Wat is een Paraplu?
5 voorbeelden van Paraplu’s die ik met klanten heb gemaakt.
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Inleiding
Paraplu’s. Ik heb er inmiddels al heel veel gemaakt. En
geen Paraplu is hetzelfde.
Daarom is het ook zo lastig om antwoord te geven op de
vraag: “Wat is een Paraplu?”. Juist omdat er altijd iets
anders uit een Paraplu-traject komt.
Als ik het heel kort zou moeten verwoorden, dan zou ik
zeggen: “Je Paraplu vertegenwoordigt jouw visie”. En
omdat die als het ware boven je aanbod ‘hangt’ heb ik het
een Paraplu genoemd.
Een Paraplu is dus een metafoor (maar ik vermoed dat je
dat inmiddels wel had begrepen J).
In het eerste hoofdstuk van dit boekje vind je een uitgebreid antwoord op de vraag wat
een Paraplu is. En in hoofdstuk 2 vertel ik je waarom ik geloof dat je als ondernemer niet
zonder Paraplu kunt.
Toch vermoed ik dat je dan nog steeds wilt weten wat je er als ondernemer in de praktijk
aan hebt.
Daarom heb ik aan vijf van mijn klanten gevraagd of zij hun Paraplu willen laten zien en
willen vertellen over de manier waarop zij hun Paraplu in de praktijk gebruiken. Zodat je
een goed beeld krijgt wat een Paraplu precies is en wat hij voor je zou kunnen betekenen.
En mocht je na het lezen van dit boekje zelf ook een Paraplu willen ontwerpen, weet dan
dat ik je daar graag bij help!
Hartelijke groet,
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Wat is een Paraplu?
Je Paraplu vertegenwoordigt je visie. Oftewel: jouw visie op hoe jij gelooft dat
het ‘probleem’ van je klant opgelost moet worden.
Dankzij je Paraplu heb je een concreet verhaal als iemand aan je vraagt waar
jij in gelooft.
Je Paraplu wordt namelijk een model, methode of stappenplan. Zodat je ook
daadwerkelijk kunt laten zien wat je visie is. Op je website. Of bijvoorbeeld als
je bij een opdrachtgever aan tafel zit.
Iedere Paraplu die ik maak, ziet er anders uit. Ik weet voorafgaand aan een
Paraplu-traject ook niet of het een methode, stappenplan of juist een model
zal worden. Dit wordt pas gaandeweg het traject helder.
Je Paraplu wordt een stappenplan
Bij sommige van mijn klanten wordt de Paraplu een stappenplan. Dat was bijvoorbeeld
het geval bij Gisette van Schie, van Improving Business.
Dankzij haar Paraplu kan ze haar potentiële klanten nu laten zien wat de 3 stappen zijn
die je volgens haar als organisatie moet doorlopen om het gewenste eindresultaat te
krijgen.
Dit is hoe haar Paraplu op haar website staat:

Meer informatie over Gisette en haar Paraplu vind je op pagina 32 van dit E-book en op
http://www.improvingbusiness.nl/hoe-wij-het-doen/.
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Je Paraplu wordt een methode
Bij sommige van mijn klanten ontstaat een methode als we een Paraplu gaan maken.
Zo heb ik samen met Lobke Rooswinkel, van Held! Training, de Held! methode
ontwikkeld.
Lobke kan haar klanten nu vertellen dat ze met een methode werkt. En zoals je hieronder
kunt zien vormen de eerste letters van ieder onderdeel van haar methode samen het
woord HELD. Vandaar de Held! methode.
Dit is hoe haar methode op haar website staat:

Meer informatie over Lobke en haar methode vind je op pagina 23 van dit E-book en op
http://heldtraining.nl/heldmethode/.

Je Paraplu wordt een model
Ook gebeurt het regelmatig dat ik samen met een klant zijn of haar visie in een model giet.
Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Lindsie van der Horst, van Praat eens met Lindsie.
Dit is hoe haar model op haar website staat:

Meer informatie over Lindsie en haar Manage-met-Impact-Model vind je op pagina 28
van dit E-book en op https://praateensmetlindsie.nl/manage-met-impact-model/.
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Ook samen met Linda Bos, van Bos Training & Advies, heb ik een model ontworpen: het
Huis van Kwaliteit. Dit is hoe haar Paraplu op haar website staat:

Meer informatie over Linda en haar Huis van Kwaliteit vind je op pagina 17 van dit Ebook en op https://www.bostrainingenadvies.nl/huis-van-kwaliteit/.

Ook mijn eigen Paraplu – want ik heb er zelf natuurlijk ook één J - is een model. Hoewel
je het ook een stappenplan zou kunnen noemen, want het bestaat uit 7 stappen.
Mijn Paraplu, de 7 stappen naar Onderscheidend Ondernemen:
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Mijn eigen Paraplu staat niet op mijn website. Wel is hij de leidraad in alles wat ik doe en
wat ik aanbied.
Dit zie ik ook bij veel van mijn klanten met wie ik een Paraplu heb gemaakt. Dat je de
Paraplu niet letterlijk terugziet op hun website. Maar dat ze hem gebruiken in hun
trainingen & coachings, aan tafel bij een potentiële opdrachtgever of als ze aan anderen
uitleggen wat hun visie is.

Soms ontstaat er geen Paraplu…
Het is natuurlijk geweldig om een eigen methode, stappenplan of model te hebben. En dat
lijkt misschien ook wel het doel van een Paraplu-traject.
Toch zie ik de Paraplu niet als doel. Maar als middel. Een middel om te kunnen
verwoorden waarvoor mensen en/of organisaties bij jou moeten zijn. En wat je visie is.
Door het ontwerpen van je Paraplu krijg je een heldere focus met je bedrijf. En in mijn
ogen is dat het doel van een Paraplu-traject.
Dat is goed om je te realiseren. Want het lukt namelijk niet altijd om iemands visie in een
methode, stappenplan of model te gieten.
Je kunt bijvoorbeeld geen ‘traditionele’ Paraplu maken, als je je als ondernemer op
meerdere doelgroepen wilt richten. Toch kun je met meerdere doelgroepen wel degelijk
een heldere focus met je bedrijf krijgen. Namelijk door op zoek te gaan naar datgene wat
overkoepelend is.
Een voorbeeld hiervan is het Paraplu-traject met Annemiek de Crom. Je vindt meer
informatie over haar traject op pagina 36 van dit E-book.
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Waarom een Paraplu?
Je Paraplu is het fundament van je bedrijf. Of zoals sommige van mijn klanten
ook wel zeggen: de kapstok.
Dankzij je Paraplu kun je dus verwoorden wat jouw visie is. En waarvoor
mensen en/of organisaties bij jou moeten zijn.
Toch is dat niet de enige reden waarom ondernemers ervoor kiezen om een
Paraplu te maken. Het maken van een Paraplu levert je als ondernemer
namelijk nog veel meer op.
Antwoord op de vraag: wat doe jij precies?
Een Paraplu helpt je om antwoord te kunnen geven op die lastige vraag: “Wat doe je
precies?”. Want veel ondernemers komen niet verder dan ‘coach, trainer en/of adviseur’.
Maar dat zegt niet zoveel. Dankzij je Paraplu heb je een goed verhaal als je deze vraag
krijgt.

Verwoorden wat je visie is
Met een Paraplu kun je verwoorden waar je in gelooft en wat je visie is. Waarbij je dit ook
nog eens letterlijk kunt laten zien, met een model, methode of stappenplan.

Heldere focus met je bedrijf
Dankzij een Paraplu krijg je een heldere focus met je bedrijf. Het wordt daardoor voor
anderen sneller duidelijk waarvoor ze bij jou moeten zijn. Of wie ze naar je kunnen
doorverwijzen.

Samenhang tussen alles wat je aanbiedt
Veel van mijn klanten werken niet alleen als coach, maar ook als trainer. Of ze werken als
procesbegeleider en/ of adviseur. Kortom, ze bieden verschillende diensten aan. Voor
buitenstaanders zit er daardoor vaak weinig samenhang in de diensten die ze aanbieden.
Een Paraplu zorgt ervoor dat er samenhang komt in alles wat je aanbiedt, waardoor het
ook voor buitenstaanders een logisch geheel is.
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Afwisselend werk
Doordat in je Paraplu alles samenkomt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en wat je
tot nu toe gedaan hebt, wordt je werk ook nog eens allesbehalve saai. Want dat is de grote
angst van veel ondernemers als ze focus gaan aanbrengen in hun bedrijf. Je werk kan –
zelfs met een Paraplu – nog steeds heel afwisselend zijn.

Verwoorden wat jou van anderen onderscheidt
Omdat je dankzij je Paraplu helder je visie kunt verwoorden, kun je ook aangeven wat jou
onderscheidt van de anderen in je vakgebied. Wel zo prettig als je bij een opdrachtgever
aan tafel zit.

Effectieve marketing
Ook heb je na een Paraplu-traject alle ingrediënten die je nodig hebt om effectief aan
marketing te kunnen doen. Want de informatie die je in dit traject verzamelt, helpt je bij
alle marketingkeuzes die je als ondernemer moet maken.
Ook het schrijven van bijvoorbeeld je websiteteksten wordt een stuk gemakkelijker als je
een Paraplu hebt.

Een bedrijf dat past bij wie je bent en waar je voor staat
Het uitgangspunt bij het maken van een Paraplu is altijd dat je een richting kiest die past
bij wie je bent en waar je voor staat. Ik geloof namelijk dat je een bedrijf kunt hebben
waarin alles samenkomt wat je tot nu toe gedaan hebt. Waarin je alles kwijt kunt wat je
leuk vindt. En waarin jij op je best bent.
Dus heb je een Paraplu ontworpen, dan heb je een bedrijf dat past bij wie je bent en waar
je voor staat.
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Het ontwerpen van een Paraplu
Ik geloof dat je een bedrijf kunt hebben waarin je alles kwijt kunt wat je leuk
vindt. En waarin alles terugkomt wat je tot nu toe gedaan hebt. Een bedrijf
waarin je helemaal jezelf - en daardoor op je best- bent.
Ik noem dit onderscheidend ondernemen.
Want ondernemen op jouw manier en een bedrijf dat past bij wie je bent, wat
je kunt en waar je voor staat, maakt je onderscheidend. Er is namelijk geen
andere ondernemer met exact dezelfde mix van talenten, kwaliteiten, passies
en expertise.
Dus ‘gewoon’ jezelf zijn. In je bedrijf. Dat is in mijn ogen wat jou als
ondernemer onderscheidend maakt.
Daarom is dit ook altijd het uitgangspunt bij het ontwerpen van een Paraplu.
Dat je met je bedrijf een focus kiest die past bij wie je bent en waar je voor
staat.

De eerste stap naar onderscheidend ondernemen
Wil je een bedrijf ontwikkelen waarin je alles kwijt kunt wat je in je hebt, dan kan dat niet
anders dan dat het begint bij: jou. Want jij vormt de basis van jouw bedrijf.
De eerste stap naar een Paraplu is daarom ontdekken wat jouw ‘moeiteloos briljant’ is.
Daarmee bedoel ik datgene wat jij als geen ander kunt.
Ik geloof namelijk dat ieder mens een
unieke mix van talenten, kwaliteiten
en passies heeft. En – zonder nu
meteen heel zweverig te worden – ik
geloof ook dat je deze niet voor niets
hebt meegekregen.
Je moeiteloos briljant vormt daarom
de basis van je bedrijf. Want doe je
datgene waar je moeiteloos briljant
in bent, dan ben je op je best. En dan lever je dus ook de meeste waarde aan je klant.
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De volgende stappen
Stap 2: met wie werk je graag?
De tweede stap is bepalen op wie jij
je met je bedrijf gaat richten.
Oftewel: voor welke mensen en/of
organisaties ga jij je moeiteloos
briljant inzetten?
Wil je een bedrijf dat past bij wie je
bent en waar je voor staat, dan geloof
ik dat je hierbij moet kiezen voor die
mensen met wie jij het liefst werkt.
Dus in deze stap bepaal je met welk type mens (en eventueel organisaties) je het liefst
werkt. Je bepaalt dus wie je ideale klant is.
Dit is veel breder dan het bepalen van je doelgroep. Want ik geloof dat je als ondernemer
wel degelijk meerdere doelgroepen kunt hebben.

Stap 3: wat zijn de vragen die deze mensen/ organisaties hebben?
Je dienst is altijd een oplossing
voor het probleem van je ideale
klant.
Dus is het belangrijk dat je
precies weet wat zijn/haar
vragen zijn.
Zodat je hier diensten voor kunt
ontwikkelen én in je marketing
kunt aangeven met welk
probleem mensen en/of organisaties bij jou terecht kunnen.
In deze stap breng je dus in kaart welke vragen dat zijn.
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Stap 4: wat is jouw visie? (Paraplu)
In deze stap bepaal je je
visie.
Hoe geloof jij dat het
probleem van je ideale klant
moet worden opgelost?
Dit is dus wat ik je Paraplu
noem.
Om je visie te kunnen
bepalen (en dus je Paraplu te kunnen maken) heb je alle informatie uit de voorgaande
stappen nodig. Zonder deze informatie lukt het je niet om je visie scherp te krijgen.
In je Paraplu zitten geen vormen (denk aan training, coaching, etc.). Het is je visie, niet
dat wat je aanbiedt.
Naar aanleiding van je visie (en de andere voorgaande stappen) kun je wel bepalen in
welke vormen je je diensten gaat gieten.

Stap 5: hoe werk je graag?
Voordat je bepaalt in welke vormen
je je diensten aanbiedt, is het
belangrijk om eerst stil te staan bij
de vraag: “Hoe werk jij graag?”.
Want wil je een bedrijf dat past bij
wie je bent, dan is het belangrijk
dat je rekening houdt met de
manier waarop jij het liefst werkt.
Werk je het liefst 1-op-1 of juist in
groepen? Wil je graag kortdurend met mensen werken of bied je liever lange trajecten
aan?
Ook is het belangrijk om in deze fase stil te staan bij jouw voorkeursstijl van werken.
Ben je iemand die precies weet hoe iets moet en anderen graag vertelt wat ze moeten
doen? Of ben je meer iemand die gelooft dat de waarheid in de ander zit en het leuk vindt
om mensen te begeleiden om hun eigen waarheid te vinden? (Om maar eens twee stijlen
te noemen).
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Je stijl van werken bepaalt namelijk de vormen waarin je je dienst giet. Bovendien heeft
iedere stijl een andere marketingboodschap. Dus ook om die reden is het essentieel om je
stijl van werken te kennen. Zodat je de juiste marketingboodschap hebt en daarmee die
mensen aanspreekt met wie jij graag werkt (je ideale klant dus).

Stap 6: Hoe ziet je aanbod eruit?
Dit is de stap waarin
je je aanbod gaat
ontwikkelen. Hoe je
aanbod eruitziet, is
namelijk afhankelijk
van alle voorgaande
stappen.
Je hebt alle
informatie die je in
de voorgaande
stappen verzameld hebt dus nodig om een aanbod te ontwikkelen dat past bij jou en dat
aansluit bij de vraag en de behoefte van je ideale klant.
In deze stap wordt je aanbod dus pas concreet. En ga je je coachings-, advies- en of
trainingsaanbod ontwikkelen.
Ook bepaal je in deze stap of je je diensten via open inschrijvingen of in-company gaat
aanbieden. Ook deze keuze wordt bepaald door de voorgaande stappen. Want de keuze
voor open inschrijvingen of in-company wordt bepaald door jouw persoonlijke voorkeur
en door het type mensen en/of organisaties waar jij graag mee werkt.
Je aanbod is ook van invloed op de manier waarop je aan marketing doet. Zo is de
marketing van een in-company aanbod anders dan dat van een aanbod met open
inschrijvingen.
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Stap 7: marketing
Heb je alle voorgaande
stappen doorlopen, dan
heb je alle ingrediënten
om effectief aan
marketing te kunnen
doen.
In je marketing moet je
namelijk kunnen
aangeven welke mensen
(en/of organisaties) met welke vragen bij jou terecht kunnen. Dat heb je in stap 2 en 3
scherp gekregen.
Ook moet je kunnen verwoorden wat jou van de anderen in jouw vakgebied onderscheidt.
Dit heb je scherp gekregen in stap 1 en 4.
Daarnaast wordt de keuze van je marketingvormen (nieuwsbrief, webinar, Facebook,
netwerken, etc.) bepaald door jouw moeiteloos briljant (stap 1). Want je wilt wel aan
marketing doen op een manier die goed voelt en bij je past. Zodat je ook in je marketing
dichtbij jezelf kunt blijven.
Ook wordt de keuze voor marketingvormen bepaald door wie je ideale klant is (stap 3),
hoe jij werkt (stap 5) en hoe je aanbod eruitziet (stap 6).
Kortom, marketing is maatwerk! En voor iedere ondernemer anders.
Pas als je alle voorgaande stappen hebt doorlopen, heb je alle informatie die je nodig hebt
om effectief aan marketing te doen.
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In de praktijk gaat het echter vaak anders…
De meeste ondernemers doorlopen deze 7 stappen niet.
Omdat de meeste
trainers & coaches (en
andere dienstverleners)
in vormen denken,
beginnen zij bij het
starten van een eigen
bedrijf vaak met de stap
die voor hen als de meest
logische voelt: het
ontwikkelen van een
aanbod.
Oftewel met stap 6.
Omdat zij stap 1 t/m 5 vrijwel altijd (grotendeels) hebben overgeslagen, is het gevolg
hiervan dat ze geen scherpe focus hebben. Hun aanbod is daardoor vaak zeer divers en
algemeen. Ze bieden dan veel verschillende trainingen (of coachingstrajecten) aan voor
verschillende mensen en/of organisaties.
Wanneer ze aan
marketing proberen te
doen (en dat begint vaak
al bij het schrijven van
de websiteteksten)
lopen ze vast.
Omdat ze de cruciale
informatie missen die je
scherp krijgt in de
stappen 1 t/m 5.
Sla je de stappen 1 t/m 5 over, dan kun je bijvoorbeeld niet goed aangeven welke mensen
en/of organisaties met welke vragen bij jou terecht kunnen.
Ook kun je niet verwoorden wat jou van de anderen in je vakgebied onderscheidt en wat
je visie is. Je hebt dan dus geen heldere marketingboodschap.
Ook de keuze voor marketingvormen – en daar zijn er nogal veel van – is lastig als je niet
scherp hebt met welke mensen en/of organisaties jij het liefst werkt. Want hoe weet je
dan waarvoor je het beste kunt kiezen?
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Het Paraplu traject
Besluit je om samen met mij
een Paraplu te maken, dan zal
het je waarschijnlijk niet
verbazen dat we bij stap 1
beginnen, óók als je al een
aanbod hebt.
Dit voelt voor sommige van
mijn klanten alsof ze een paar
stappen terug doen.
En dat snap ik heel goed.
Toch is dit de enige manier om de focus van je bedrijf te kunnen bepalen en je visie helder
te krijgen.
In het Paraplu-traject doorlopen mijn klanten altijd de stappen 1 t/m 5. Heeft een klant al
veel helder dan kan het heel snel gaan. Want ik sta niet onnodig stil bij datgene wat een
klant al scherp heeft. Ook begeleid ik hem bij het vertalen van de in deze stappen
verkregen informatie naar websiteteksten.
Ik besteed in het Paraplu-traject geen aandacht aan het ontwikkelen van een aanbod. Dat
is iets waar mijn klanten namelijk zelf erg goed in zijn.
Wat ik bovendien vaak zie als een klant al een aanbod heeft op het moment dat hij ervoor
kiest met mij een Paraplu te maken, is dat na dit traject (veel van) zijn aanbod behouden
kan blijven.
Dat betekent dat de
vormen kunnen
blijven, alleen de
manier waarop hij
daarover
communiceert is –
dankzij de verkregen
informatie in de
stappen 1 t/m 5 - voor
zijn potentiële klanten
veel herkenbaarder geworden.
Dit betekent dus dat vrijwel al mijn klanten na een Paraplu-traject ook nog eens direct
alle ingrediënten hebben om effectief aan marketing te kunnen doen.
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Zelf je Paraplu ontwerpen
In het vorige hoofdstuk heb je kunnen lezen wat de stappen zijn die je moet
doorlopen om een Paraplu te ontwerpen. De kans is dus groot dat je deze
stappen voor jezelf gaat uitwerken. Dat is namelijk wat de meeste lezers van
dit e-book doen. En ik kan je ook absoluut aanraden daarmee aan de slag te
gaan.
Toch is het goed om te weten dat je je eigen Paraplu niet kunt ontwerpen. En
dat ligt niet aan jou. Niemand kan dat. Ook ik heb hulp moeten inschakelen
bij het helder krijgen van de focus van mijn bedrijf.
Blijf dus niet eindeloos stoeien als het je niet lukt. En denk ook niet dat je het
zelf moet kunnen. Je zult niet de eerste ondernemer zijn die moedeloos
wordt omdat het hem niet lukt. En dat is echt zonde! Je kunt het namelijk
gewoon niet zelf. In dit hoofdstuk lees je hoe dat komt.

Je ziet het niet
Je kunt niet op een afstandje naar jezelf kijken. En dat is wat er nodig is om een Paraplu
te maken.
Je ziet bij jezelf bijvoorbeeld niet wat jouw moeiteloos briljant is. Het gaat je namelijk zo
moeiteloos af, dat je denkt dat iedereen het kan. Je gelooft dus niet dat je er briljant goed
in bent.
Ook zie je bij jezelf niet wat de rode draad is in de dingen die je doet en die je anderen wilt
meegeven. Je zit er namelijk middenin. Je overziet het niet. En het lukt je daardoor ook
niet om zelf de essentie eruit te halen.
Hierdoor blijf je vaak hangen in het oude bekende. Dat kun je niet overstijgen. Of het lukt
je niet om de samenhang te vinden in de verschillende dingen die je doet. Waardoor het je
ook niet lukt er één geheel van te maken.
Zeker als jij je op verschillende doelgroepen wilt richten is het essentieel om scherp te
krijgen wat de gemene deler tussen deze doelgroepen is. Dit heb je nodig om je visie te
kunnen verwoorden.
Je hebt dus iemand nodig die vanuit een zekere afstand met je mee kan kijken. Die de
rode draad ziet in de dingen die je doet en jou helpt om tot de essentie te komen.
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Je gelooft het niet
Zodra je de stappen gaat uitwerken, komen er ‘twijfel-stemmen’. Je kent ze vast wel. Denk
aan gedachtes als: “Ja maar dit is niet onderscheidend”. Of: “Kan ik dat wel?” “Willen
mensen hier wel voor betalen?” “Dit is er al”.
Hierdoor heb je al snel de neiging het weer aan de kant te leggen. Of je ideeën te
boycotten of aan te passen. Want je gelooft door de ‘twijfel-stemmen’ niet dat jouw ideeën
goed zijn. Waardoor je niet de focus kiest die je echt op het lijf is geschreven. En dat is
zonde! Want je hebt niet voor niets het verlangen naar een aanbod dat helemaal bij jou
past.
Je hebt dus iemand nodig die niet alleen met je meedenkt, maar die ook zonder oordeel
naar je ideeën kijkt en die voorkomt dat jij jezelf tegenhoudt.

Je kunt het niet verwoorden
Het is niet alleen belangrijk dat je de focus van je bedrijf scherp krijgt, het is ook
essentieel dat je dit vervolgens goed kunt verwoorden. Anders begrijpen anderen niet wat
je doet en waarvoor ze bij jou moeten zijn.
Het is dus belangrijk dat je een helder en concreet verhaal hebt. Bijvoorbeeld als je aan
tafel zit bij potentiële drachtgevers, als je een potentiële klant spreekt of op je website en
LinkedIn profiel.
Daarom probeer ik de Paraplu altijd ergens in te gieten. In een model, methode of
stappenplan. Zodat je dit letterlijk kunt tekenen als je aan tafel zit bij een potentiële klant.
Dat maakt je niet alleen onderscheidend, maar het helpt je ook om je visie goed te kunnen
verwoorden.
Omdat het zo belangrijk is om je verhaal goed te verwoorden, help ik je tijdens het
Paraplu-traject niet alleen met het scherp krijgen van de focus van je bedrijf en het helder
krijgen van je visie, ik leer je ook hoe je je (nieuwe) focus vertaalt naar een goed verhaal
en naar je websiteteksten.
Ik begeleid je dus ook bij het schrijven van je teksten. Dat betekent dat ik je feedback geef
op alle teksten die je tijdens het traject schrijft, zodat jij je verhaal voortaan goed
verwoordt. Zodat ook de bezoekers van je website en LinkedIn profiel snappen wat je doet
en weten waarvoor ze bij jou moeten zijn.
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Paraplu 1: Het huis van Kwaliteit
Als je net voor jezelf bent begonnen, neem je vaak alle opdrachten aan die er
op je pad komen. En werk je (ook regelmatig) freelance voor allerlei bureaus.
Dit is natuurlijk een prima manier om te starten als ondernemer. Zo doe je
ervaring op als ondernemer en krijg je steeds scherper welke opdrachten wel
en welke niet bij je passen. En je ontwikkelt op die manier ook steeds meer je
eigen visie.
Toch komt er vroeg of laat altijd dat ene moment. Dat moment dat je steeds
meer voelt: dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer ‘van alles en nog wat doen’.
Dat moment dat je voelt: nu ga ik doen wat ik écht wil doen. En dat is precies
waarom Linda Bos bij mij kwam om een Paraplu voor haar bedrijf te
ontwerpen.

De vraag van Linda Bos
Op het moment dat Linda Bos en ik een
Paraplu gaan maken werkt ze twee jaar voor
zichzelf als trainer.
Ze werkt op dat moment zoals veel
ondernemers werken: volgens het ‘u-vraagtwij-draaien-principe’.
Oftewel: vraaggericht.
Haar bedrijf loopt goed, maar doordat ze veel verschillende trainingen aanbiedt, kan ze
aan nieuwe opdrachtgevers en op haar website niet goed duidelijk maken waarvoor je bij
haar moet zijn. Daar baalt ze van.
Ze wil een goed verhaal hebben. En daarom wil ze graag een heldere focus met haar
bedrijf.
Zodat ze voortaan aanbodgericht kan gaan werken.
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“Ik ben in 2015 begonnen als zelfstandig trainer. En het leek me goed om eerst
ervaring op te doen. Dus nam ik in het begin iedere opdracht aan.
Ik had geen specifieke doelgroep, geen eenduidig aanbod en dat maakte het
lastig om aan marketing te doen. Het was te breed en ik deed van alles en nog
wat, dus ja…wat vertel je dan aan tafel bij een opdrachtgever?
Na twee jaar merkte ik dat wat ik aan het doen was niet werkte. En van wat
er op mijn website stond, kreeg ik steeds meer het gevoel ‘dit klopt niet, dit
past niet meer bij mij!’
Ik was toe aan focus en duidelijkheid. Voor mijzelf, maar ook voor aan tafel
bij de opdrachtgever en op mijn website. Dus besloot ik samen met Selma een
Paraplu te gaan maken”.

Het Paraplu-traject
Als ik met Linda ga werken, ontdekken we al snel dat ze zichzelf tekortdoet door zich puur
als trainer in de markt te zetten.
Ter voorbereiding op onze eerste sessie heeft ze namelijk verschillende mensen naar haar
moeiteloos briljant gevraagd en zij geven allemaal aan dat Linda helicopterview heeft, als
geen ander hoofd- van bijzaken kan onderscheiden en heel goed is in het uitdenken van
praktische verbeteringen.
Als ze me dan ook nog vertelt over de grote opdracht die ze op dat moment bij een
zorginstelling doet - waarbij ze niet alleen trainingen geeft, maar ook de verandering
begeleidt en het bestuur van de zorginstelling adviseert - weet ik zeker dat ze veel meer
kan dan alleen het geven van trainingen.
Dus dit nemen we mee als we de volgende stappen doorlopen.

Haar ideale klant en zijn vragen
Linda heeft in loondienst altijd met veel plezier in organisaties in zorg & welzijn gewerkt.
Dus is het voor Linda logisch om zich te gaan richten op organisaties in zorg & welzijn.
Maar op wie binnen deze organisaties moet ze zich dan gaan richten? Medewerkers of
leidinggevenden? Wie is haar ideale klant? Dat is iets waar we lang bij stilstaan.
Omdat Linda zelf jarenlang op ‘de werkvloer’ in de zorg heeft gewerkt, snapt Linda de
medewerkers in zorg & welzijn als geen ander. “Ik spreek hun taal en begrijp precies hoe
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het is en waar ze tegenaan lopen”, aldus Linda. Dus lijkt het logisch om voor hen een
aanbod te gaan maken.
Toch wil ze zich ook op de leidinggevenden gaan richten omdat zij degenen zijn die haar
inhuren. Dus wie is dan je ideale klant?
Als we vervolgens met deze vraag in ons achterhoofd over haar rol in organisaties sparren
zegt ze: ”Ik zie mezelf als een brug tussen de medewerkers en de leidinggeven. Ik snap
beide perspectieven namelijk heel erg goed en ik kan daardoor de voor medewerkers vaak
ingewikkelde veranderprocessen vertalen naar de praktijk. En andersom kan ik het
management adviseren als zij iets willen invoeren waarvan ik weet dat dit op de werkvloer
niet zal werken. Ik houd altijd van zowel de werkvloer als van het management de
belangen in de gaten, want uiteindelijk staan zij beide in dienst van de cliënt. Die staat in
mijn ogen namelijk altijd op nummer 1.”
Met deze laatste opmerking hebben we niet alleen een deel van haar visie te pakken (de
cliënt staat altijd op nummer 1), maar ook dat ze er feitelijk niet voor een van de twee is
(óf de medewerker óf de leidinggevenden).
Daarmee verandert de vraag waarover we sparren. Die wordt nu: op wie moet je je
richten, waarbij je dat op zo’n manier doet dat duidelijk is dat je met beide kan werken?
Waar we op uitkomen is dat Linda zich in haar uitingen op de leidinggevenden richt.
Waarbij het dus belangrijk is dat ze laat zien dat ze er óók voor de medewerkers is.
We brengen daarna samen de vragen in kaart waarvoor de leidinggevenden bij haar
terecht kunnen. En omdat medewerkers natuurlijk ook op de website van Linda kijken als
ze weten dat er een externe trainer/ adviseur komt, formuleren we de vragen zodanig dat
die niet negatief over (het gedrag van) de medewerkers zijn. En zo zien ze direct dat Linda
er ook voor hen is.

“Het werken met Selma voelde al snel vertrouwd. Door haar oprechte
nieuwsgierigheid en het stellen van de juiste vragen, verdiepte ze zich in no
time in mij en de sector waarin ik werk.
En door haar ervaring, kennis, vragen en duidelijke manier van
communiceren was Selma in staat om snel tot de kern te komen van wat ik
belangrijk vind en waar het mij in mijn werk om gaat. “
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De visie van Linda Bos
Nu we scherp hebben op wie Linda zich richt en met welke vragen je bij haar terecht kunt,
is het in de volgende sessie tijd om haar visie scherp te krijgen. Oftewel: haar Paraplu.
We hebben al scherp gekregen dat de cliënt in haar ogen op nummer 1 staat. Natuurlijk
wil ik daar meer over weten. Ze vertelt me bevlogen waar ze in gelooft: professioneel
werken en streven naar kwaliteit in zorg en ondersteuning.
We gebruiken deze sessie om te analyseren wat dit volgens haar precies betekent. Wat
bedoelt Linda precies met professioneel werken en streven naar kwaliteit in zorg en
ondersteuning? En wat moet een organisatie (en dus de medewerkers en
leidinggevenden) op orde hebben om dit te kunnen leveren?
En zo ontstaat langzaam maar zeker haar Paraplu: ‘Het Huis van Kwaliteit’.

De Paraplu van Linda Bos: Het Huis van Kwaliteit

“Kwalitatief goede zorg is verantwoorde zorg (effectief, veilig en
cliëntgericht). Het Huis van Kwaliteit laat zien wat daarvoor nodig is om dit
te bereiken.
Het huis bestaat uit een fundering en 4 pijlers. Zowel de fundering als de
pijlers moeten in voldoende mate aanwezig zijn om kwaliteit in de zorg en
ondersteuning aan de cliënt te kunnen leveren.
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Wanneer dit niet het geval is, gaat het huis wankelen en stort het in. Met
andere woorden: dit gaat dan ten koste van de kwaliteit van de zorg en
ondersteuning aan de cliënt. “

De Paraplu in de praktijk
Het Huis van Kwaliteit vertegenwoordigt dus de visie van Linda.
Aan de hand van de vier pijlers en het fundament kan Linda haar visie toelichten.
Bijvoorbeeld als zij bij opdrachtgevers aan tafel zit.
Het Huis van Kwaliteit staat ook op haar website. Toch staat daar slechts een summiere
toelichting. Dit is een bewuste keuze.
Werk je zoals Linda in-company, dan verkoop je je diensten niet op je website. Dat doe je
aan tafel bij je opdrachtgever. Dus heeft je website maar één doel: aan tafel komen.
Vandaar dat ze op haar website wel aangeeft dat ze met een model werkt, maar dit niet
uitgebreid toelicht.
Bovendien komt haar visie veel krachtiger over als zij deze aan tafel vertelt. Want dan ziet
haar potentiële opdrachtgever ook direct de bevlogenheid van Linda. En Linda kan dan
ook meteen alle vragen van de potentiële opdrachtgever beantwoorden.

“Mijn Paraplu, oftewel ‘Het Huis van Kwaliteit’, pak ik er altijd bij in een
gesprek met een opdrachtgever. Het ondersteunt mijn verhaal over mijn visie
op kwaliteit in de zorg en ondersteuning. Bovendien kan ik opdrachtgevers
letterlijk laten zien in welk onderdeel van het Huis er binnen hun organisatie
problemen zijn. Dat geeft ook opdrachtgevers enorm veel helderheid.
Ook gebruik ik Het Huis van Kwaliteit tijdens het analyseren van complexe
situaties. Soms speelt er niet één, maar meerdere zaken in een organisatie of
team. Dan is Het Huis van Kwaliteit mijn analysemodel. Ik krijg scherp waar
de problemen liggen en kan daardoor ook een plan van aanpak maken met de
stappen die nodig zijn. Mijn Paraplu helpt me dus ook in het schrijven van een
goed voorstel.
Het model Het Huis van Kwaliteit is mijn houvast en zit bijvoorbeeld ook
altijd in mijn achterhoofd als ik meeloop in de praktijk. Het zorgt ervoor dat ik
objectief en met een gepaste afstand de situaties kan bekijken en analyseren.
Daarnaast geeft het model ook de deelnemers in mijn trainingen houvast.
Bijvoorbeeld tijdens de workshop ‘Team Ontwikkel Plan’. Dankzij het model
leren zij veel verder te kijken dan alleen naar datgene wat zichtbaar is. Denk
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bijvoorbeeld aan irritaties of elkaar niet durven aanspreken. Omdat we het
model er altijd bij pakken, zien ze nu wat de oorzaak kan zijn (bijvoorbeeld
onduidelijkheid over de visie of te weinig kennis over bepaalde ziektebeelden).
Dit zorgt niet alleen voor wederzijds begrip, maar het is daardoor ook veel
sneller duidelijk wat er moet gebeuren om problemen op te lossen. Waardoor
er ook daadwerkelijk stappen worden gezet.

Tot slot

Ik heb nu duidelijk wie ik ben als ondernemer, waar ik blij van word en wat
mijn kwaliteiten zijn.
En - heel fijn! - een duidelijke focus en een goed verhaal. Ik weet wie mijn
doelgroep is en ik heb een eenduidig aanbod.
Ik hoef dus nooit meer te zeggen: ‘Ik ben trainer en ik geef trainingen over van
alles en nog wat, voor iedereen’.
Ik kan nu zeggen:
Mijn klanten zijn organisaties in zorg en welzijn waar het niet lekker loopt op
de werkvloer. Leidinggevenden of teammanagers huren mij in omdat
medewerkers bijvoorbeeld aangeven dat de werkdruk te hoog is of dat zij
teamgevoel missen. Of omdat leidinggevenden merken dat er onderling
ergernissen zijn en er werk blijft liggen of dat medewerkers elkaar niet
durven aanspreken.
Wat ik doe is allereerst analyseren wat het werkelijke probleem is. Dat doe ik
door mee te lopen op de werkvloer. Vervolgens geef ik op basis van mijn
bevindingen advies over waar ik mogelijkheden ter verbetering zie. Blijkt dat
de medewerkers daarvoor getraind moeten worden, dan kan ik dat ook
verzorgen.
Zowel bij mijn analyse en advies, als bij de trainingen maak ik gebruik van
een door mij ontwikkeld model: Het Huis van Kwaliteit. Dit model laat zien
wat er nodig is om kwaliteit in de zorg en ondersteuning te kunnen leveren. “

Meer informatie over Linda en haar bedrijf Bos Training & Advies vind je op:
https://www.bostrainingenadvies.nl
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Paraplu 2: De Held! methode
De meeste zzp’ers in Nederland werken als coach, trainer en/of adviseur. Je
bent dus niet de enige. Dat betekent dat het belangrijk is dat je duidelijk kunt
maken wat jou van de anderen in je vakgebied onderscheidt.
Natuurlijk kun je zeggen wat voor soort trainingen je geeft - bijvoorbeeld
NLP-trainingen of trainingen geweldloze communicatie. Of je zegt wat voor
trainer je bent, bijvoorbeeld presentatietrainer of salestrainer. Maar je bent
niet de enige die deze trainingen geeft. Dus dat is nog niet onderscheidend
genoeg.
Ook als coach of adviseur is het lastig om je te onderscheiden. Dus wat kun je
zeggen om te laten zien dat je anders werkt dan al die andere coaches en/of
adviseurs?
Met die vraag kwam Lobke Rooswinkel bij mij.
De vraag van Lobke Rooswinkel
Lobke werkt als freelance trainer voor verschillende
trainingsbureaus. Daarnaast is ze een fanatieke
theatersporter (dit is een vorm van
improvisatietheater) en geeft ze improvisatielessen.
Lobke komt bij mij omdat ze graag meer eigen
opdrachtgevers wil.
Daarnaast wil ze heel graag toegepaste
improvisatietechnieken in haar trainingen inzetten. Ze
wil dit graag op haar eigen manier doen.
Ook veel van haar theatersportcollega’s gebruiken toegepaste improvisatietechnieken in
de trainingen die ze in het bedrijfsleven geven en Lobke wil hier graag haar eigen draai
aan geven. Ze wil graag onderscheidend zijn.
Daarom komt ze bij mij om een Paraplu te maken.
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“Ik wilde niet ook een trainer worden die improvisatietechnieken in haar
trainingen inzet, ik wilde echt mijn eigen ding gaan doen. Maar ik had geen
idee hoe dat er dan uit zou moeten zien. Bovendien was ik net voor mezelf
begonnen en wilde ik meteen een goede start maken. Dus besloot ik bij Selma
een Paraplu te gaan maken.
Daar heb ik overigens wel een tijd over getwijfeld. Ik vond Selma meteen een
tof mens, maar vond het traject nogal een investering. Moest ik dat wel doen?
Ik wist toch wel ongeveer wat ik wilde met mijn bedrijf. Had ik daar nou echt
hulp bij nodig?
Achteraf denk ik dat ik misschien onbewust toen al aanvoelde dat het traject
een veel grotere impact zou hebben dan ik van tevoren kon bedenken.”

Het Paraplu-traject
Als ik met ondernemers een Paraplu ga maken, vraag ik ze in eerste instantie om alles
‘even aan de kant te leggen’. Om als het ware vanaf nul te beginnen. Dat betekent dus niet
voorborduren op ideeën die er al zijn – zoals bij Lobke het idee van de
improvisatietrainingen - maar echt bij ‘het begin’ beginnen.
Ik doe dit omdat het idee dat er in iemands hoofd zit, niet altijd het beste idee is. Soms
heeft iemand kwaliteiten waar hij zich niet bewust van is. En komen er in het traject
pareltjes boven waarvan de ondernemer in kwestie geen weet heeft. Waardoor er
uiteindelijk een heel andere focus (en dus Paraplu) uitkomt dan wat diegene van tevoren
had kunnen bedenken.
Dat bleek ook bij Lobke het geval te zijn.
Al heel snel wordt duidelijk dat Lobke iets met kinderen heeft. Zo geeft ze met haar
theatergroep Hatseflats regelmatig improvisatievoorstellingen voor kinderen. Ze vertelt
me vol enthousiasme over het plezier dat ze hieraan beleeft.
Al pratende over kinderen, vertelt Lobke mij al snel een heel persoonlijk verhaal. Over
hoe zij als 9-jarig meisje haar allerbeste vriendin verliest en wat de impact daarvan op
haar leven is geweest.
Ze vertelt me ook hoe zij daardoor uit ervaring weet dat kinderen in moeilijke tijden hun
ouders proberen te beschermen. Dat ze daarom niet laten zien wat er werkelijk bij hen
speelt. Dat ze dit bij veel kinderen ziet gebeuren. En dat ze zo graag zou willen dat veel
meer ouders dat zien.

Wat is een Paraplu? – © Selma Foeken 2019 – www.selmafoeken.nl – info@selmafoeken.nl – 06 1111 7019

26

Ik kan het natuurlijk niet laten. Dus vroeg ik haar: ”Moet je daar niet iets mee gaan
doen?”. Maar dat ziet Lobke helemaal niet zitten.

“Ik begreep direct waarom Selma vroeg of ik niet iets met mijn ervaring als
kind moest doen. Maar dat vond ik in eerste instantie niks. Ik wilde niet zo’n
trainer of coach worden die zichzelf ervaringsdeskundige noemt. Die vanuit
een eigen ervaring besluit anderen met hetzelfde probleem te gaan helpen.
Bovendien vond ik op een bepaalde manier ook dat ik dit niet kon maken naar
mijn overleden hartsvriendin toe. Alsof ik haar ‘gebruik’.
Dus in eerste instantie voelde ik behoorlijk wat weerstand. Terwijl ik
tegelijkertijd stiekem ook wel voelde dat het klopte wat Selma zei…”.

Lobke en ik besluiten dit spoor toch nog verder te onderzoeken. Klopt de weerstand die ze
voelt? En als ze er iets mee zou gaan doen, is het dan echt alleen die persoonlijke ervaring
waarop ze haar aanbod zou baseren?
Als snel blijkt daar helemaal geen sprake van te zijn. Ze heeft bijvoorbeeld meer dan
voldoende kennis en ervaring om te kunnen zeggen dat ze kinderen als geen ander
begrijpt. Ze heeft de PABO afgerond en jarenlang als docent gewerkt. Ook heeft ze
orthopedagogiek gestudeerd. Dus ook van opvoedkundige situaties heeft zij daadwerkelijk
verstand.
Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat dit de richting is die heel goed bij Lobke past.
Lobke weet dan vrijwel meteen: “Ik wil niet iets voor de kinderen doen, maar voor de
ouders. De beste manier om in een voor een kind moeilijke situatie weer verbinding
tussen ouder en kind te krijgen is dat via de ouders te doen”.
Dus onderzoeken we samen wie haar ‘ideale ouder’ is en met welke vragen ouders dan bij
haar terecht kunnen. Als we dit scherp hebben gekregen, is natuurlijk de belangrijkste
vraag aan Lobke: “Hoe geloof jij dat je dit als ouder het beste kan aanpakken? Oftewel:
wat jouw visie?”.
Daar is Lobke heel duidelijk over: door te spelen!
Dit was voor haar al duidelijk ten tijde van haar studie orthopedagogiek. De conclusie van
haar afstudeerscriptie was toentertijd al: spelen verbindt. En in de jaren daarna – als ze
improvisatietheater ontdekt – krijgt ze dit alleen maar bevestigd.
Maar ja, vertel ouders maar eens dat ze met hun kinderen moeten gaan spelen. Grote
kans dat ze zeggen dat ze dat allang doen.
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Dus stel ik Lobke voor om ‘spelen’ te analyseren. Wat moet je volgens Lobke als ouder
weten, snappen en kunnen om te kunnen spelen? En zo ontstaat haar Paraplu: de Held!
methode.

De Paraplu van Lobke Rooswinkel: de Held! methode

“Ik geloof dat spel de beste manier is om (weer) verbinding met je kind te
krijgen. Hiervoor maak ik gebruik van de Held! methode.
Het is belangrijk dat je als ouder in het hier en nu bent als je met je kind speelt.
Dat je het eenvoudig houdt (veel ouders maken het veel te ingewikkeld). Dat je
kunt loslaten en daardoor het contact en het spel kunt laten ontstaan. En dat
je lef hebt. Oftewel: dat je fouten durft te maken.
De eerste letters van ieder onderdeel van mijn methode vormen samen het
woord HELD: Hier & nu – Eenvoud – Loslaten – Durf. Vandaar dat ik het de
Held! methode heb genoemd.
Toen ik mijn focus scherp had, kwam vrijwel direct de naam Held! als
bedrijfsnaam in mijn hoofd. Ik geloof namelijk dat ouders van hun kinderen
helden kunnen maken.
Dus toen we na het analyseren van ‘spelen’ uitkwamen op vier onderdelen,
heb ik net zolang gepuzzeld tot ik vier woorden had gevonden waarvan de
eerste letters samen het woord held vormen. “
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De Paraplu in de praktijk
De Held! methode staat op de website van Lobke. Met een toelichting. Daarnaast gebruikt
ze hem regelmatig als ze in gesprek is met (potentiële) klanten en is de methode de rode
draad in al haar workshops en trainingen.
De Held! methode is het hart van het bedrijf van Lobke.

Tot slot

“Ik had nooit gedacht dat dit mijn focus zou worden. Maar mijn bedrijf –
Held! – past echt helemaal bij mij. En het mooie is: alles wat ik toe nu toe heb
gedaan, belangrijk en leuk vind komt erin samen. Mijn werkervaring, mijn
opleiding, improvisatietechnieken en dat wat ik ieder kind als geen ander
gun: verbinding met zijn of haar ouders.
En dankzij mijn Paraplu – de Held! methode – heb ik een goed verhaal als ik
aan mensen wil uitleggen wat ik precies doe.
Het heeft wel even geduurd voor ik mijn bedrijf volledig kon omarmen. Op het
moment dat ik met Selma de Paraplu maakte, had ik zelf nog geen kinderen.
Hoe kon ik ouders dan iets over opvoeden vertellen?! Zeker in het begin had ik
daardoor de neiging nog veel freelance werk aan te nemen. Inmiddels heb ik
zelf een dochter en heb ik mijn bedrijf nieuw leven ingeblazen. Want ik geloof
er nog steeds helemaal in!
Ik kan iedereen aanraden om een Paraplu te maken. Het is geweldig om tot de
essentie te komen van dat wat je werkelijk in de wereld wilt zetten. En hoewel
je eigen aanbod verkopen ook spannend is – wat dat betreft is freelancen een
stuk ‘makkelijker’ – heb ik er geen dag spijt van dat ik samen met Selma op
zoek ben gegaan naar datgene wat echt helemaal bij mij past”.

Meer informatie over Lobke en haar bedrijf Held! vind je op: http://heldtraining.nl
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Paraplu 3: Manage-met-Impact-model
Die lastige vraag: “Wat doe je precies?”. Wat zeg je als je deze vraagt krijgt?
Veel ondernemers beantwoorden deze vraag door te zeggen dat ze als coach
werken. Of als trainer of adviseur. Kortom, ze geven aan wat hun beroep is.
Maar dat zegt zo weinig.
Je antwoord op de ‘wat-doe-je-precies-vraag’ zegt veel meer als je kunt
verwoorden welke mensen met welke vraag bij jou terecht kunnen. Maar dan
moet je dat wel scherp hebben!
Dat was waarom Lindsie van der Horst bij mij kwam. Om een goed verhaal te
hebben als mensen aan haar vragen: “Wat doe je precies?”.

De vraag van Lindsie van der Horst
Als ik ter voorbereiding op ons kennismakingsgesprek op
de website van Lindsie kijk, zie ik dat zij zich op
leidinggevenden richt. Ze heeft dus al een focus met haar
bedrijf.
Toch wordt me niet precies duidelijk met welke vragen deze
leidinggevenden bij haar terecht kunnen. En dat is ook
precies de reden dat ze bij mij komt, met de vraag: hoe
verwoord ik wat ik doe?
Daarom besluiten we een Paraplu te gaan maken.

“Ik dacht dat mijn vraag was wat ik nou eigenlijk doe. Dat het tijd werd dat ik
duidelijk koos voor wat mijn dienstverlening nou eigenlijk is.
Toen we eenmaal aan de slag waren was al snel duidelijk dat wat ik doe heel
helder is, maar dat de kapstok ontbrak.”
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Het Paraplu-traject
Omdat de bedrijfsnaam van Lindsie mij fascineert - Praat eens met Lindsie – wil ik daar
direct meer over weten. Waarom deze naam? Daar blijkt Lindsie een goed verhaal bij te
hebben. In de tijd dat ze zelf als leidinggevende in het bedrijfsleven werkte, was een
veelgehoorde kreet onder haar collega’s: “Je moet eens met Lindsie gaan praten!”.
Als ik hierop doorvraag geeft ze aan dat mensen graag met haar praten “omdat het zo fijn
is om met haar te sparren”. Omdat ze problemen vanuit verschillende perspectieven kan
benaderen, omdat ze verbindingen legt die anderen niet zien en omdat ze met creatieve
oplossingen komt. Daar hebben we dus meteen haar moeiteloos briljant te pakken!
Ik adviseer haar niet alleen dit verhaal op haar website te zetten, maar dit ook mee te
nemen in haar aanbod. Want ook Lindsie zelf doet niets liever dan sparren met mensen.
Dit is dus duidelijk de manier waarop zij het liefst met haar klanten werkt.

Ideale klant en zijn vragen
Al vrij snel wordt duidelijk dat haar doelgroep – leidinggevenden – klopt. Dus daar
hoeven we geen aandacht meer aan te besteden.
Wat Lindsie echter niet haarscherp heeft, is welk type leidinggevende bij haar terecht kan.
Dus dat is het eerste wat we gaan bepalen.
Wanneer je in je marketing namelijk geen gebruik maakt van verleidingstechnieken, is het
essentieel dat je je ideale klant haarscherp hebt. Of – zoals in het geval van Lindsie – je
ideale leidinggevende.
Verleid je niet, dan kopen mensen namelijk niet van je omdat ze daartoe verleid worden,
maar dan is de enige reden dat ze van je kopen dat je iets aanbiedt wat een antwoord is op
een probleem en/of verlangen dat zij hebben. Dus is het als ondernemer belangrijk dat je
dit probleem en/of verlangen in al je marketinguitingen verwoordt. Zodanig dat
potentiële klanten zichzelf hierin kunnen herkennen.
Dat betekent dus dat je eerst haarscherp moet weten wie je ideale klant is om vervolgens
te kunnen bepalen wat zijn/haar problemen en/of verlangens zijn.
Vandaar dat Lindsie en ik daar veel tijd aan besteden.
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De samenwerking met Selma verliep ‘makkelijk’. Ze zorgde ervoor dat ik me
snel op mijn gemak voelde en haar energie en daadkracht, gaf mij het
vertrouwen en de rust om het te laten gebeuren.
Het traject was op dat moment voor mij een hele investering, die achteraf op
veel manieren heel waardevol bleek. Alleen al het gevoel dat het even
ongegeneerd alleen maar over mij en mijn vraag mocht gaan, was heerlijk.

Als we de ideale leidinggevende van Lindsie scherp hebben, blijkt ook nog eens dat dit
type leidinggevende hele specifieke problemen en vooral ook verlangens heeft. We
analyseren samen waar ze in hun werk tegenaan lopen en wat hun vragen precies zijn,
zodat Lindsie deze na onze sessies op haar website (en in andere marketinguitingen) kan
verwoorden.
Nadat we de vragen scherp hebben, komt natuurlijk de belangrijkste vraag waar we
tijdens de sessies een antwoord op moeten zien te vinden: Wat is de visie van Lindsie?
Als ik daar flink op doorvraag, blijkt ze daar een heel duidelijk antwoord op te hebben.
Een visie die we samen in een model gieten: het Manage- met-Impact model.

De Paraplu van Lindsie: Het Manage-met-Impact-model

“Ik richt mij op leidinggevenden en leiders die impact willen hebben. Waarbij
impact veel breder en veelomvattender is dan succes. Dat laatste wordt vaak
persoonlijk (of misschien zelfs egoïstisch) uitgelegd. Impact gaat over jezelf,
anderen en de context waarin jij en de ander zich bewegen.
In het Manage-met-Impact-model onderscheid ik drie aspecten die maken dat
je als leidinggevende impact hebt: jezelf, anderen en de organisatie.
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In de ideale situatie zijn deze drie aspecten met elkaar in balans en dan kun je
als leidinggevende daadwerkelijk impact hebben.”

De Paraplu in de praktijk

“Het model, dat ondertussen lekker door evolueert, staat natuurlijk op mijn
website. Daarnaast gebruik ik het in al mijn gesprekken. Zowel in de
kennismakingsgesprekken als de sparringsessies die ik met klanten heb.
Dankzij het model is in no time helder waar de disbalans zit en waar dus
ontwikkelpunten zitten. Het is dus ook een effectief analysemodel.
En het model was onlangs zelfs aanleiding voor een presentatie op de
European Lean Educator Conference. Superleuk! “

Tot slot

“Gek genoeg denk ik over mijn model nog steeds weleens: Hoe is het mogelijk
dat ik daar zelf niet opkwam?! Maar dat is precies de waarde van Selma: ze
neemt dat wat er is en giet het vervolgens in een bruikbare vorm.”

Meer informatie over Lindsie, haar model en haar bedrijf vind je op:
https://praateensmetlindsie.nl
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Paraplu 4: Moeiteloos Klantgericht
Als je onderneemt, dan verandert in de loop der jaren je bedrijf. Want je
ontwikkelt je. Je doet nieuwe kennis en ervaring op. En je weet steeds beter
waar je wel en waar je niet goed in bent.
Toch zie je vaak dat de website van ondernemers achterblijft. Die laat vaak
nog zien wat iemand in zijn beginjaren deed. Ik hoor ondernemers regelmatig
zeggen: “Kijk maar niet op mijn website, wat daar staat klopt allang niet
meer”.
Hoe zorg je ervoor dat je website weer klopt met datgene wat je nu doet? En
hoe verwoord je dat dan precies?
Met die vraag kwam Gisette van Schie bij mij.

De vraag van Gisette van Schie
Als Gisette voor zichzelf begint, doet ze dat
als trainer. Ze geeft in de eerste jaren van
haar zelfstandig ondernemerschap vooral
trainingen op het gebied van
klantgerichtheid en klantgericht
communiceren.
Als ze contact met me opneemt is ze al 9
jaar ondernemer en loopt haar bedrijf goed. Ze heeft veel opdrachten. Als trainer. Maar
vaak ook als adviseur.
Ze vertelt me dat ze bij bedrijven vaak als trainer binnenkomt. En vaak wordt ze, als ze
een paar trainingen gegeven heeft, ook gevraagd als adviseur.
Ze wil graag direct ‘bovenin’ de organisatie binnen komen. Want ze heeft in de jaren dat
ze als trainer heeft werkte, ontdekt dat klantgerichtheid niet alleen met trainingen te
creëren is en daar zeker niet begint.
Alleen: hoe kan ze goed duidelijk maken wat haar visie is? Zodat ze bij de juiste personen
in de organisatie aan tafel komt? Met die vraag in ons achterhoofd besluiten we een
Paraplu te gaan maken.
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“Ik heb een duidelijke visie op klantgerichtheid. Die heb ik in de jaren dat ik als
ondernemer werk ontwikkeld. En die visie wilde ik graag duidelijk kunnen
verwoorden.
Ook omdat veel opdrachtgevers mij als trainer kennen. Dus zijn ze geneigd
mij als trainer te vragen. Ik wilde een andere rol. Niet meer alleen trainen.
Want vaak is er iets anders nodig om te zorgen dat een bedrijf klantgericht
wordt.
Aangezien ik ook aan mijn oude opdrachtgevers mijn visie duidelijk wilde
maken, was het voor mij echt belangrijk om een goed verhaal te hebben.
Zodat ook zij snapten dat ik niet meer alleen als trainer werk. Vandaar dat ik
Selma heb gevraagd om met mij een Paraplu te maken.
En ook gewoon omdat ik me schaamde voor mijn website. Wat daarop stond
klopte echt allang niet meer! Maar ja, om die aan te passen had ik ook een
goed verhaal nodig”.

Het Paraplu-traject
Als ik met Gisette ga werken, doen we al snel een interessante ontdekking. Gisette blijkt
een rasechte verbinder. Ze vindt niets leuker dan mensen met elkaar verbinden. Ze heeft
dan ook al veel ondernemers en mensen aan opdrachten en banen geholpen.
Dit doet ze ook voor opdrachtgevers. Als ze een coach nodig hebben. Of als ze een andere
expert zoeken. Gisette weet vrijwel altijd wel iemand in haar netwerk die bij haar
opdrachtgever past en koppelt deze persoon dan aan haar opdrachtgever. Zonder dat ze
daarvoor betaald wordt. “Want zoiets doe je nou eenmaal” aldus Gisette.
Ik kan het dus niet laten om haar te vragen of ze daar niet iets mee zou moeten doen in
haar bedrijf. Want dit is duidelijk een moeiteloos briljant. Maar Gisette heeft geen idee op
welke manier ze dat kan doen (zoals vrijwel geen enkele verbinder dat heeft, is mijn
ervaring).
Ik besluit dit dus even te parkeren.
We focussen daarom eerst op haar ideale klant. We maken een omschrijving van haar
ideale opdrachtgever en haar ideale bedrijf.
Vervolgens brengen we de vragen in kaart waarmee haar klanten bij haar terecht kunnen.
Dat heeft Gisette – gezien haar werkervaring – al scherp. We hebben dus al vrij snel een
lijst met vragen.
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Nu we haar ideale klant en zijn vragen in kaart hebben gebracht, wil ik met Gisette gaan
inzoomen op haar rol. Hoe ziet ze haar rol als bedrijven met deze vragen bij haar komen?
We pakken daar ook nogmaals haar moeiteloos briljant bij.
Gisette blijkt niet alleen een verbinder te zijn, maar ze is ook iemand die snel de vinger op
de zere plek legt. En ze is iemand die het ook heel leuk vindt om te organiseren en
regelwerk te doen.
Ik zie direct mogelijkheden. Dus vraag ik haar: “Waarom zou je dan geen grote
opdrachten aannemen, waarin jij de analyse doet? Waarin jij adviseert wat er nodig is? En
waarin jij een team samenstelt dat het werk dat nodig is uitvoert? Waarbij jij de aannemer
bent en – als je dat leuk vindt – soms ook zelf traint?”.
Gisette is direct enthousiast. Deze manier werken past helemaal bij haar en haar
kwaliteiten. En zo verandert de positionering van haar bedrijf van een eenmanszaak naar
een bureau.
Met deze positionering houden we rekening als we haar Paraplu gaan ontwerpen. Want
dat betekent dat ze niet meer als trainer, maar als ‘bureau’ moet gaan denken. En zo
ontvouwt zich langzaam maar zeker haar Paraplu: Moeiteloos Klantgericht.

“Wat ik zo prettig vond aan het werken met Selma is dat ze direct snapte dat
ik met mijn bedrijf toe was aan een volgende stap. En dat ze meedacht hoe ik
dat voor elkaar kon krijgen.
De uitkomst was zo ontzettend logisch en past zo goed bij mij en toch was ik
daar zelf nooit opgekomen. Dat is echt de kracht van Selma. Dat ze helemaal
‘in je kruipt’, met je meedenkt en het dan ook nog eens heel praktisch en
concreet weet te maken”.

De Paraplu van Gisette: Moeiteloos Klantgericht in 3 stappen
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Al mijn klanten neem ik mee langs dit driestappenplan voor meer
klantgerichtheid. Met als leidraad de vraag: Hoe word je de organisatie
waarbij jullie zélf klant willen zijn en blijven?
Wil je een klantgerichte organisatie zijn, dan betekent dit veel meer dan alleen
maar een training van een bepaalde afdeling. Dankzij mijn Paraplu kan ik dit
nu heel goed duidelijk maken.

De Paraplu in de praktijk

Mijn paraplu staat op mijn website. En hij is leidend in de gesprekken met
mijn (potentiële) opdrachtgevers.
Dankzij mijn Paraplu kan ik nu ook veel grotere opdrachten aannemen.
Omdat ik samen met Selma ook heb gekeken naar een ander businessmodel.
Ik kan nu ook heel bewust kiezen wat ik in de trajecten die ik aanneem zelf doe
en waar ik anderen voor inhuur. Mijn omzet is gegroeid en mijn werk is
leuker geworden. Wat wil je nog meer?”.

Tot slot

“Dankzij het Paraplu-traject kon ik de tekstschrijver van mijn websiteteksten
heel goed briefen. Ik had alle informatie die zij nodig had. En ik kon – dankzij
de tips die ik van Selma over het schrijven van websiteteksten had gekregen –
ook heel goed duidelijk maken wat voor mij en mijn bedrijf belangrijk is als
het gaat om de teksten. “

Meer informatie over Gisette, haar stappenplan en haar bedrijf vind je op:
http://www.improvingbusiness.nl
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Geen Paraplu, toch focus
Focus betekent keuzes maken. Iets waar veel ondernemers niet zo goed in
zijn. Zij houden van afwisseling en zijn bang dat hun werk saai wordt als ze
focus aanbrengen in hun bedrijf.
Daarnaast bestaan er grote misverstanden over wat je moet doen om die
focus te krijgen. Veel ondernemers denken dat je voor één doelgroep moet
kiezen. Of voor één vorm (óf coachen, óf trainen, óf etc.…).
Daar ben ik het niet mee eens.
Je kunt wel degelijk focus aanbrengen en toch verschillende doelgroepen
hebben. Of verschillende soorten diensten aanbieden. Als je maar duidelijk
kunt maken waarvoor mensen bij jou moeten zijn.
Dat betekent inderdaad keuzes maken, want je kunt niet ‘alles’ voor
‘iedereen’ aanbieden, maar soms is een keuze voor een bepaald thema al
voldoende om aan anderen duidelijk te maken waarvoor ze bij jou moeten
zijn.
Dit is ook precies de behoefte van Annemiek de Crom als ze bij mij aanklopt.
Een veelzijdige vrouw die juist zo houdt van de afwisseling van de
verschillende werkzaamheden die ze doet. En maar niet kan kiezen…
De vraag van Annemiek de Crom
Als ik Annemiek voor het eerst spreek, vertelt ze me dat ze twee
websites heeft. Omdat ze twee totaal verschillende diensten
aanbiedt. En dat ze daardoor zo lastig antwoord kan geven op
de vraag “Wat doe je precies?”.
Ik geloof dat er iets overkoepelends te vinden moet zijn wat
deze twee diensten met elkaar verbindt. En ik stel Annemiek
voor om daar samen naar op zoek te gaan.
We besluiten een Paraplu te gaan maken. Waarbij ik op dat
moment al vermoed dat het bij Annemiek geen ‘traditionele’ Paraplu zal worden.
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“Ik merkte dat ik heen en weer aan het slingeren was tussen werken als coach
en mij richten op één doelgroep - wat blijkbaar hoort, als je alle andere
businesscoaches moet geloven - en mijn liefde voor het spreken en schrijven
over arbeid en gezondheid.
Ik merkte dat ik door te kiezen me beperkt en gevangen voelde. Ik wilde veel
breder kunnen kijken en opereren dan vanuit één perspectief. Maar ik wist
niet hoe.
Mijn bedrijf liep wel, maar ik merkte ook dat er zaken bleven liggen. En dat ik
er geen energie meer van kreeg. Dat wilde ik anders, maar ik wist niet waar
te beginnen en hoe ik mijn aandachtsgebieden bij elkaar kon krijgen.
Ik had al meerdere marketingtrainingen gedaan en die coaches raakten nooit
een gevoelige snaar bij mij. Maar Selma wist in ons telefoongesprek de juiste
dingen te zeggen waardoor ik het vertrouwen kreeg dat we er samen wel uit
zouden komen. “

Het Paraplu-traject
Net zoals bij de andere klanten met wie ik een Paraplu maak, schuiven we in eerste
instantie ‘alles even aan de kant’. Om daarna de huidige werkzaamheden van Annemiek 1voor-1 onder de loep te nemen. Waarbij de vraag centraal staat: passen de totaal
verschillende diensten (coachen, lezingen geven, trainingen verzorgen en schrijven) écht
bij Annemiek?
Al snel wordt duidelijk dat de verschillende werkzaamheden kloppen. Zeker ook omdat ze
van anderen terugkrijgt dat haar kwaliteiten wel degelijk in alle vier de werkzaamheden
liggen. Dus de focus krijgen we niet door voor een van de werkzaamheden te kiezen.
We ontdekken samen dat de interesse van Annemiek het meest uitgaat naar arbeid &
gezondheid. En dan met name naar ‘werken met chronische klachten’. Dus daar hebben
we een focus te pakken. Alleen verbindt dit nog niet voldoende de verschillende
werkzaamheden van Annemiek met elkaar om naar buiten toe een goed verhaal te
hebben.
Ik besluit daarom om de kwaliteiten van Annemiek nog eens goed onder de loep te
nemen. Want in al die verschillende werkzaamheden moet iets gemeenschappelijks zitten
in wat zij doet. En na flink wat gepuzzel wordt het ons langzaam helder: Annemiek is een
kei in het eenvoudig verwoorden van complexe zaken. Dat is de essentie van wat zij doet.
In al haar werkzaamheden.
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Want dat blijkt wel als we haar werkzaamheden vervolgens 1-voor-1 analyseren.
Voor patiëntenorganisaties schrijft ze – in begrijpelijke taal - informatiemateriaal over
werken en leven met gezondheidsklachten. En ook gezondheidsprofessionals helpt ze bij
het verwoorden van medisch jargon in begrijpelijke taal. Daarnaast geeft ze op verzoek
lezingen en trainingen over werken en leven met chronische klachten en laat ze zich
inhuren als voorlichter (uiteraard weer over hetzelfde onderwerp).
En als we haar werkzaamheden als coach onder de loep nemen, blijkt dat ze de
coachklanten het leukste vindt die haar om hulp vragen bij het verwoorden naar anderen
(werkgever, artsen, etc.) wat ze gezien hun chronische klachten qua werk wel en niet
kunnen. Dus ook daar is de essentie wéér: hoe verwoord je in begrijpelijke taal je
klachten?
Dus we hebben daadwerkelijk iets overkoepelends gevonden. Iets wat in al haar
werkzaamheden terugkomt. Een Paraplu. Zonder dat dit een stappenplan, methode of
model is.

“Ik heb de samenwerking met Selma als erg prettig ervaren. Ik heb continu
het gevoel gehad dat ze er echt voor mij was en het mij gunde om van mijn
bedrijf een succes te maken op een manier die bij mij past. Buiten de gebaande
paden of buiten andere beperkende marketingmalletjes dus.
Het grappige is dat het coachen veel meer naar de achtergrond is verschoven.
Door de vragen die Selma stelde kwam ik er ook achter dat ik niet het
standaard type coach ben. Dat was echt een eyeopener voor me. Ook ontdekte
ik dat spreken en schrijven eigenlijk veel belangrijker voor mij zijn en dat
daar veel meer vraag naar is. Dat was ook een mooie ontdekking tijdens de
sessies met Selma.
Selma heb ik ervaren als iemand die vol energie en overgave voor haar
klanten gaat, blijft doorvragen als het onduidelijk voor je is en niet schroomt
om kritische noten te kraken als blijkt dat het eindresultaat daar beter van
wordt. “

Omdat Annemiek verschillende doelgroepen heeft én verschillende werkzaamheden
uitvoert, is het essentieel dat je direct op haar website kan zien waarvoor je bij haar
terecht kunt. Zodat de verschillende doelgroepen zichzelf herkennen én de verschillende
werkzaamheden logisch zijn. Daarom besteden we een groot deel van de sessies aandacht
aan de manier waarop zij dit het beste kan doen.
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De Paraplu in de praktijk
We hebben aan het eind van het traject dus geen Paraplu (zoals bij de andere klanten in
dit boekje), maar wel iets overkoepelends. Waardoor er wel degelijk focus ontstaan is in
dat wat Annemiek aanbiedt en zij een goed verhaal heeft.
En nog veel belangrijker: waardoor zij al die dingen kan (blijven) doen waar zij zo goed in
is en die zij zo leuk vindt.

“Ik heb het altijd leuk gevonden meerdere zaken met elkaar te kunnen
combineren. Voor mij is het belangrijk afwisseling te hebben en niet het gevoel
te hebben gevangen te zitten in een bepaald stramien.
Ik vind het dus geen enkel probleem dat ik geen Paraplu heb. Ik krijg al mijn
hele leven te horen dat ik niet in een protocol pas of dat ik anders ben dan
anderen. Dit heb ik eerlijk gezegd nooit als kracht gezien maar sinds ik met
Selma gewerkt heb wel.
Ik kan nu juist meerdere dingen afwisselen: trainingen geven, lezingen
verzorgen en (patiënten)organisaties helpen met hun informatievoorziening
richting hun achterban. Het thema arbeid en gezondheid is voor mij focus
genoeg. En ik heb wel een specialisatie: werken met een chronische
aandoening. “

Tot slot

“Mijn Paraplu –die dus geen Paraplu is J - heeft me rust en ruimte gegeven
om te doen wat ik denk dat goed is. Ik voel me zelfbewuster in mijn adviezen
omdat ik me niet meer bezig hoef te houden met één doelgroep maar ik veel
meer zaken kan combineren.
Ik voel me vrijer om te ondernemen en nieuwe dingen te bedenken. Mensen
krijgen juist veel meer door hoe ik in elkaar zit en wat ze van mij kunnen
verwachten. Ik heb ook niet meer het gevoel dat ik aan marketing moet doen.
Het gaat allemaal net een tikkie makkelijker.
En ik heb een goed verhaal: Ik help mensen met chronische aandoeningen,
medewerkers van patiëntenorganisaties en zorgprofessionals om in
begrijpelijke taal te verwoorden wat ze wérkelijk willen zeggen als het gaat
om leven en werken met (chronische) gezondheidsklachten.
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Dat betekent praktisch gezien dat ik hen kan helpen met het schrijven van
voorlichtingsmateriaal, lezingen voor ze kan verzorgen, voorlichting namens
hen kan geven of hen door middel van training en coaching kan helpen om het
zelf te verwoorden.”

Meer informatie over Annemiek en haar bedrijf vind je op:
https://www.annemiekdecrom.nl
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Het Paraplu-traject
Misschien denk je na het lezen van dit E-book: “Ik wil ook een Paraplu”. Weet
dan dat ik je daar graag bij help.
Je vindt meer informatie over het Paraplu-traject op:
www.ontwerpeenparaplu.nl
Voel je vrij om contact met me op te nemen als je wilt overleggen of het
maken van een Paraplu aansluit bij jouw vraag. Of om te bespreken hoe een
Paraplu-traject er voor jou uit kan zien.
Ook is het goed om dit hoofdstuk nog even te lezen. J

Een Paraplu-traject is maatwerk
In het Paraplu-traject
doorlopen we altijd stap
1 t/m 5.
Toch is een Paraplutraject maatwerk. Hoe
tegenstrijdig dit
misschien ook klinkt.
De stappen zijn namelijk
slechts onze houvast tijdens het traject. De kaders waarbinnen we kunnen bewegen. Zoals
je in de vorige hoofdstukken hebt kunnen lezen, doorloop ik ze ook niet met iedere klant
in dezelfde volgorde.
En heb je bepaalde stappen al helder, dan gaan we daar niet uitgebreid meer op in. We
zullen dan slechts kort bij deze stappen stilstaan om te checken of je daadwerkelijk
voldoende informatie hebt om je Paraplu te kunnen maken.
Ook gaan we altijd in jouw tempo. En goed om te weten: ik kan een hoog tempo aan.
En heb je tussendoor vragen (over ondernemen en/of marketing), dan mag je die
uiteraard altijd stellen. Het is jouw Paraplu-traject!
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We doen het samen
Ik ben niet degene die de Paraplu voor je maakt. Dat doen we echt samen. Het is een
wisselwerking. We sparren. Ik stel je vragen en zorg dat de benodigde informatie op tafel
komt. Ik houd het doel voor ogen en samen puzzelen we met de informatie tot we een
Paraplu hebben.
Dat betekent dat het belangrijk is dat je ervaring hebt in je vakgebied. Oftewel: dat je een
visie hebt. Deze visie hoef je overigens niet nu al goed te kunnen verwoorden. Sterker nog,
als je dat kon, had je ook geen Paraplu nodig. Maar het is wel belangrijk dat je het
‘ongeveer’ weet. Dat je weet – ook al is het nog (héél) erg vaag – wat je iedere klant mee
wilt geven. Of waar je in gelooft. Of wat volgens jou belangrijk is.
Dat je visie nog heel erg vaag is en je er nu nog heel veel woorden voor nodig hebt om het
te vertellen geeft niet. Dit concreet maken doen we namelijk samen tijdens het traject.
Heb je nog geen idee wat je visie is en sta je nog aan het begin van je carrière, dan
adviseer ik je om eerst ervaring op te doen. Ga lekker veel dagdelen draaien. Zodat je je
eigen visie gaat ontwikkelen.
Wil je overleggen of je al zover bent om een Paraplu te maken, aarzel dan niet om contact
op te nemen. Dan overleggen we samen.
Stuur een mail naar info@selmafoeken.nl of bel/app naar 06 1111 7019.

Je moet keuzes maken
Het maken van een Paraplu betekent hoe dan ook keuzes maken. Dus wil je ‘alles’ voor
‘iedereen’ (blijven) aanbieden, dan kunnen we geen Paraplu maken.
Dit betekent overigens niet dat je voor één doelgroep moet kiezen. Of voor één soort
werkzaamheden (zoals veel mensen denken). Als je maar érgens een keuze in maakt. En
dit kan bijvoorbeeld ook een bepaald onderwerp of thema zijn. Zoals bij Annemiek de
Crom (zie pagina 36).
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Een paraplu is een middel. Geen doel.
Hoe aantrekkelijk het ook is om je eigen model, methode of stappenplan te hebben, toch
is een Paraplu slechts een middel.
Dat is goed om je te realiseren, want soms heb je na een Paraplu-traject wel focus, maar
geen ‘traditionele’ Paraplu (zoals Annemiek de Crom).
Het doel van een Paraplu is dat jij kunt verwoorden waarvoor mensen bij jou moeten zijn.
Dat je een heldere focus hebt. Dat alles wat je aanbiedt een logisch geheel vormt. Dat je
die informatie scherp hebt die je nodig hebt om aan marketing te kunnen doen.
En misschien nog wel belangrijker: dat je een bedrijf hebt dat past bij wie je bent en waar
je voor staat.

Ik leer je ook hoe je het verwoordt
Het is natuurlijk geweldig om de focus van je bedrijf scherp te hebben, maar het is
minstens zo belangrijk om ook goed te kunnen verwoorden waarvoor mensen en/of
organisaties bij jou moeten zijn. Daarom leer ik je tijdens het traject ook hoe je dat doet.
Ik help je dus niet alleen met het vinden van focus, maar ik leer je ook hoe je dit vertaalt
naar je websiteteksten en/of je LinkedIn profiel. En ik leer je wat je kunt zeggen als
iemand aan je vraagt “Wat doe je precies?”.

Zodat je niet alleen een bedrijf hebt dat past bij wie je bent en waar je voor staat, maar
ook aan anderen duidelijk kunt maken wat je precies doet.
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Wie is Selma Foeken?
“Ik ben typisch zo iemand die heel veel dingen leuk vindt. Teveel,
denk ik weleens. En die overal enthousiast aan begint. Ik ben
daarom dol op de afwisseling die het ondernemen me geeft. Ook
omdat ik al snel iets saai vind…
Dus toen ik als ondernemer besloot dat het tijd was voor een
heldere focus, dacht ik dat dit een onmogelijke opgave voor me
zou zijn. Waar moest ik voor kiezen?!
Ik zie dit ook bij mijn klanten. De brede interesse, de angst dat het saai wordt en het gevoel dat
misschien wel niemand voor hun diensten wil betalen als ze gaan doen wat ze (stiekem) het
allerliefste zouden doen.
Inmiddels weet ik dat het kan. Dat je kunt kiezen zonder dat het eentonig wordt. Dat je een focus
kunt vinden die jou op het lijf geschreven is. Waar alles inzit waar je goed in bent en wat je leuk
vindt.
Ik ga met mijn klanten namelijk niet op zoek naar een slimme niche. Daar geloof ik niet in.
Volgens mij moet je doen wat bij je past. Of – en misschien klink ik nu wat zweverig – waarvoor je
hier op aarde bent.
Mijn klanten willen hun kwaliteiten en talenten gebruiken. Ze willen datgene waar ze in geloven
en voor staan samenvoegen in één aanbod. En dat is wat een Paraplu voor je doet.
De Paraplu is een hulpmiddel. Een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat je concreet kunt verwoorden
waarvoor mensen bij jou moeten zijn. En wat je visie is. Want dat is belangrijk als je ondernemer
bent en er ook geld mee wilt verdienen.
Denk je nu: maar ik kan echt niet kiezen. Dan heb ik goed nieuws: ik heb inmiddels met zoveel
ondernemers hun focus scherp gekregen, dat ik zeker weet dat het me met iedere ondernemer lukt.
Dus ook met jou.
Wil je overleggen of een Paraplu-traject iets voor jou en je bedrijf is, neem dan gewoon even
contact met me op “
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