
Masterclass
"Van uurtje factuurtje 

naar trajecten "

“Verbeter de kwaliteit van je 
coaching en zet meer om!”



Wie ben ik?
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Gevoelig kind

Hoog gevoelig
Anders dan anders

Mijn mamma



Juf

Leerkracht
Potentie zien

Niet passend in
"het systeem"



Kindercoach

Kindercoach
Jongerencoach

Gezinscoach
HSP coach

Professionals



Business Initiator 
voor (hoog gevoelige)

vrouwelijke ondernemers



Waarom trajecten?



Een stukje geschiedenis....

Van praktijkJE 
naar 

PRAKTIJK



Wat verbeterde er door in
trajecten te gaan werken?



Doordat er meer contact was, waar ik voor
werd betaald, verbeterde de samenwerking 

1.

en verhouding met mijn klant(en)*

*Ik gebruikt het woord "klanten" in deze masterclass maar lees hier gerust indien
toepasselijk patiënten, cliënten of coachees



2. Mijn werkdruk werd minder omdat ik
betaald werd voor ál het werk dat ik deed
naast de sessies. Dus: tussentijds contact,

voorbereiden, evalueren, bijscholen, inlezen
etc.



3. Ik had veel minder adminstratie. In plaats
van 12 facturen per drie maanden per klant,

maakte ik er nu 1 per klant. 



4. Hierdoor was ik uitgeruster en een betere
coach voor mijn klanten



5. Ik onderscheidde me van mijn collega's. Ik
maakte naam door mijn werkwijze, tarieven en

kwaliteit van coaching. 



6. Ik had ruimte om AAN mijn bedrijf te werken
in plaats van alleen maar IN mijn bedrijf omdat

ik meer tijd over hield.



7. Door andere kanten van mijzelf en mijn
bedrijf te ontwikkelen, veel ervaring op te

doen, konden mijn traject prijzen groeien en
zette ik ieder jaar meer om...



Overtuigd?
;-)



Welke vragen roept dit op?



Hoe doe je dit nu?

In 5 stappen vandaag nog in
trajecten werken



Stap 1

Word je bewust van:

Waarde versus tijd



Doe een reken sommetje aan de hand van een
uurtarief en kijk en huiver ;-)....

Een traject van ± drie maanden kan makkelijk
MINIMAAL 1000 euro kosten.

(stap er daarna vanaf. Jij wordt betaalt voor de waarde
die je levert, de oplossing die je brengt en de waarde

die je toevoegt)

Stap 2



Een simpele rekensom:
We rekenen voorbereiding en evaluatie mee in tijd. Dat
ziet
er ongeveer zo uit:

Intake                                                                     E   90,-
(een intake kost altijd meer dan een sessie omdat je
daarin snel al een probleem analyse maakt.
Ook ben je langer bezig dan een uur)
8 sessies a E65,-
E 520,-
8 x een half uur voorbereiding & evaluatie tijd
(8x E32,50)
E 260,-
Wat extra voor het tussentijds contact
(2 uur a E65,-)
E 130,-
---------------
TOTAAL traject kosten:                                       E 1000,-

We gaan uit van een coach traject van 3 maanden,
bestaande
uit (ongeveer):
 
-      
intake
-      
8 sessies
-      
2 evaluaties
-      
tussentijds contact (zelf
te bepalen. Bijvoorbeeld: mail, whats app, telefoon)
 
 
We nemen als voorbeeld een uurtarief van E65,- (lager
dan
E50 om mee te rekenen in het begin is een NO GO).



Let op! Deze specificering is voor jou en niet voor je
klant... 

Dit is voor jezelf om je een idee te geven wanneer je
begint met werken in trajecten op maat.

Een traject prijs bepaal je door de zwaarte van het
probleem te analyseren, de tijd, energie, kennis en

moeite die je ervoor nodig hebt in kaart te brengen,
je ervaring en niveau van coachen te bepalen.

En ja, jij levert altijd meer waarde dan je denkt!



Opdracht

Maak een schatting/gemiddelde van hoeveel contact
momenten je vaak met klanten hebt.

Hoeveel zijn het er ongeveer?



Stap 3
Ga staan achter je (nieuwe) visie!

Jij werkt in trajecten omdat:
- er geen verrassingen achteraf komen

- je graag een nauwe samenwerking wil met je klant
- je betaalt wordt om een doel te bereiken/waarde te leveren,

níet om tijd te leveren
- er in jouw prijs ook zaken zitten als huur, opleidingen,

materialen, voorbereiding, evaluatie, koffie/thee,  inkomsten
belasting(30%) en BTW(21%).



Opdracht
Noteer voor jezelf waar je onzeker over bent in je

aanbod. Schrijf het op en stel jezelf de volgende vragen:
Is dit waar?

Kun je 100% zeker weten dat dit waar is?
Hoe zou je je voelen zonder deze gedachte? 

Wat is het tegenovergestelde?
Keer de gedachte om: wanneer voelde je je zo? 

Roep die herinnering op!



Stap 4

Haal je uur tarieven en pakketten van je site 
en schrijf dat je in trajecten op maat werkt.



Stap 5

Ga het DOEN.

VANDAAG nog!



Tip!
Hoe verwoord je zoiets op je website?

Zo:
Afhankelijk van vragen, wensen, vorm en

duur, doe ik een traject voorstel op maat. Deze prijzen variëren tussen de
€1500,- en €3500,- afhankelijk van frequentie, duur, en intensiteit van het
coachingstraject. Betalen in termijnen is mogelijk (hiervoor rekening ik

10% extra administratiekosten). Bij de prijs zit alles
inbegrepen:-oriëntatiegesprek, coachings afspraken, sessies, btw,

materiaal,tussentijds mail- en/of telefonisch contact, verslagen, advies
en/of tips voorthuis, eventuele bezoeken aan school en eventuele

samenwerking met andere
professionals.



Omgaan met 
vragen & bezwaren 

van klanten



Omgaan met bezwaren 

"Bij andere coaches betaal ik veel minder."



Omgaan met bezwaren 
Zeg:

Optie A: "Ik begrijp dat andere coaches anders werken dan ik.
Door in een traject te werken kom je nooit voor verrassingen te

staan. Bij collega's die uurtje factuurtje werken, weet je nooit
hoeveel keer nodig is. Daarnaast rekenen zij over extra tijd NIET

(en hiermee doen ze zichtzelf tekort) of je betaalt tussentijds
contact bovenop de sessies."

Optie B: "Dit is mijn werkwijze."
;-)



Omgaan met bezwaren

"Als ik het omreken, vraag jij  X euro per
uur..."



Omgaan met bezwaren

Zeg:
"Ik werk niet met een uur tarief. De kosten van het

traject is gebaseerd op de waarde die ik lever. Je
betaalt (en werkt zelf mee aan) voor het resultaat

dat we gaan behalen."



Omgaan met bezwaren

"Wat nou als niet alle doelen worden behaald?"

(Werk altijd met concrete doelen in een plan en zorg dat deze ook geborgd zijn. 
Meer weten? Plan een PINKspiratie call :)



Omgaan met bezwaren

Zeg:
"Coaching is maatwerk. We maken doelen en streven

deze na. Het resultaat is afhankelijk van vele factoren. Ik
zet me 100% in resultaat te behalen."

Een mooi voorbeeld ter vergelijking om hier te geven is,
dat wanneer je naar een diëtist gaat en je niet aan het
eet schema houdt, je de resultaten ook niet behaald.



Omgaan met bezwaren

"Wat nou als we eerder klaar zijn? Moet ik dan de
gehele investering betalen?"



Omgaan met bezwaren
Zeg:

"Jazeker. Je betaalt voor het resultaat en niet voor de
tijd. "

Het zou heel bijzonder zijn dat wanneer jij je werk
HEEL goed doet, en dus sneller resultaat behaalt, je

minder betaald krijgt...



Omgaan met bezwaren

"Wat als ik eerder wil stoppen?"



Omgaan met bezwaren
Zeg:

"Één van redenen dat ik in trajecten werk is juist om
commitment te bewerkstelligen. Er gaan moeilijke
momenten komen, momenten dat je misschien wil

stoppen. Juist door een traject aan te gaan zul je
meer drive hebben om door te gaan. Ik zal altijd in

gesprek met je gaan wanneer het moeilijk word.
Samen komen we er altijd uit."



Omgaan met bezwaren

"Ik vind het teveel geld en we krijgen het niet
vergoed."



Omgaan met bezwaren
Zeg:

Optie A: "Ik begrijp dat het veel geld lijkt. Mijn ervaring is dat het aantal
sessie bij iemand die vergoed wordt alsnog erg kan oplopen. Stiekem lopen

de kosten dan ook enorm op. Dat iets vergoed wordt, zegt niet per sé dat
het helpt of dat het resultaat beter is."

Optie B: "Mijn ervaring is dat wanneer klanten coaching zelf betalen, de
betrokkenheid velen malen groter is. Het resultaat is dan ook groter en ik

werk graag met betrokken mensen."

Een mooi voorbeeld ter vergelijking is, wanneer je naar een fysio gaat voor
zeg; je schouder, en hij zegt: In 3x kan ik dit wel verbeteren hoor! 

Eindstand: ben je zeker 10x geweest en is het een soort onderhoud. Dat is
niet de bedoeling van een coach traject.



Omgaan met 
bezwaren 
is een vak!



Oefenen
Zoals met elke verandering en nieuwe skill, is het

een kwestie van doen en oefenen.
Wanneer je kwaliteit verbetert, je hogere prijzen

gaat vragen, zul je ook betere verkoop skills nodig
hebben.

Krijg je altijd "JA" op  je aanbod? 

Dan ben je te goedkoop :)



Wie gaat er vandaag nog aan
de slag met trajecten?



Zoals ik eerder al zei is het in trajecten
werken maar 5% van alle kennis, know
how en tools die je nodig hebt om financieel
onafhankelijk te worden met je bedrijf. 
Er is zoveel meer nodig: een ondernemers
mindset, kennis over marketing & sales,
daadkracht, buiten je comfortzone gaan,
creatief zijn en denken etc. 

Ben jij klaar voor de next level met je bedrijf
en wil je kijken wat er voor jou mogelijk is?



In trajecten werken is een stap 
naar next level ondernemen....
Er zijn altijd mensen die meer willen.
Ben jij diegene? 
Plan dan een GRATIS PINKspiratie call, 
dan kijken we samen wat jouw next level
inhoudt en wat ik hierin voor jou kan
betekenen.

Zie de link in de chat!

GRATIS PINKspiratie call



Zijn er nog 
vragen?


