
 

Ontdek je missie, durf te kiezen 
en leer hoe je klanten krijgt, zoveel als jij maar wilt. 

 
 



Wie ben ik? 



Waar gaan we het over 
hebben? 
 

Je bedrijf voeren vanuit jouw 
missie.  

Relatie tussen bezieling, kiezen 
van je doelgroep en meer 
klanten krijgen. 

5 tips om klanten te krijgen 
vanuit bezieling en 
ondernemerskennis. 
 



 

Business with soul, noem ik dat. 

 

Dit gaat over de alchemie tussen bezieling en de 

praktische kennis van ondernemen. 

 

Je voelt vanuit je hart dat dit is wat je wilt doen. 

 

De ander wordt geraakt door je boodschap. 



 

Wat is dat? 

Je missie leven? 

 
 

• Je werkt vanuit liefde/vanuit je hart. 

• Je voelt dat je zijnskwaliteiten tot uitdrukking komen. 

• Je voelt dat dit is wat je moet doen. 

• Er ontstaat synchroniciteit. 

• Je levert jouw unieke bijdrage aan de wereld. 

• Het geeft een gevoel van vervulling en je voelt je onthecht van het 
resultaat. 

 



 

Op welke 
momenten 
ervaar je 
bezieling in je 
werk? 



 

Op welke 
momenten 
ervaar je juist 
helemaal 
geen 
bezieling in je 
werk? 



Leer luisteren 
naar je 
innerlijke 
leiding. 



Korte 
visualisatie 

Waar word jij 
intens blij van 
in je werk? 



 

Oefening 

Ik word intens 
blij van mijn 
werk als… 

De ander zegt: 
Ik zie in jou de 
kwaliteit (-
en)…. 

 



 

5 bewezen tips om 

klanten te krijgen 

vanuit je missie 

 



Tip 1 

Zorg dat je 

boodschap 

helder is, 

verbonden met 

je hart. 

Je dienst is 

waar je klanten 

behoefte aan 

hebben. 

 

Volg je hart, 

dat klopt. 
 

 

 

 



 

De eerste stap naar 

zichtbaarheid is je missie 

helder krijgen. 

 

Daarna ga je kijken welke 

niche daarbij hoort. 



Wat is 

dat, een 

niche? 



Waar bestaat een 

niche uit? 

Definitie van een 

niche 

1. Doelgroep 

2. Hun probleem 

3. Het resultaat wat 

je beoogt 

 



Check steeds weer, is 

je niche werkelijk 

bezield? 

 



Is de niche 

ook waar 

de mensen 

behoefte 

aan 

hebben? 

 



De 7 belangrijkste motieven 

waarom mensen kiezen om 

iets te doen/ te leren of te 

verbeteren: 

 

1. Meer geld 

2. Betere relaties 

3. Meer status 

4. Betere seks 

5. Meer gezondheid 

6. Meer tijd 

7. Beter zelfbeeld/meer 

zelfvertrouwen 

 



Ga je niche 

testen!  

Doe dit gewoon 

door het tegen 

mensen te 

zeggen en te 

kijken wat er 

gebeurt.  

 



Tip 2 

Deel kennis 

vanuit je 

hart, verbind 

je met de 

wens om deze 

aan anderen 

te geven. 

 

 

 

Maak een 

emotionele  

verbinding  

met het hart  

van de klant. 
 



Tip 3 

 

1. Heb kennis van het 

verkoop proces. Waar zit 

iemand in zijn beslisfase? 
 

 

 



Tip 4 

 

Ken de universele kringloop 

van hoe je klanten kunt 

werven. 
 

 

 





 



Tip 5  

Het succes van 

herhaling! 

 

Klanten moeten 7 

keer van je horen 

om de stap te 

maken om iets bij 

je te gaan doen! 

 



Brainstorm 
over welke 
cliënten je 
nu al kunt 
benaderen 
en op 
welke 
plekken je 
je nu al 
zichtbaar 
zou kunnen 
worden? 

 



 

Was het waardevol 

voor jullie? 

 

Hebben jullie nog 

vragen? 

 



Bedankt voor jullie 

aandacht 

 


