


Ik help zelfstandige zorgprofessionals om ook als 
ondernemer te excelleren





Individuele trainingsdagen

Programma van 5 maanden: 
ü Kennis
ü Vaardigheden
ü Mindset als ondernemer
ü Live dagen in de groep, individuele begeleiding en workshops 

Workshops







Marktonderzoek
Analyses
CRM projectleiding 
Procesbegeleiding nieuwe website
Nieuwe communicatiestrategie
Databasemarketing 
Communicatieadvies
Interimcommunicatieadviseur
Mediawoordvoering in bestuurlijke 
omgeving 







Voor bevlogen zorgprofessionals die ook als 
ondernemer willen excelleren



• Zelf bepalen voor welke 
klanten je werkt, wat jij levert, 
hoeveel je werkt

• Over 5 jaar nog steeds 
uitgedaagd en geïnspireerd 
zijn

• Balans tussen 
ondernemerschap, je 
deskundigheid en je 
bevlogenheid

• Verdienen wat je waard bent



Sleutel 1: Leef je passie in je werk

Sleutel 2: Kies je niche

Sleutel 3: Gebruik marketing op een manier 
die bij jou past
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Sleutel 1: Leef je passie in je werk

Het creëren van je 
ideale werk



Als mijn werk ideaal is dan:
• Help ik anderen positief te zijn
• Kan ik mijn ideeën delen en creatief zijn 
• Ben ik eerlijk tegenover mijzelf en anderen 
• Ben ik een leider die anderen rond me beïnvloedt 
• Ben ik aan het groeien & anderen helpen te groeien 
• Ben ik kalm en rustig, zowel thuis als op het werk 
• Wil en kan ik anderen graag helpen
• Ben ik nuttig bezig
• Heb ik pret met alle mensen rond me
• Is mijn planning op orde 



Als mijn werk ideaal is dan:

• Ben ik een succesvolle miljonair
• Bereik ik mijn doelstellingen en voel me succesvol 
• Ervaar ik een grote leefkwaliteit
• Werk ik met een uitstekend team 
• Verdien ik genoeg geld voor al mijn wensen 
• Werk ik daar waar mijn talenten goed kan gebruiken 
• Heb ik een baan die mijn familie trots maakt
• Help ik grote aantallen mensen 
• Help ik betere werk methodes stand te brengen 



Als mijn werk ideaal is dan:

• Motiveer ik iedereen met wie ik in contact kom
• Leer ik vol hartstocht nieuwe dingen 
• Werk ik met een winnend team 
• Heb ik werk dicht bij huis, met weinig reistijd
• Geniet ik van de bijdrage die ik heb gemaakt 
• Inspireer ik mensen om op hun best te zijn 
• Heb ik zulk leuk werk dat de dag voorbij schiet.
• Ben ik Succesvol, durf ik dat ook te zijn.
• Laat ik meer van mezelf zien aan anderen.
• Ben ik trots op mijn werk 



Passie Test Instructies

• Maak een lijst van 10-15 dingen die van groot belang zijn 
voor jouw geluk in je werk.

• Denk daarbij aan de verschillende aandachtsgebieden binnen 
je werk, zoals de soort activiteiten die je doet, waar je die 
doet, met wie (collega’s, leidinggevende, ondergeschikten, 
klanten, leveranciers), werktijden, werklocaties, beloning 
(primair & secundair) etc.

• Maak de volgende zin af: 
Als mijn werk ideaal is dan:_______________



Partner Instructies

• Vorm groepen van twee
• Kies wie partner “A” is en wie partner B”
• Geef elkaar je Passie Lijst
• “B” gaat met “A” door de lijst heen
• 5 keer (8 minuten elk)
• Wissel “A” gaat met “B” door de lijst heen
• Schrijf je top 5 passies op de hand-out



0 = Speelt geen rol in je leven 

10 = Deze passie beleef je volledig
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• Paardenbloem	



Wat is een niche? 

Waar komt het woord “niche” vandaan?

Niche komt ook van het woord se nicher dat "zich nestelen" betekent. 

Het woord is gangbaar in het vakgebied biologie en betekent officieel:

"het geheel van omgevingsfactoren die van belang zijn voor handhaving van een 
planten- of diersoort" (Van Dale).

Een plek waar de ondernemer op een gemakkelijke manier tot voorspoed kan 
komen, zich gevoed voelt door de mogelijkheden die er zijn en daardoor een 
competitieve voorsprong kan bereiken.



marketing wordt makkelijker en goedkoper

mond-tot-mondreclame gaat vanzelf 

je komt tot bloei J

vergoeding door verzekeraar of gemeente kan minder belangrijk worden

er ontstaan mogelijk nieuwe financieringsmogelijkheden door verzekeraars 

of gemeente

de klant kan veel makkelijker “ja” zeggen

je klanten kiezen bewust voor jou, jouw aanpak, jouw visie, jouw expertise

je kan gericht relevante doorverwijzers en partners zoeken 





Mogelijke criteria voor succes

Je richt je op urgente, specifieke problemen waar mensen wakker van liggen  

Je kunt aansprekende en sterke resultaten beloven

Je bent in lijn met de waarden en cultuur van je doelgroep

Je doelgroep bevindt zich vlakbij / is makkelijk vindbaar

Je hebt een verhaal te vertellen waarmee je legitimeert wat jij aanbiedt en 

instant vertrouwen oproept

Er liggen kansen om extra gekwalificeerde producten aan te bieden

Alles komt samen wat je ooit gedaan hebt

Je kunt in 1 of een paar zinnen volkomen helder uitleggen wat je doet voor 

deze mensen

Je voelt affiniteit met je doelgroep 



 
 
 
  doelgroep probleem 

 

expertise 



Manieren om je boodschap te zeggen 

een resultaatgerichte boodschap in 10 seconden

een probleemgerichte boodschap in 10 seconden

een oplossingsgerichte boodschap in 10 seconden

je 30-secondenboodschap waarmee je het 
bestaansrecht van je dienst uitlegt 



Manier 1. Resultaatgerichte boodschap in 10 seconden

Format:
• ik
• werkwoord waarmee je transformatie uitdrukt 
• doelgroep
• resultaat

Voorbeeld: Ik help zelfstandige professionals in de zorg om een 
betere ondernemer te zijn zodat zij meer regie krijgen over hun werk 
en inkomen 



Manier 2. Probleemgerichte boodschap 10 

seconden

ik

werkwoord 

doelgroep

probleem

Voorbeeld: Ik help zelfstandige ondernemers in de zorg die 
moeite hebben om aan gemotiveerde klanten te komen.  



Manier 3. Oplossingsgerichte boodschap in 10 

seconden

Format
ik

doelgroep

aanpak

Voorbeeld: Ik help zelfstandige professionals in de zorg om een betere 
ondernemer te zijn door hun naar hun bedrijf te laten kijken als de 
directeur van een onderneming 



Manier 4. 30-secondenboodschap waarmee je het 

bestaansrecht van je dienst uitlegt 
ik

doelgroep

probleem

hoe het probleem ontstaat

wat er nodig is

dat is wat jij biedt

wat jou kwalificeert

Voorbeeld: Ik help zelfstandige ondernemers in de zorg om een betere ondernemer te zijn. Het zijn vaak mensen 
die goed zijn in hun vak maar te weinig oog hebben voor het draaien van hun bedrijf. Ik help die mensen door ze als 
een directeur naar hun eigen onderneming te laten kijken: wie zijn mijn klanten, wat is mijn toegevoegde waarde, 
hoe krijg ik klanten. Zodat ze de regie hebben over hun tijd en omzet en een bij hun passende balans tussen inzet 
voor de onderneming en hun deskundigheid in hun vakgebied. Ik doe dit vanuit 20 jaar marketing en communicatie 
ervaring en een eigenzinnige kijk op zorg. 
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Sleutel 3: Gebruik marketing op een 

manier die bij jou past

• Netwerken, spreken, met klanten 

contact zoeken

• Free-publicity: media

• Offline: brochure, visitekaartjes

• Online: social media, website



Known
Like 
Trust





www.ikbengeweldig.nl

• Naam van je bedrijf
• Jouw ‘slagzin’ 
• Kop met probleemvraag of resultaat
• Subkop met resultaat/baat van je dienst
• Je doelgroep (‘Heb je een familielid met intensieve zorg”)
• 3 – 4 probleemvragen
• Hoe het ook kan zijn (het wenkend perspectief)
• Dat jij een oplossing hebt
• Je gratis weggever (zodat mensen je leren kennen)
• Een navigatieadvies (naar een workshop, een omschrijving van je klanten, 

enzovoort)
• Testimonials (getuigenissen) 
• Verwijzingen naar je social media (waar je actief op bent en passend vindt bij je 

werk)

Jouw website 



Blijft groeien, bereik onder jongeren neemt af, 
veel advertentiemogelijkheden, al vanaf hele 
kleine budgetten, (live) video, 
kent bedrijfspagina’s.

Hoog bereik onder hoogopgeleiden. Onmisbaar voor 
wie goed in beeld wil zijn bij doorverwijzers en 
samenwerkingspartners en zich wil profileren met 
kennis en expertstatus. 



• Een profiel op LinkedIn is 
gericht op je professionele 
toekomst

• Je ambities en doelen 

• Dit ben ik, dit kan ik, in het 
teken van jouw doelen 

• Een tool, geen doel

• Aanvullend op je fysieke 
netwerk



Informatie niet voor zoekmachines Informatie in resultaten zoekmachines



Waar gaat je pagina over? 
Je bedrijf, product, of dienst?
Of:
Mijn pagina gaat over de mensen die ik wil helpen, over mijn (gewenste) klanten.

Bijvoorbeeld: 
• ‘Mijn pagina gaat over hoe professionals in de zorg Facebook kunnen inzetten om om 

meer klanten te krijgen.’ 
• ‘Mijn pagina gaat over hoe je kunt stoppen met piekeren en zorgelozer kunt leven’. 
• ‘Mijn pagina gaat over hoe je je ondernemerschap kunt combineren met het 

moederschap’ 
• ‘Mijn pagina gaat over gezond leven en welke tools je daar voor nodig hebt’ ‘

Denk vanuit de klant, niet vanuit je zelf.

Waar gaat jouw pagina over?  



En onthoud: alles gaat pas werken als je het echt gaat doen!
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