat er iets niet klopt. Je
luistert er niet naar en achteraf kun je je wel op de kop
slaan. Je wist het!
Dit is je intuïtie, je fingerspitzengefühl. Je intuïtie is je eigen
en innerlijk weten; over jezelf, je vitaliteit, je leven en je werk.
Door de snelheid van deze tijd verlies je gemakkelijk het
contact met jezelf en je intuïtie. Je hoofd of de gewoonte
neemt het over. Tijdens deze workshop leer je hoe het is om
in verbinding te zijn met jezelf, in ‘Ik ben’ te zijn. Je leert te
voelen of iets klopt voor je en als je uit de verbinding gaat
weer bij jezelf te komen. Wil jij een fijne start van de dag? Doe
dan mee aan deze workshop!

Hoe zet je een nieuwsbrief op?
Ook geeft Corine een workshop over MailChimp/Laposta. Hoe
zet je een nieuwsbrief op een goede manier op?
We gaan aan de slag met de 4 ingredienten voor een goede
nieuwsbrief die werkt voor jouw doelgroep.
1:1-sessies: Website review
In de 1-op-1 gesprekken kun je een review krijgen op jouw
website. Laat je website zien wat jij wilt uitstralen?
Voldoet je website voor jou? Trekt de website de klanten die jij
wilt.
Leer met een frisse blik naar je eigen website kijken, en ga
naar huis met tips voor aanpassingen en verbeteringen.

Moeiteloos werken
Aandacht, overgave en vertrouwen.
Ken je dat? Je bent de hele dag druk, te druk! Het gemak
waarmee je vroeger werkte is verdwenen, je werk ‘kost’ je
nu energie!
Door social media, de snelheid en de hoge verwachtingen
van deze tijd, verlies je gemakkelijk het contact met jezelf,
je vertrouwen en je intuïtie. Je hebt minder focus en je gaat
beetje bij beetje uit je kracht. In deze workshop krijg je een
aantal energie gereedschappen aangereikt die je direct kan
gebruiken in je dagelijkse praktijk. Het versterkt je vertrouwen,
je aandacht en je voelt je daadwerkelijke kracht. Wil je ervaren
hoe het is als je hoofd stil is en hoe je ‘haast’ kan omzetten in
‘je gedragen voelen’? Schrijf je dan meteen in!
Je gevoel volgen. Kom op de flow!
Je gevoel volgen in bereiken van jouw doelen
Zoals in een kastanje al het ontwerp en de intentie van een
hele boom besloten ligt, zit er in jou je intentie en jouw
potentieel. In deze workshop leer je deze voelen en je
vervolgens je gevoel te volgen. Je wordt zichtbaarder en je
komt op de flow met jouw potentieel, zodat mensen, klanten
en opdrachten die bij jou horen, op je pad komen. Oftewel
synchroniciteit @work.
1:1-sessies: Reading
Een reading is een beschrijving van de energie en geeft inzicht
in jouw authentieke energie en kwaliteiten, je bedrijf of project,
de verbinding tussen jou en je je bedrijf of project, je doelen en
de stappen die je nu kunt zetten. De readingen worden gegeven
door een professional reader en duurt ca. 30 minuten.
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Inge
Keynote: Mijn reis is mijn zaak
Inge Knoope zal als keynote speaker met de groep aanwezigen
het thema van de dag verkennen.
Onderweg naar moeiteloos ondernemen kom je als eerste
jezelf tegen.
Of als tweede. Omdat je het eerst buiten jezelf zoekt.
Maar dan nog... is jouw reis jóúw zaak?
Of is jouw reis jouw záák?
Laat je meenemen in de gedachtenwereld van een doorleefde
ondernemer.
Om op het juiste been de dag in te gaan.
1:1 sessies:
Verdiepingssessie met een Tafelopstelling
In deze één-op-één sessie ga je de diepte in aan de hand van
een serieuze vraag over je jezelf en je bedrijvigheid. Dat kan
van alles zijn. Vraag je je bijvoorbeeld af hoe jouw klanten
tegenover jouw aanbod staan, of je huisstijl wel bij je past
of wat de hindernis is die je ergens voelt? Zet de elementen
onder verhelderende begeleiding van Inge Knoope op tafel en
kijk met nieuwe ogen naar je verhaal.
Een tafelopstelling combineert laagdrempeligheid en diepte.
Je wordt uitgenodigd om je intuïtie te laten spreken en je
hoofd uit te schakelen.
De uitkomst zal je verrassen.

Maureen
Bedrijfsverhalen vertellen
Met Maureen begeef je je in haar workshop in de wereld van
storytelling. Een hele mooie manier om bedrijfsverhalen te
vertellen en je toehoorder te betrekken bij je verhaal.
Online zichtbaarheid
Ook geeft zij nog een workshop over online zichtbaarheid.
Op welke manieren kunnen jij jezelf en je bedrijf zichtbaar
maken op het internet?
1:1-sessies
In een 1-op-1 sessie met Maureen kijk hoe jouw online
zichtbaarheid ervoor staat.

