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Waarom dit

Ik heb dit E-book geschreven omdat ik na jaren van 
PINKspiratie calls voeren voornamelijk terug kreeg van 
vrouwelijke ondernemers: “Ik zie door de bomen het bos 
niet meer, al die adviezen en trucjes!” of: “Het is 1 brij in 
mijn hoofd en ik weet niet waar ik moet beginnen.”

I get it! Ik ben blij dat ik 6 jaar geleden met mijn bedrijf 
gestart ben en dat er toen nog haast geen businesscoa-
ches waren. De E-books en masterclasses vlogen me 
nog niet om de oren en ik werd nog niet dood gegooid 
met strategieën, funnels, webinars etc. 

Toen ik 6 jaar geleden startte met mijn praktijk, deed ik 
maar wat. Wat ik deed bleek achteraf een slimme maar 
heel SIMPELE strategie te zijn. Met dit E-book wil ik jou 
laten zien dat als je je intuïtie volgt, je mindset scherp 
houdt en je focust op een simpele strategie, je super 
veel kunt bereiken! 

Ook jij kan een financieel onafhankelijk bedrijf hebben!

Let’ s go!!

E-Book ?



Wie ben ik?
Ik ben Anne en ik ging van overspannen leerkracht naar succesvolle 
(kinder)coach met een bomvolle praktijk, mét wachtlijst , in 2 jaar. 
Ik deed maar een dotje! Zoals we dat op zijn Zeeuws zeggen. Maar 
dat dotje wat ik deed, dat deed ik wel goed. Altijd alles op gevoel & 
intuïtie. Zo verdubbelde ik ieder jaar mijn omzet en kreeg ik steeds 
meer vragen van collega’s: “Hóe doe je dat?”
PINK was (is) een begrip in Zeeland en inmiddels in heel Nederland.

In 2018 maakte ik zelf kennis met business coaching en ging ik me 
steeds meer op coaches focussen. Doordat ik veel meer over stra-
tegie, sales en marketing ging leren, ging ik inzien dat strategie én 
intuïtie de GOUDEN combi zijn. Of moet ik zeggen de PINK combi? ;)

Ik leer vrouwelijke ondernemers strategie & intuïtie te combineren. 
Je hebt beide nodig: hoofd & hart!

Zonder hart is het een trucje, zonder hoofd is het maar wat aan-
klooien.
Ik ben een echt Zeeuws meisje. Dol op mijn provincie, de rust en 
de prachtige natuur. In het mooie Zeeland woon ik met mijn vriend 
Maarten en kat Pip.

Roze in hart & nieren. Roze staat voor liefde & zorgzaamheid: “De 
liefdevolle ondersteuner.” Maar ook magenta, dat staat voor kracht, 
passie en dynamiek; “De dynamische initiator.”



Ik vaar blind op mijn gevoel. Geloof in 100% verantwoordelijkheid 
nemen voor je leven en je eigen proces. Mijn business kennis haal 
ik uit mijn ervaring, opleidingen en (business) coaching die ik al ja-
ren volg. Ik ben een snelle denker, houdt van actie, risico’s nemen 
en stappen maken. Eeuwen nadenken, analyseren, afwachten en 
excuses bedenken zijn niet aan mij besteed.

Als jong meisje was ik gevoelig en werd ik continue bestempeld als 
“onzeker.” Toen ik ontdekte dat ik hoog gevoelig was (en HSS) ging 
er een wereld voor me open. Ik kreeg in 10 jaar zóveel voor mijn 
kiezen dat ik even dacht ten onder te gaan. Niet voor niks heb ik 
een lotus op mijn arm getatoeëerd:

“Just like the lotus we too have the ability to rise from the mud, 
bloom out of the darkness and radiate into the world.”

Nadat ik uit de blubber kwam en volop kon gaan bloeien, ging ik 
me meer en meer op vrouwelijke ondernemers richten. Denk aan 
alle soorten coaches, therapeuten of bijvoorbeeld verloskundigen. 
Maar ook andere vrouwelijke ondernemers die graag authentiek 
willen ondernemen en financieel onafhankelijk willen zijn.

De ROZE draad door dit alles is dat ik áltijd de potentie van de an-
der zie. Ik zie de grotere versie van JOU. Of ik nou juf of kindercoach 
was, of zoals nu Business Initiator; ik zie jouw TRUE colour. Hetgeen 
dat jou uniek maakt.

Ik gun jou dat je jouw TRUE colour naar buiten kunt brengen, dat 
je mensen kunt helpen die bij jou passen en je geheel financieel 
onafhankelijk kunt zijn met jouw bedrijf!





Wat is intuïtie?

Wat is mindset?

Waarom strategie?

Eenvoudig samengevat is intuïtie de manier waarop je onderbewuste boodschappen door-
geeft aan je bewuste, denkende ik.

Dat onderbewustzijn is het deel van je hersenen dat zo ongeveer alles opneemt wat je waar-
neemt: wat je  voelt, hoort, proeft, droomt, je herinneringen, verhalen en ervaringen uit het 
verleden. Je onderbewuste filtert, weegt, combineert en vergelijkt. Het zorgt ervoor dat je zo 
ontzettend veel weet – en tegelijkertijd weet je het niet. Want je onderbewuste heeft maar één 
kanaal om informatie door te geven aan je bewuste zelf: via je intuïtie.

Vooral hoog gevoelige vrouwelijke ondernemers hebben een super sterk ontwikkelde intuïtie, 
maar doordat ze zich af laten leiden en zichzelf vaak vergelijken met anderen, vergeten ze er 
vaak naar te luisteren. 

Een mindset is een manier van denken en een manier om naar jezelf te kijken. Deze manier van 
denken is bepalend voor hoe je denkt over leren, je kwaliteiten en hoe je reageert op situaties 
en gebeurtenissen in het dagelijks leven.

Je kunt je dus voorstellen dat je mindset ENORM belangrijk is voor jou als ondernemer. Sterker 
nog, ik geloof dat een goede mindset cruciaal is om een succesvol bedrijf te kunnen bouwen/ 
runnen.

Moet je dan maar altijd positief zijn? Uhm nee. Als jij mij volgt op instragram waar ik aan #ech-
tinsta doe. Zie je ook de ups-and-downs. Ik denk dat het belangrijkste is dat je bij jezelf je pa-
troon gaat begrijpen en doorzien. Wanneer je steeds in hetzelfde patroon stapt en dezelfde 
gedachten over jezelf gelooft, noemen we dan ook wel een “fixed mindset.” Wanneer jij je 
(denk)patroon gaat doorzien en andere gedachten gaat kiezen, ben je bezig met een “growth 
mindset.” Die heb je nodig om te groeien!

Een bedrijf runnen zonder strategie is een beetje als de marathon rennen zonder train schema 
en zonder dat je weet waar de finish precies is.

Onder mijn klanten heb ik veel lucht types. Zij doen alles op gevoel, in het moment, hap snap. 
Vaak hebben zij het ook TE druk, geven TE veel voor weinig, hebben geen doelen en het ont-
breekt aan strategie. Wanneer zij een simpele strategie toevoegen aan alles dat zij al kunnen, 
gaat er een wereld voor hun open. Ze gaan veel gerichter werken, doelen bepalen, de juiste 
acties doen en trekken daardoor meer én de juiste klanten aan. 

Voor een succesvol financieel onafhankelijk bedrijf heb je beide kanten nodig: 
• Hoofd & hart,
• Intuïtie & strategie
• Lucht & aarde
• De juiste intentie & goed geld verdienen/vragen. 

En dan nu over naar de tips!



Vier tips om je intuitie in te zetten voor je 
business:

 Neem gedachten die zomaar bij je opkomen serieus.  
 
Onthoud ze of schrijf ze op, zodat je er later nog eens rustig over kunt nadenken of op kunt 
reflecteren. Een intuïtieve ingeving is wat anders dan een gedachte die via een associatie 
komt. Een ingeving plopt vaak uit het niets in je gedachten. “Ineens” weet je het! 
 
Tip: schrijf eens een week lang in je notities elk idee/ gedachte die op plopt (met betrek-
king tot je plannen/business) op. Lees ze niet na. Doe dat de week erna, met afstand. Wel-
ke ideeën kun je gaan uitvoeren? 
 
Hoe je je intuïtie van angst kunt onderscheiden?  
 
Je intuïtie gaat ALTIJD uit van het positieve! 
 

 Ontspan.  
 
Je bent bezig met je passie., je houdt van je werk en kan er dag en nacht mee bezig zijn. Je to 
do list is nooit klaar. Stop! Hier gaat het vaak “mis.” Juist door maar door te denderen, raak je 
weinig geïnspireerd. Alleen vanuit ontspanning komen antwoorden.  
 
Stel je onbewuste een vraag en ga iets anders doen – mediteren, tuinieren, muziek maken, 
sporten, een warm bad, wat dan ook – en kijk wat er bij je bovenkomt. De meeste ingevingen 
en inspiratie komen wanneer je ontspant. 
 
Tip: plan tijd voor ontspanning in je agenda. Net als sporten, studeren of werken. Wijk er 
niet vanaf. Deze tijd is niet flexibel. Ik zet zelf altijd hartjes in mijn agenda op de plek voor 
ME-TIME.
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 Neem geïnspireerde acties!  
 
Wanneer je tijd voor ontspanning maakt, zal je zien dat je ideeën krijgt. Schrijf ze op.  Geven 
ze je joy? Voer ze uit! Maar let op!! Plaats een actie ALITJD in een strategie. Doe het niet hap-
snap. Bepaal wat je doel is met deze actie (bijvoorbeeld: LEADS krijgen).

Ik zie veel ondernemers die hun eigen gedachten en gevoelens negeren. Ze zijn veel bezig 
met wat anderen aan het doen zijn en raken compleet in de war van alle adviezen, tips & 
trics, tructjes en strategieën die overal worden verspreid. Hierdoor komen ze vaak in de be-
vries stand te staan. Ze weten het niet meer. Zonde! 
 
Tip: Durf alleen te zijn en je eigen beslissingen te nemen. Je intuïtie is een persoonlijk, op 
maat gemaakt kompas, neem de ruimte er naar te luisteren en heb de moed er naar te 
handelen. Je hoeft dus niet altijd een ander om zijn of haar mening te vragen. 
 

 Wees gespitst op tekens en symbolen in je omgeving.

Wat valt je op, wat vangt je blik en wat zegt dat over jou of over waar je je mee bezig houdt? 
Wat wordt jou verteld? Wanneer een idee al langer in je hoofd zit, zal je zien dat het univer-
sum je vertelt wat je mag doen, welke kant je op mag. Denk je bijvoorbeeld de hele tijd over 
een masterclass geven voor moeders met puber dochters? Kom je ineens overal moeders 
tegen met puber dochters en raak je in gesprek? Dat is niet voor niks! Trust the signs!

Tip: Wees eens alert op symbolen, thema’s of signalen die je steeds terug ziet of hoort. 
Noteer ze een tijdje en kijk wat de boodschap is.
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Durf alleen te 
zijn en je eigen 
beslissingen te 



Wees gespitst op tekens en 
symbolen in je omgeving. 
Ze zijn er niet voor niks.

Trus t    t he Sign s .

‘‘



Vijf mindset tips om vanuit power &
positiviteit je doelen te behalen:
 Zorg dat je intentie zuiver is. 
 
Ik hoor je nu denken: “Maar dat is ie toch altijd?” 

Natuurlijk ben jij met een zuivere intentie begonnen met je bedrijf, je wil immer mensen hel-
pen. Wat ik veel zie bij ondernemende coaches is dat ze zó graag willen helpen (redderssyn-
droompje ;) vooral bij veel HSP’ers bekend) dat ze teveelbezig zijn met zichzelf. 
Huh? 
Ja.

IK wil zó graag helpen, IK wil zó graag dat die ander klant wordt, IK wil zó graag verkopen. IK 
IK IK. De kramp schiet erin. De intentie en de verbinding met hun missie is dan ineens ver te 
zoeken. Wanneer je een aanbod doet, doe het altijd vanuit willen TOEVOEGEN, willen onder-
steunen, iets willen betekenen. Niet vanuit angst voor tekort. Intentie en energie zijn te lezen 
en voelen tussen de regels door.

Tip: Blijf je elke dag verbinden met waarom je dit werk zo graag doet. Schrijf jouw ideale 
klant een brief en vertel haar of hem waarom je haar of hem zo graag wil helpen. Houd 
vast een tissue box bij de hand ;-)
 

 Laat jezelf (online) zien. .  
 
Je kunt denken: “Iedereen is online” en:  “Als iedereen zich online laat zien, word IK niet ge-
zien.” Of je kunt denken: “Dit is mijn kans om me nu meer dan ooit online te laten zien!” 

Ik hoor het zo vaak bij mijn klanten over social media: 
“En dan moet ik elke dag iets op social media zetten…” 
Ten eerste: je MOET helemaal niks. Alleen ademen. Ten tweede: jij bent je eigen baas en be-
paalt zelf wat je wel of niet doet. Maar wil jij klanten? Wil jij mensen helpen? Wil je dat mensen 
weten dat je er bent? Tja….. you got to do what you got to do!

Ik spreek veel coaches die niet genoeg (effectief) zichtbaar zijn online omdat ze zich continue 
vergelijken met anderen: zij hebben betere teksten, de juiste foto’s, gelikte templates, durven 
op video, lijken moeiteloos te kunnen vertellen…. STOP. Comparisson is the thief of joy. Ver-
gelijk jouw hoofdstuk 1 niet met iemand anders zijn hoofdstuk 20. Start. Begin. Zie het als één 
groot experiment. Kijk waar je lol uit kunt halen. Is dat de interactie online? Is dat je feed heel 
mooi maken? Is dat artikelen verzamelen? Is dat een fotoshoot opzetten en ontwerpen? Is dat 
zelf mooie foto’s maken en delen? In alles is iets van joy te vinden! Vind het.

Tip: Zorg dat je helder hebt tegen wie je praat online. Ik zie nog teveel coaches die hun 
klant niet helder hebben en dus maar van alles posten en zich dan afvragen waarom ze 
hun (ideale) klant niet aanspreken. 
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  Neem een standpunt in.  

Spreek je uit. Durf je juist nu, meer dan ooit, uit te spreken, durf te laten zien waar je voor 
staat! 

Niet alleen heeft een “sterk merk” altijd een sterk standpunt, mensen hebben steun en hou-
vast nodig. Een rots in de branding. Geen twijfelachtige uitspraken en grijze gebieden!
Zorg dus dat je een stelling hebt, een standpunt. Zo is de mijne bijvoorbeeld: “Iedere vrouw 
kan/moet financieel onafhankelijk zijn (met haar bedrijf).” Natuurlijk zit hier een nuance in 
want ik heb bijvoorbeeld mega veel respect voor mijn zus die thuis is met haar kind en zich-
zelf elke “mannen klus” aanleert die er is en op haar manier dus super onafhankelijk is! Toch 
breng ik mijn standpunt stellig naar buiten. Dit is namelijk hoe mensen je onthouden! Het 
roept linksom (weerstand) of rechtsom (herkenning) iets op. Een sterk standpunt innemen 
werkt als een perfecte filter! Alleen jouw ideale klant blijft over. 

Tip: Stel jezelf de vraag: Waarom ben je gestart met je bedrijf? Waarom wil je mensen zo 
graag helpen? Welke “frustratie” zit daaronder? Zo startte ik bijvoorbeeld met mijn coach 
praktijk omdat ik ontzettend veel (hoog) gevoelige kinderen in het onderwijs zag die niet 
begrepen werden. Dat stoorde me enorm!
Wat me nu stoort is de hoeveelheid vrouwen die denken dat ze het niet kunnen, dat ze 
altijd maar afhankelijk moeten zijn van anderen. Dat gaat me zo aan het hart, omdat ik 
weet dat het ook anders kan!

 

 Sta voor je waarde. 
 
Vraag (genoeg) GELD! Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: “Het bedrag dat je vraagt moet nét 
een klein beetje oncomfortabel voelen, altijd.”

Wist je dat als je op je aanbod ALTIJD een “ja” krijgt, je te goedkoop bent? Althans niet jij, maar 
je aanbod ;-)

Natuurlijk kun je dingen gratis doen, zoals een webinar of masterclass om met je potentiele 
klanten in aanraking te komen. Je doel is dan niet de masterclass op zich, maar meer verkoop 
halen uit dit gratis aanbod.  

Wil je graag mensen helpen die minder te besteden hebben? Zorg dan eerst dat je bedrijf 
loopt en dat je genoeg inkomsten hebt! Zo deed ik dat ook en elke drie maanden deed ik een 
traject “pro bono” voor een gezin.

Tips: 

• Stel jezelf eens de vraag: “Wat zou ik betaald krijgen als ik niet voor mijn tijd betaald 
werd maar voor de waarde die ik lever?”  Voor de oplossing, voor het resultaat? 

• Nog een stapje verder is om dit aan je klanten te vragen. Wat hadden zij er voor over 
gehad als ze achteraf terug kijken? Zo heb ik ooit een kind gecoacht waarvan de ouders 
zeiden: “We hadden hiervoor het drie dubbele willen betalen.” Even ter verheldering, 
dit traject van drie maanden kostte 2100 euro.
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  Laat je perfectionisme los! 

Perfectionisme, het is een zeer mooie kwaliteit. Maar zoals met elke kwaliteit: Zet er “te” voor 
en het wordt je valkuil. Ken je die uitspraak over sporten? “Wanneer je alleen al wandelt ben 
je nog altijd een stap verder dan degene die nog op de bank zit en niks doet.”

Zo is het precies met perfectionisme: Iets doen is altijd beter dan niets doen!

Ken je het start before you are ready principe? Zo ben ik ooit begonnen met mijn program-
ma. Zoveel mogelijk mensen gebeld en gezegd: “Ik ga een Pilot programma draaien en ik ga je 
alles leren dat ik weet. Doe je mee? Het kost X euro.”

Zeven mensen zeiden “ja.” Één van de pilot meiden is tot op de dag van vandaag nog klant bij 
me.  Ik verdiende genoeg met het pilot programma en had alle vrijheid om uit te proberen 
wat werkte. Was het perfect? Nee. Hadden mijn klanten er veel aan? Ja.

Het hoeft niet perfect. Het gaat om de inhoud, niet om of je de perfecte vormgeving hebt, het 
perfecte systeem, of de perfecte foto’s of dat er spelfouten in je verhaal staan.

Tip: Stel jezelf de vraag: Wat stel ik uit omdat ik vind dat het nog niet perfect is? Wat zou je 
NU doen als het niet perfect hoefde van jezelf? Wat zou je doen als je niet kon falen?

Wat zou je NU doen als 
het niet perfect
hoefde van jezelf?
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Praktische tips om een simpele strategie 
toe te passen:
Een strategie hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Je hoeft niet gelijk te starten met adverteren, 
ingewikkelde funnels en e-mail marketing. Ik heb veel vrouwen aan de lijn die door dat soort 
zaken door de bomen het bos niet meer zien en dan maar niks doen. Zo zonde want ze willen 
zo graag financieel onafhankelijk zijn met hun bedrijf en mensen helpen. 

Ik ga je hier zes praktische simpele strategieën geven om in contact te komen met jouw ideale 
klant. Enige dat je nog hoeft te doen is een aanbod & verkopen. Heb je nog geen SALES kennis? 
Neem dan eens contact met me op! Je kan namelijk niet zonder. 

Zes simpele strategieën toegelicht:

Strategie 1:
Kluster je (potentiële) klanten

Elke serieuze ondernemer zit op social media, je kan er niet omheen. Maar weet jij precies wie 
je volgers zijn? Heb je daar inzicht in? Heb je er grip op?

Vaak niet. Een super simpele strategie is om je potentiele klanten te klusteren zodat je ze bij 
elkaar hebt. Hieronder een paar voorbeelden.
Start een: 
• Facebook groep
• Besloten Instagram account
• LinkedIn groep
• What’s app groep

Bied hier je hulp, steun, waarde, kennis aan. Zorg er vanuit hier voor dat je een goed gefaseerd 
aanbod kunt aanbieden. Heb je maar één dienst of product? Dat gaat niet werken. Durf  hier 
ook een aanbod te doen en te verkopen (als je dat niet doet, heeft het klusteren van je poten-
tiele klanten weinig nut ;)

Tips: 
• Zorg dat je super helder kunt omschrijven wat mensen in de groep bij je kunnen “halen.” 

Als niet duidelijk is wat het hen oplevert, krijg je een groep ook niet vol.
• Wees altijd super transparant over je intenties. Ja in deze groep ga je motiveren, inspi-

reren en (wat) kennis overdragen. Maar willen mensen meer en de diepte in? Dan kun-
nen ze je aanbod afnemen. Wees duidelijk over dat je iets verkoopt. Zo start ik bij een 
webinar of masterclass altijd met vertellen dat ik aan het einde een aanbod doe. We zijn 
ondernemers he! Geen vrijwilligers ;-) 



Strategie 2:
Creëer warme klanten

Strategie 3:
Doe onderzoek.

Er is een verschil tussen koude en warme klanten. Koude klanten zijn klanten die jou nog niet 
goed kennen, je nog niet lang volgen, nog niks van je gedownload hebben en nog geen aanbod 
bij je af hebben genomen. 

Warme klanten zijn klanten die al “fan” zijn. Ik weet het, het klink heel stom en een beetje arro-
gant om zoiets te zeggen. Maar klanten moeten fan van jou worden en warm draaien om iets 
bij je af te nemen. Vandaar dat social media zich ook zo goed leent voor klanten om jou te leren 
kennen. Laat je dus nooit iets persoonlijks zien? Zonde! Klanten worden eerder warm wanneer 
ze het gevoel hebben dat ze je kennen.
 
Tips om klanten warm te maken:
• Deel persoonlijke dingen: wie ben je en waar houd je van? Hoe kun je dit linken aan je 

merk/visie/missie?
• Ga in gesprek! Zowel offline als online
• Zoals eerder hierboven genoemd: kluster je klanten en zie het als “vijver” waar je in vist..

Vraag en aanbod. Vroeger leerde je al bij economie over “marktonderzoek” om te kijken of er 
vraag is naar jouw aanbod. Persoonlijk geloof ik daar helemaal niet in. Zo heb ik nooit een busi-
ness plan geschreven zoals banken dat bijvoorbeeld van je willen. Ik heb mijn eigen methode. 
Máár, wat mij wel opvalt is dat de ondernemers die ik aan de telefoon heb, vaak niet weten wat 
er leeft bij hun ideale klant. En hoe kun je dan op hen aansluiten met je aanbod?
Doe dus onderzoek!

Waar ligt bij jouw doelgroep eigenlijk de vraag? Wat zijn hun behoeften? Hoe weet je dat? On-
derzoek waar de hulpvragen liggen en sluit daar op aan. Doe altijd een aanbod dat passend is. 
Zorg dus voor een gelaagd/gefaseerd aanbod.

Tips:
• Maak een enquête /vragenlijst en laat deze invullen door je volgers
• Zet je stories in! Vraagstickers en polls lenen zich hier perfect voor. Vergeet niet om alle 

reacties persoonlijk te beantwoorden!! (klanten warm maken ;)
• Ga met klanten in gesprek en LUISTER goed naar hoe ze praten. Ik zie nog teveel coaches 

die niet de taal van hun klant praten. Bijvoorbeeld een moeder die problemen heeft met 
haar kind. Zij wordt niet wakker met de vraag: “Wat spiegelt mijn kind in mij?” Nee zij 
wordt wakker met de vraag: “Hoe kom ik vandaag door zonder strijd?”



Strategie 4:
Hak je aanbod in stukjes

Strategie 5:
Zet je netwerk in!  

Ik zie vaak coaches die of teveel verschillende zaken (uurtje factuurtje) aanbieden, waardoor er 
bij de klant keuze stress ontstaat. Of ik zie coaches die één groot aanbod hebben. 

Zou je ook een stukje van dit grote aanbod kunnen aanbieden?

Zo zijn bijvoorbeeld bijna al mijn klanten ingestroomd in het PURE PINK Program via een exclu-
sieve 1 op 1 VIP dag: De PINK BOOST dag. 

Wat kun je jouw klant nu al bieden dat hen vooruit helpt? Bied dat aan en biedt vervolgens een 
mogelijkheid om op een later tijdstip verder in te stromen (in een hoger aanbod). 

Weet je nog niet veel over sales? Dan is het nu echt hoogste tijd! ;-)

Tip: ontleed je aanbod. Welk stuk kun je ook los aanbieden? Welke opties kunnen er zijn om 
verder samen te werken met jou?

Hoe vaak ik vrouwelijke ondernemers hoor zeggen: 
“Maar ik heb geen netwerk…” 

Onzin! Iedereen heeft een netwerk & jouw doelgroep is óveral.

Soms hoor ik het zelfs kindercoaches zeggen die élke dag op het schoolplein staan om hun kind 
naar school te brengen. Het hele schoolplein staat vol met jouw klant! ;-)

Familie, collega’s, kennissen en vrienden zijn óók een netwerk. 
Laat hen weten over je (nieuwe) (online) aanbod. Vraag om te delen/voort te zeggen. Juist in 
tijden als deze willen mensen verbinden, elkaar helpen en delen.

Tip: Maak een super sterke mail waarin je vertelt over wat je doet, voor wie en wat dit ople-
vert. Verspreid deze mail zoveel mogelijk en vraag mensen om het door te sturen. 



En tot slot:

kom in Actie. 
Ga DOEN. 

en Ga voor geïnspireerde 
acties!

‘‘



Nu ben ik benieuwd...

Heb je er nieuwe inzichten uit kunnen halen of was het allemaal 
“dit weet ik al?” Juist dán ben ik benieuwd: als je dit allemaal al wist, 
wat bracht je dan hier? Of is het dat je het wel wéét, maar nog niet 
hebt toegepast? Weten is namelijk iets héél anders dan kunnen, 
toepassen, voelen, leven, uitdragen en DOEN. Ik zie veel onder-
nemers, voornamelijk coaches, die zich maar inhoudelijke blijven 
scholen. Zij denken dat ze met meer kennis een goedlopend finan-
cieel onafhankelijk bedrijf krijgen. Helaas komen ze van een koude 
kermis terug. Investeer in kennis over ondernemen en werk aan je 
persoonlijke ontwikkeling. En dan nog…. pas als jij besluit er écht 
iets mee te doen, dan kun je groeien. 

Dus welk besluit neem jij na het lezen van deze tips? Ga je dit  “alle-
maal even laten landen” of ga je in actie komen? Een van de rede-
nen dat mijn bedrijf zo snel gegroeid is en blijft groeien, is doordat 
ik nooit te lang zelf ben blijven aanklooien. Hetgeen dat onderne-
mers het meest belemmerd in hun groei is de gedachte: “Ik kan 
het nog wel even zelf.” Wat zou er gebeuren als je minder koppig 
zou zijn? ;-)

Je hoeft het niet alleen te doen. Ik kijk graag met je mee welke pa-
tronen je mag doorbreken:
Via https://calendly.com/pinkcoaching/pinkspiratie kun je een gra-
tis PINKspirate call van 45 minuten inplannen. In die 45 minuten 
geef ik je minimaal 2 concrete tips zodat jij daadwerkelijk in actie 
komt. Dus ben jij er klaar voor om je dromen te vertalen naar de 
werkelijkheid? Vraag dan een gratis PINKspiratie call aan. Je hebt 
niks te verliezen. 

Are you ready to discover your TRUE colour?

Liefs 

Anne


