
Checklist
voor een goedlopende
coachpraktijk



Er is niks frustrerender dan dat je er helemaal klaar voor bent om mensen
te gaan coachen, en dat er dan niemand komt. Laat staan dat je eens
een betalende klant krijgt. Zo had je het vast niet voor ogen toen je met 
je praktijk begon. 
 
De meeste coaches starten hun eigen praktijk omdat ze een verschil
willen maken in het leven van een ander. Na de coachopleiding schrijven
ze zich in bij de Kamer van Koophandel. Laten een website maken.
Bestellen prachtige visitekaartjes. En bouwen een kamer op zolder of
berging om tot een prachtige praktijkruimte. 
 
Klaar om ervoor te gaan, zou je denken...
 
In de praktijk blijkt vaak al snel dat je met een Kamer van Koophandel
inschrijving, een website en visitekaartjes nog niet gelijk klanten krijgt. 
 
De meeste coaches weten dan ook niet precies wat er allemaal nodig is
om een goedlopende praktijk op te bouwen. Wat overigens best logisch
is. Want tijdens het merendeel van de coachopleidingen leer je dit ook
niet. Of soms maar een klein beetje.
 
Meestal beginnen ze gewoon. Doen van alles en nog wat. En zijn op zich
gerust wel lekker bezig. Alleen blijven ze vaak maar een beetje
aanrommelen. Sommigen doen dat zelfs langer dan een jaar. Of nóg
langer. Omdat ze geen idee hebben wat ze nu eigenlijk moeten doen.
 
Het is niet dat ze niet goed zijn goed in hun vak. In tegendeel. Want 
ze weten dat ze een verschil kunnen maken met hun coaching.
Alleen valt het ondernemen zelf zo enorm tegen. 
 
Daarom heb ik deze checklist gemaakt. Zodat je snel kunt zien 
welke van deze 22 punten er bij jou en jouw praktijk al goed zitten. 
En waar er nog werk aan de winkel is.

Als je praktijk steeds maar niet van de
grond komt, terwijl je zo graag wilt ...
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Wie ben ik om jou dit te vertellen...

Mijn naam is Wendy Koning, Ondernemerscoach 
en Internationaal gecertificeerd NLP Trainer. 
Ik heb mezelf als nuchtere Volendamse
- die als één van de weinige Volendammers 
niet mooi kan zingen 😊 - volledig 
ontwikkeld tot OndernemersCoach. 
 
Ook bij mij ging het opbouwen van 
mijn praktijk in het begin niet vanzelf. 
Ik kan me nog heel goed de onzekerheid 
herinneren toen ik zichtbaar moest zijn 
met mijn praktijk. Ik bedoel, steek in 
Volendam maar eens je kop boven het 
maaiveld uit... dat is best een dingetje. 
Want 'wat zal een ander er dan van denken?' 
Je gaat hier zo over het dorp.
 
Maar ook die vervelende stemmetjes in mijn hoofd die me elke keer weer
aan mezelf lieten twijfelen. Die me enorm hebben tegengehouden, telkens
wanneer ik weer een volgende stap wilde gaan maken met mijn praktijk.
 
En dan die frustraties omdat ik zo graag mensen wilde helpen, maar geen
idee had wat ik moest doen om die mensen in mijn praktijk te krijgen. 
 
Door mijn ervaringen en de vele trainingen en coaching die ik in de loop
van de jaren heb gevolgd (en nog steeds volg) over het ondernemen,
marketing, webpsychologie en copywriting kan ik jou nu leren hoe jij ook
een goedlopende praktijk kunt opbouwen.

Want waar ik achter kwam, is dat het helemaal niet zo moeilijk is als het lijkt. 
Je moet alleen even weten wat ervoor nodig is. En in plaats van hier en 
daar maar 'wat' doen, de juiste stappen gaan zetten . 
 
En dat ga ik jou nu ook leren.
 
Je vindt de checklist op de volgende pagina's.
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1.  Je neemt 100% verantwoordelijkheid 
     voor je eigen resultaten

Je gebruikt je omstandigheden, (onverwachte) gebeurtenissen of
het ontbreken van bepaalde kennis of vaardigheden niet als
excuus voor de dingen die jij nog niet hebt bereikt in je leven. 
Je neemt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor de dingen die je
doet. Of niet doet. En daarmee voor alles wat je in je leven en met
je praktijk bereikt. Ongeacht je situatie of omstandigheden.

2.  Je gelooft in jezelf en in alles wat je gaat    
     bereiken met je praktijk

Je voelt je zelfverzekerd en je weet dat je het kan. Opgeven is
voor jou geen optie. Je hebt er alle vertrouwen in dat je al die
dingen gaat bereiken met je praktijk die je voor ogen hebt. En daar
ga je ook voor. Niets of niemand kan jou daar nog vanaf brengen.
Zelfs niet als een ander er niet in gelooft. Want jij gelooft erin. En jij
bent er volledig van overtuigd dat je het gaat waarmaken.

3.  Je neemt je plek in

Je houdt je niet meer klein. En vergelijkt je niet 
steeds met andere coaches in jouw vakgebied 
die het in jouw ogen veel beter doen. Al veel 
verder zijn. Knapper zijn. Of interessanter zijn. 
Je zet jezelf neer als dé expert in jouw vakgebied. 
En je laat zien waar jij voor staat met je praktijk.

4.  Je bent voldoende zichtbaar voor 
      jouw ideale klanten

Je laat jezelf zeer regelmatig zien op de plekken waar jouw ideale
klant zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan social media. Je plaatst
er berichten, tips, foto’s van jezelf, video’s en/of blogs op je pagina.
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5.  Je bent in elke situatie gericht op 
     de mogelijkheden en oplossingen

Als het niet zo gaat zoals je wilt of het zit even flink tegen, dan ga
je niet uren- of dagenlang bij de pakken neer zitten. Je denkt niet
in problemen en moeilijkheden, maar gaat op zoek naar de
mogelijkheden en oplossingen om zo snel mogelijk weer door 
te pakken. Zodat je altijd richting je doelen blijft gaan.

6.  Je hebt de regie over je interne dialoog

Je luistert niet meer naar die vervelende negatieve stemmetjes
in je hoofd, die je de hele dag door vertellen wat je wel en vooral
niet moet doen. Waardoor je niet meer wordt afgeremd om
volledig te gaan voor wat jij zelf wilt met je praktijk.

7.  Je neemt altijd de volgende stap, 
     ook al vind je het heel erg eng of spannend

De angst die je voelt wanneer je op het punt staat om een
volgende stap te gaan zetten met je praktijk, is voor jou geen
reden om het niet te doen. Ondanks de angst dat je misschien
gaat falen, de angst voor wat een ander ervan zal vinden of de
angst om buiten je comfortzone te gaan, doe je het toch. En zet je
gewoon die volgende stap. “Feel the fear and do it anyway.”

8.  Je hebt geen belemmerende overtuigingen 
     die jou tegenhouden

Overtuigingen als: “Ik ben niet goed genoeg. Ik ben het
niet waard. Ik heb nog niet voldoende kennis. Ik kan het niet.
Succes is voor mij niet weggelegd.”, zijn op jou niet van
toepassing. Je laat je nergens meer door tegenhouden om er
serieus voor te gaan met je praktijk. En al helemaal niet door 
een paar belemmerende overtuigingen.
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9.  Het boeit je niks wat een ander van je denkt

Wat je ook doet of welke stap je ook gaat nemen, je maakt je niet
meer druk om wat een ander ervan vindt. Het enige wat voor jou
telt is dat het voor je ideale klant waardevol is. En dat jij de dingen
doet die jij zelf wilt.

10.  Je weet je grenzen goed te bewaken

Je bent je er bewust van hoe kostbaar jouw tijd is. Je hebt er dan
ook totaal geen moeite mee om ‘Nee’ te zeggen tegen andere
mensen of zaken, omdat jij jouw kostbare tijd liever besteed aan
het opbouwen en laten groeien van je praktijk.

11.  Je werkt met gerichte doelen om 
       je praktijk te laten groeien

Je hebt concrete doelen gesteld. En je hebt een duidelijk
stappenplan om deze doelen te gaan bereiken. Al deze stappen
zijn gericht op opbouwen en laten groeien van je praktijk.

12.  Je zet altijd door, no matter what

Het maakt niet uit wat er gebeurt; je zet altijd door. Altijd. Zelfs
op de momenten dat je het even helemaal niet meer ziet zitten,
weet je jezelf weer snel te herpakken. En ga je weer door.

13.  Je ideale klant is helemaal helder

Je weet waar jouw ideale klant wakker van ligt. Je weet wat hij/zij
denkt, voelt en doet. Hoe hij/zij in het leven staat en naar de
wereld kijkt. Ook is het voor jou helemaal duidelijk waar jouw
ideale klant naar verlangt en wat hij/zij graag wil bereiken.
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14.  Je aanbod sluit perfect aan bij je ideale klant

Je hebt een aanbod dat helemaal aansluit bij de problemen en
verlangens van jouw ideale klant. En waarmee hij/zij stap voor
stap datgene gaat bereiken waar hij/zij zo naar verlangt.

15.  Je hebt een aantrekkelijke weggever

Je hebt een gratis weggever die een (deel van het) probleem
oplost waar jouw ideale klant nu op dit moment mee zit. En
waarmee hij/zij zo simpel en praktisch mogelijk een stap in de
juiste richting wordt geholpen. Een weggever kan bijvoorbeeld
zijn: een e-book, checklist, stappenplan, e-mailserie, etc.

16.  Je deelt relevante en waardevolle content

Je communiceert niet – zoals de meeste coaches – 
heel algemeen. De content die je deelt gaat in op de 
uitdagingen en problemen die jouw ideale klant in zijn 
of haar dagelijkse leven ervaart. Je geeft waardevolle tips 
en/of inzichten die echt wat losmaken bij jouw ideale klant. 
En waar hij/zij op welke manier dan ook iets mee kan.

17.  Verkopen gaat je makkelijk af

Je aanbod doen is voor jou geen probleem. Je doet je aanbod
vol zelfvertrouwen aan iedere potentiële klant die je tegenkomt
en waarvan je weet dat jij hem/haar kan verder helpen.

18.  Je geeft opvolging aan je verkoopgesprekken

Wanneer je nog geen definitieve ‘Ja’ hebt op je aanbod, geef je
gerichte opvolging aan je verkoopgesprek. Je gaat tijdens deze
opvolging onder andere in gesprek over de eventuele bezwaren
en twijfels die jouw ideale klant nog in zijn/haar hoofd heeft om
een definitieve ‘Ja’ te kunnen zeggen op jouw aanbod.
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19.  Je weet om te gaan met afwijzing

Wanneer iemand ‘Nee’ zegt op jouw geweldige aanbod of je
krijgt een negatieve reactie op een bericht dat je hebt
geplaatst, dan neem je dat niet persoonlijk op. En je laat je
hierdoor al helemaal niet afremmen om je aanbod opnieuw te
doen of om jouw visie in een volgend bericht weer te delen.

20.  Je maakt gebruik van een e-mailmarketingsysteem

Om een relatie op te bouwen met een
potentiële klant is een 
e-mailmarketingsysteem tegenwoordig
onmisbaar. Ook wanneer je liever meer
offline werkt. Je gebruikt een 
e-mailmarketingsysteem (bijvoorbeeld
Active Campaign, Mailchimp of La
Posta) waarmee je regelmatig relevante
en waardevolle content verstuurt naar
jouw inschrijvers.

21.  Je weet je ideale klant goed aan te spreken

Je weet hoe je de aandacht van jouw ideale klant trekt en
vasthoudt, zodat hij/zij jouw berichten verder leest of luistert
naar wat jij te vertellen hebt. Je weet welke woorden je het
beste kunt gebruiken. Waar hij/zij gevoelig voor is. En hoe je
jouw aanbod het beste kunt verkopen aan jouw ideale klant.

22.  Je hebt een duidelijke strategie om van een 
        potentiële klant een betalende klant te maken

Je weet dat een berichtje op social media of een keertje flyeren
nog niet direct een betalende klant oplevert. Daarom heb je één of
meerdere strategieën lopen om met een potentiële klant de
zogenoemde ‘know-like-trust factor’ op te bouwen. Waardoor de
kans groter is dat iemand ook een betalende klant bij je wordt.
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Vraag de tarieven die jouw coaching waard is

Geef altijd 110%

De meeste coaches vragen naar mijn mening veel te weinig voor
hun diensten. Vaak omdat andere coaches in hun vakgebied ook
dit bedrag vragen. Of omdat ze bang zijn dat een potentiële klant
anders sneller ‘Nee’ zegt. Baseer jouw tarieven niet op de tarieven
die andere coaches in jouw vakgebied vragen. Maar kijk naar wat
jouw coaching oplevert voor jouw ideale klant. Wat is deze
positieve verandering waard voor jouw klant?

Move before you’re ready

Als perfectionist denk je nu waarschijnlijk: “Mij niet gezien.” 
Het is dan ook heel verleidelijk om alles eerst helemaal klaar 
te hebben en dan pas de wereld in te brengen. Maar wat je 
veel meer oplevert, is om het andersom te doen: eerst je
aanbod verkopen en dan pas uitwerken en in elkaar zetten.

Het verschil tussen ondernemers die succesvol zijn en
ondernemers die altijd middelmatig zullen blijven, is om altijd
meer te geven dan je kan. Om altijd die extra stap te zetten. 
Die extra mijl te lopen. Je kunt namelijk altijd meer dan je denkt.
En die 10% die je extra geeft, staat niet voor 10% meer resultaat,
maar voor 100, 1.000, 10.000 keer meer resultaat. Doe het maar
eens. Je zult versteld staan van wat er dan allemaal gaat
gebeuren met je praktijk.

BonusTips
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Stap in je ondernemersrol

Geef jezelf een schop onder je kont of een liefdevol
zetje wanneer je het even niet meer ziet zitten

De meeste coaches willen gewoon lekker bezig zijn met datgene
waar ze goed in zijn en wat ze het liefste doen: mensen helpen. 
Ze hebben vaak geen of onvoldoende kennis van het
ondernemen en ze voelen zich ook nog geen ondernemer. Terwijl
dit wel essentieel is om je praktijk goed van de grond te gaan
krijgen. Want als je je geen ondernemer voelt en jezelf niet ziet als
ondernemer, dan ben je ook geen ondernemer. En als je geen
ondernemer bent, dan kan je bedrijf ook niet groeien. Leer denken
en doen als een échte ondernemer. Stap in je ondernemersrol.

Durf te investeren

De meeste coaches die ik spreek zijn niet gewend om in zichzelf
of in hun bedrijf te investeren. Vaak omdat ze zichzelf nog nooit
eerder op de eerste plek hebben gezet. Terwijl investeren als
ondernemer één van de belangrijkste dingen is om te gaan
groeien. Want door tijd, geld en energie te investeren in de dingen
die jou en jouw praktijk verder helpen, ga je pas écht groeien.

In het ondernemen kom je regelmatig momenten tegen dat je het
even niet meer weet of dat je het niet meer ziet zitten. Klinkt niet heel
positief, ik weet het. Maar ik vertel je liever hoe het ondernemen echt
is. En ik leer je er liever mee omgaan, dan dat ik je voorspiegel dat het
allemaal rozengeur en maneschijn is. Laat je niet ontmoedigen door
deze momenten, maar geef jezelf een schop onder je kont of een
liefdevol zetje. En ga weer door. Je kan het!
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Keep it simple

De volgende stap

We zijn er gewend aan geraakt om de dingen voor onszelf veel
moeilijker te maken dan dat ze zijn. Juist door de dingen simpel
te houden, komt je praktijk eerder van de grond. Zorg voor een
simpel aanbod. Een simpele weggever. Een simpele strategie
om klanten te krijgen. Hoe simpeler het is, hoe fijner het werkt
voor jezelf. En ook hoe aantrekkelijker het is voor jouw ideale
klant. Waardoor je meer en makkelijker verkoopt.

Wat je ook doet of wat er ook gebeurt: zet altijd de volgende
stap. Ook al is deze stap nog zo klein. Als je écht verder wilt
komen met je praktijk, is het belangrijk om in beweging te
blijven. Om momentum te creëren. En natuurlijk ook om de
juiste stappen te zetten. Bedenk bij elke stap: “Brengt deze
stap mij dichter bij mijn doel?”
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Met de 22 punten op de Checklist en de 8 BonusTips weet jij nu wat
ervoor nodig is om een goedlopende praktijk op te bouwen. 
 
Neem de inzichten die je door deze checklist en tips hebt gekregen niet
alleen ter kennisname aan. Want alleen door er serieus mee aan de
slag te gaan, ga jij groeien als ondernemer. En alleen wanneer jij groeit
als ondernemer, kan jouw praktijk ook pas écht van de grond gaan
komen.
 
Succes!

Alleen toegepaste kennis heeft waarde
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1. Training 'Een sterke basis voor je praktijk in 30 dagen':
     www.powerinyou.nl/sterke-basis

 
2. Ideale klant training: 
    www.powerinyou.nl/ideale-klant
 

3. 1-op-1 Strategiesessie: 
    www.powerinyou.nl/strategiesessie
 

4. Programma 'Op en top Ondernemer in 4 maanden': 
    www.powerinyou.nl/training

Wanneer jij samen met mij de volgende stappen wilt gaan 
zetten om jouw praktijk écht goed van de grond te gaan krijgen, 
dan kan ik het volgende voor je betekenen:

De volgende stap is nu aan jou...

Twijfel je welke stap voor jou nu de beste is? 
Neem dan gerust contact me met op via wendy@powerinyou.nl. 
Want ik denk graag persoonlijk met je mee. 
 
Waarom zou je nog langer wachten, als je ook nu al de volgende 
stap kunt zetten?
 
Groeten,
 
Wendy Koning
OndernemersCoach


