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Inleiding  
 
Heb je wel eens iemand gemotiveerd? Of geïnspireerd? Of heb je wel eens iemand iets 
nieuws geleerd? Of een inzicht gegeven? Of heeft iemand dankzij jouw begeleiding meer 
zelfvertrouwen gekregen?  
 
Dan heb ik goed nieuws. Dan kun je ook aan marketing doen.  
 

Ik geloof dat het juist trainers, coaches en therapeuten zijn die goed zijn in 
marketing.   

Marketing is in mijn ogen precies datgene wat je ook doet als je met je klanten werkt.  
 
Marketing is namelijk het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Het maken van contact. 
De verbinding aangaan. Mensen inzichten geven, inspireren en motiveren. Mensen iets 
nieuws leren en – zoals coaches dat vaak noemen – in hun kracht zetten.  
 
Dat doe je al. In je werk. De kunst is om het nu ook te gaan doen in je marketing.  
 
In het Onderscheidend Ondernemen College leer je hoe je dat doet. In 12 lessen krijg je 
van mij concrete handvatten.  
 
In deze brochure vertel ik je wat je in iedere les leert. Maar voordat ik daarop inzoom, wil 
ik eerst stilstaan bij ‘marketing’. Of specifieker nog: bij de reden dat zoveel trainers, 
coaches en therapeuten er een hekel aan hebben of denken dat ze er niet geschikt voor 
zijn.  
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Waarom voelt marketing zo naar?  
 
De meeste trainers, coaches en therapeuten die ik ken, hebben een hekel aan marketing. 
En dat is niet zo gek.  
 
Het beeld dat de meeste ondernemers van marketing hebben is dat ze zichzelf op de borst 
moeten kloppen. Dat ze met zichzelf moeten leuren om klanten te krijgen. Dat ze mensen 
in de pijn moet zetten en grote beloftes moeten doen. Dat ze zichzelf stevig moeten 
neerzetten. En dat ze moeten laten zien hoe goed en succesvol ze zijn.   
 
Als dat je beeld is van marketing, dan is het natuurlijk niet zo gek dat je denkt dat je er 
niet goed in bent. Dit gedrag is namelijk tegengesteld aan dat wat je doet als jij met je 
klanten werkt. En dat vraagt dus van je dat jij je anders moet voordoen dan je bent. 
 
Logisch dus dat je er een hekel aan hebt.  
 

Veel trainers, coaches en therapeuten denken dat ze hun potentiële klanten 
moeten verleiden om tot koop over te gaan.  

 
Ik denk echter dat het ook op een andere manier kan. Een manier waarop je ook in je 
marketing dichtbij jezelf kunt blijven. Waardoor marketing niet alleen goed voelt, maar je 
ook klanten aantrekt die passen bij jou en jouw manier van werken.  
 
Ik heb deze manier van marketing Intrinsiek Marketing® genoemd.  
 
Op de volgende pagina vind je een overzicht waarin je de verschillen ziet tussen Intrinsiek 
Marketing® en de marketing die je veel ziet (marketing door verleiden).   
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Marketing die wél goed voelt  
 
Zoals je op de vorige pagina hebt kunnen zien past Intrinsiek Marketing goed bij trainers, 
coaches en therapeuten. Omdat veel van datgene wat je doet om aan klanten te komen, 
lijkt op dat wat je ook doet als je met je klanten werkt.  
 
Bovendien trek je er het type klant mee aan dat intrinsiek gemotiveerd is voor jouw 
diensten. Vandaar dat ik het Intrinsiek Marketing heb genoemd.  
 

Gedrag roept gedrag op. Dat geldt in alle communicatie. Dus ook in je 
marketing.  

 
Intrinsiek Marketing is gebaseerd op de motivatietheorieën van de wetenschappers 
Edward L.Deci en Richard M. Ryan.  
 
In het Onderscheidend Ondernemen College leer ik je in iedere les hoe je deze manier van 
marketing concreet toepast. En dat betekent dat je je in je marketing dus niet anders hoeft 
voor te doen dan je bent.  
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Onderscheidend Ondernemen College 
 
Het Onderscheidend Ondernemen College is een online zelfstudiepakket. Je kunt dus in 
je eigen tempo en in je eigen tijd aan de slag. 
 

12 losse lessen 

Dit pakket bestaat uit 12 losse lessen: 
 

1. Website 
2. Testimonials 
3. Wat doe je precies? 
4. Upsellen  
5. Helderheidgevend bloggen 
6. De weggever 
7. LinkedIn-profiel  
8. Marketingroutes 
9. Social Media Updates 
10. De nieuwsbrief 
11. Lanceren 
12. Netwerken & relatiebeheer 

 
Er zit dus geen opbouw of volgorde in de lessen. Je kunt de lessen los van elkaar volgen.  
 

Basisles  

Naast de 12 losse lessen is er ook een basisles. In de basisles leg je de basis om aan 
marketing te kunnen doen op jouw manier. 
 

Hoe zien de lessen eruit?  

De lessen bestaan uit:  
 

• Video’s. Hierin leer je de theorie en krijg je van mij opdrachten die je helpen om 
de theorie ook daadwerkelijk te snappen. Natuurlijk leer je ook hoe je de theorie 
toepast.  

• Checklisten. Deze helpen je om de theorie toe te passen.  

• Voorbeelden. In sommige lessen krijg je ook concrete voorbeelden die je ter 
inspiratie kunt gebruiken.  
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• Stroomschema’s. In een aantal lessen vind je stroomschema’s die je helpen bij 
het maken van de voor jou juiste keuzes.  

• Samenvattingen. Bij iedere les zit een uitgeschreven samenvatting, zodat je 
alles nog eens rustig kunt nalezen.  

 
In onderstaande video kun je zien hoe de lessen eruitzien (klik op de afbeelding). 
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Waarom meedoen?  
Wat je in het Onderscheidend Ondernemen College leert, leer je nergens anders.  Dat durf 
ik wel te beweren. Je krijgt dus geen standaard adviezen of 'Doe wat goed voelt voor jou'. 
 
Je krijgt in iedere les concrete handvatten, passend bij jou en je dienst. Want als coach of 
therapeut doe je anders aan marketing dan als trainer. En open inschrijvingen vragen 
bijvoorbeeld om andere marketing dan een in-company traject. 
 
Je leert dus hoe je aan marketing doet op een manier die past bij jou, bij de dienst(en) die 
je aanbiedt, bij je klant en bij jouw ondernemersprofiel (je ontdekt dus ook wat je 
ondernemersprofiel is) 
 

Wat kan meedoen je opleveren? 

Pas je datgene toe wat je in de lessen leert, dan kan dat je het volgende opleveren:  
 

• De drempel om als ondernemer zichtbaar te zijn wordt lager. Je weet 
namelijk hoe je aan marketing kunt doen die goed en oprecht voelt.  
 

• Je weet dat wat je doet ook echt werkt. Je weet namelijk welke informatie 
potentiële klanten van jou nodig hebben en op welke manieren je die informatie 
kunt delen. Je marketing wordt dus een stuk effectiever.  
 

• Je houdt je marketing langer vol. Omdat je doet wat bij jou past en je weet 
dat je het juiste doet, is de kans groter dat je het doen van marketing nu ook echt 
volhoudt. Zeker als je merkt dat het effect heeft.  
 

• Nieuwe klanten. Pas je structureel toe wat je in de lessen leert, dan zeggen 
meer mensen ‘ja’ tegen jou. Je krijgt dus nieuwe klanten.  
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De Basisles  
 
Naast de 12 losse lessen is er ook een basisles. In de basisles leg je de basis om aan 
marketing te kunnen doen op jouw manier. Je leert de basisprincipes van Intrinsiek 
Marketing, je verzamelt de informatie van de vier marketingvariabelen en je ontdekt je 
ondernemersprofiel.  

 

Intrinsiek Marketing  

Ik geloof dat je mensen in je marketing niet hoeft te verleiden. Daarom heb ik een manier 
van marketing ontwikkeld waarbij je niet hoeft te verleiden: Intrinsiek Marketing.  
 

In de basisles maak je kennis met de principes van Intrinsiek Marketing. In de 
overige lessen leer je hoe je deze principes concreet toepast.  

 

De vier marketingvariabelen 

Wie je ook vraagt hoe je het beste aan marketing kunt doen, iedereen zegt iets anders. Dat 
lijkt irritant, maar het is eigenlijk heel logisch. Want hoe je het beste aan marketing kunt 
doen, ís ook voor iedereen anders. 
 
Wat voor jou de meest effectieve 
manier van marketing is, is namelijk 
afhankelijk van wat ik de vier 
marketingvariabelen noem.  
 
Het is namelijk afhankelijk van wat je 
verkoopt, wie je klant is, wie je zelf bent 
en het medium dat je inzet.  
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Marketingvariabele 1: Wat verkoop je? 
Hoe jij het beste aan marketing kunt doen, is afhankelijk van je dienst.   
 
Een in-company traject vraagt bijvoorbeeld om andere marketing dan een dienst met een 
open inschrijving. En de marketing van een trainer is anders dan die van een coach of 
therapeut. En er is ook weer een verschil in de marketing tussen een online training en 
een training in een zaal.  
 
De dienst die je verkoopt bepaalt dus op welke manier jij het beste aan marketing kunt 
doen. 

In de basisles breng je de informatie over je dienst in kaart die je nodig hebt 
om aan je potentiële klanten duidelijk te maken waarvoor ze bij jou moeten 
zijn.   

 
Marketingvariabele 2: Wie zijn je klanten? 
Hoe jij het beste aan marketing kunt doen is niet alleen afhankelijk van je dienst, maar 
ook van je klanten.  
 
Je kunt je ongetwijfeld wel voorstellen dat als jouw klant iemand van 20 is, je op een 
andere manier aan marketing doet dan wanneer je klant 50 jaar oud is. Ook het beroep of 
de functie van je klant is van invloed op de manier waarop jij jouw potentiële klant 
aanspreekt in je marketinguitingen.  
 
Dus ook je klant bepaalt hoe jij het beste aan marketing kunt doen.  
 

In de basisles breng je de informatie over je klanten in kaart die je nodig hebt 
om ervoor te zorgen dat zij zich voelen aangesproken door jouw 
marketinguitingen.  
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Marketingvariabele 3: Wie ben jij?  
Hoe jij het beste aan marketing kunt doen is ook afhankelijk van jou.  
 
Wie jij bent, hoe je in het leven staat, wat je anderen wilt meegeven en wat je visie is, deze 
factoren zijn allemaal van invloed op de manier waarop jij aan marketing doet.  
 

In de basisles breng je de informatie over jezelf in kaart die je nodig hebt om te 
kunnen bepalen hoe je marketing kunt doen op een manier die bij jou past.  

 
Marketingvariabele 4: Welk medium zet je in?  
Hoe jij het beste aan marketing kunt doen is tot slot ook afhankelijk van het medium dat 
je inzet.  
 
Je kunt je vast wel voorstellen dat je op Facebook op een andere manier aan marketing 
doet dan op LinkedIn. En voor het maken van video’s heb je andere kennis en 
vaardigheden nodig dan voor het maken van een podcast of het schrijven van een 
blogartikel.  
 
Dus ook het medium is van invloed op de manier waarop jij het beste aan marketing kunt 
doen.  
 

In de basisles breng je de informatie in kaart die je nodig hebt om te kunnen 
bepalen welke media jij het beste in kunt zetten.  

 
Je marketingkernpunt 
Wil je op een effectieve manier aan marketing doen, dan is het belangrijk dat je jouw 
marketingkernpunt vindt.  
 
Dit is het punt waarop de vier marketingvariabelen voor jou samenvallen. Hier past het 
medium dat je kiest en de manier waarop je dat medium inzet bij de andere drie 
variabelen. Dus bij je dienst, je klant en bij jou.  
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Het doel van het Onderscheidend Ondernemen College is om jouw 
marketingkernpunt te vinden.  

 
Wat gebeurt er als je je marketingkernpunt niet helder hebt?  
In de afbeelding hieronder kun je zien wat er gebeurt als je niet alle vier de variabelen 
scherp hebt. Zoals je kunt zien, krijg je dan geen klanten. Daarom breng je in de basisles 
eerst deze vier variabelen in kaart.  
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Je ondernemersprofiel  

Je ondernemersprofiel helpt je bij het maken van keuzes die passen bij jou. Bij wie je 
bent. Je ondernemersprofiel sluit namelijk aan bij wie je van nature al bent.  
 
Dus ken je je ondernemersprofiel, dan snap je wat bij jou past en wat voor jou werkt (en 
wat niet). En dat maakt het maken van keuzes een stuk gemakkelijker. 
 
Zoals je in onderstaande tabel kunt zien zijn er in totaal 12 verschillende 
ondernemersprofielen. Ieder hokje is een profiel.  

 
Effectieve marketing ziet er voor ieder ondernemersprofiel anders uit. Daarom is het zo 
belangrijk dat je weet wat jouw ondernemersprofiel is.  
 

In de basisles ontdek je wat jouw ondernemersprofiel is. In de 12 lessen leer ik 
je hoe je aan marketing doet, passend bij jouw ondernemersprofiel.  
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Les 1: Website    
Als ondernemer kun je niet zonder website. Maar hoe schrijf je websiteteksten 

die laten zien wie jij bent, wat je doet en die jouw potentiële klanten 

aanspreken, zodat je ook daadwerkelijk klanten krijgt? Dat leer je in deze les die 

bestaat uit 8 video’s.  

College 1: Je website  

Na het bekijken van deze video (10:24 min) weet je:  
 

• Wat de 4 grootste misverstanden over een website zijn.  

• Hoe mensen op je website terecht kunnen komen en wat dit voor je 
websiteteksten betekent. 
 

College 2: Voordat je je teksten gaat schrijven 

Na het bekijken van deze video (12:37 min) weet je: 
 

• Op wie jij je in de teksten op je website moet richten.  

• Hoe je ervoor zorgt dat potentiële klanten zich aangesproken voelen.  

• Wat voor jou het belangrijkste doel van je website is en wat dit voor je teksten 
betekent.  

• Hoe je zorgt voor lekker leesbare teksten.  

• Hoe je de essentie van jouw ondernemersprofiel op je website kunt laten zien, 
zodat je de juiste klanten aantrekt.  
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College 3: De homepage 

Na het bekijken van deze video (19.54 min) weet je: 
 

• Wat de 3 meeste gemaakte fouten op een homepage zijn, zodat jij die niet meer 
maakt. 

• Welke informatie op je homepage absoluut niet mag ontbreken.  

• Waarom een goede tagline essentieel is.  

• Hoe je een goede tagline maakt.  

• Wat je van jezelf moet laten zien op je homepage.  
 

College 4: De ‘voor wie’ pagina 

Na het bekijken van deze video (7.07 min) weet je: 
 

• Waarom je niet zonder ‘voor wie’ pagina kunt.  

• Wat de functie van deze pagina is.  

• Welke informatie je op deze pagina zet. 
 

College 5: De dienstenpagina 

Na het bekijken van deze video (17.14 min) weet je: 
 

• Wat de meest gemaakte fout op de dienstenpagina is.  

• Wanneer je wel en wanneer je niet de prijs van je dienst op je website zet.  

• Op welke manier het doel van je website van invloed is op de lengte van de 
teksten op je dienstenpagina.  

• Hoe de opbouw van een dienstenpagina eruitziet. 

• Wat de verschillen zijn tussen de opbouw van een dienstenpagina bij open 
inschrijving en bij maatwerk.  

• Welke informatie je op de dienstpagina zet.  
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College 6: De ‘over jou’ pagina 

Na het bekijken van deze video (5:38 min) weet je: 
 

• Op welke manier jouw ondernemersprofiel van invloed is op de inhoud van de 
‘over jou’ pagina.  

• Wat potentiële klanten over jou willen weten.   

• Welke informatie je op deze pagina zet.  
 

College 7: De contactpagina 

Na het bekijken van deze video (2:17 min) weet je: 
 

• Waarom de contactpagina één van de belangrijkste pagina’s van je website is.  

• Hoe je de drempel om contact met jou op te nemen kunt verlagen.  

• Welke informatie verplicht is om op deze pagina te zetten.  

• Wat je nog meer op deze pagina kunt zetten.  
 

 

College 8: De overige pagina’s op je website 

Na het bekijken van deze video (3:23 min) weet je: 
 

• Welke 4 pagina’s een website nog meer kan hebben en wat je op deze pagina’s zet.  
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Les 2: Testimonials    
Aanbevelingen, positieve reviews en klantverhalen. Voor een ondernemer zijn die 

heel belangrijk. Ze zorgen er namelijk voor dat potentiële klanten eerder tot koop 

zullen overgaan. In deze les van 4 video’s leer je alles wat je als ondernemer over 

testimonials moet weten.  

 

College 1: De testimonial   

Na het bekijken van deze video (2:43 min) weet je:  
 

• Waarom het zo belangrijk is om als ondernemer goede testimonials te hebben.  

• Wat het zo lastig maakt om aan goede testimonials te komen.  
 

College 2: Hoe ziet een goede testimonial eruit? 

Na het bekijken van deze video (11: 31 min) weet je: 
 

• Waar een goede testimonial aan moet voldoen, zodat je testimonials ook 
daadwerkelijk effect hebben.  

• Of je altijd een naam en/of een foto onder een testimonial moet zetten.  

• Wat gezien jouw ondernemersprofiel absoluut in jouw testimonials moet staan.  

• Hoe je met testimonials ook de belemmerende overtuigingen bij jouw potentiële 
klanten kunt wegnemen.  
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College 3: Hoe kom je aan goede testimonials?  

Na het bekijken van deze video (10:53 min) weet je: 
 

• Wat je moet doen om aan goede testimonials te komen. 

• Aan wie je het beste een om testimonial kunt vragen.    

• Hoe je het degene aan wie je om een testimonial vraagt makkelijker kunt maken 
(waardoor ze eerder een testimonial geven).  

• Welke waardevolle informatie je nog meer krijgt als je mensen om een 
testimonial vraagt en waar je die voor kunt gebruiken.  

• Hoe je aan testimonials komt als je nog geen klanten hebt gehad (en nee, zelf 
verzinnen is geen goed idee J). 
 

College 4: Waar plaats je testimonials?  

Na het bekijken van deze video (5:02 min) weet je: 
 

• Op welke 3 plekken op je website je het beste testimonials kunt zetten.  

• Wat de andere 3 online plekken zijn waar je als ondernemer graag testimonials 
wilt hebben staan.  

• Waarvoor je testimonials nog meer kunt gebruiken.  

• Wat belangrijk is als je video-testimonials wilt maken.  
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Les 3: Wat doe je precies?     
Als ondernemer wil je dat zoveel mogelijk mensen weten wat je doet. Dus is het 

niet alleen belangrijk dat je antwoord kunt geven op de vraag ‘Wat doe je 

precies?’, maar dat je dat ook doet op een manier waardoor mensen weten 

waarvoor ze bij jou moeten zijn. Want alleen dan levert het je ook klanten op. In 

deze les van 4 video’s leer je hoe je dat doet. 

 

College 1: Wat doe je precies?    

Na het bekijken van deze video (9:19 min) weet je:  
 

• De 5 redenen waarom het zo lastig is om antwoord te geven op de vraag “Wat doe 
je precies?’.   

• De 3 meeste gemaakte fouten bij het geven van antwoord op deze vraag, waardoor 
jij deze fouten niet meer maakt.   
 

College 2: De 5 elementen     

Na het bekijken van deze video (11:50 min) weet je:  
 

• Uit welke 5 elementen een goed antwoord op de vraag “Wat doe je precies?” 
bestaat.  

• Waarom het essentieel is dat deze 5 elementen in je antwoord zitten.   

• Hoe je ervoor zorgt dat jouw antwoord ook aansluit bij jouw ondernemersprofiel, 
waardoor je ook de juiste klanten aantrekt.  
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College 3: Formuleer je antwoord      

In deze video (6:42 min):   
 

• Neem ik je stap voor stap mee in het formuleren van je antwoord. Je kunt aan het 
eind van deze video dus je eigen antwoord formuleren.  

• Leer ik je ook hoe je antwoord geeft op de vraag “Wat doe je precies?” als je geen 
heldere focus met je bedrijf hebt.  
 
 

College 4: De 5 elementen in de praktijk       

Na het bekijken van deze video (9:46 min) weet je:   
 

• Hoe je de 5 elementen kunt gebruiken in een gesprek, in een voorstelrondje en als 
je ergens een pitch moet houden.  

• Dat de manier waarop je in een gesprek antwoord geeft op de vraag “Wat doe je 
precies” afhankelijk is van jouw ondernemersprofiel.  

• Wat belangrijk is als je ergens een korte pitch mag houden.  

• Welke 3 soorten pitches er zijn en wanneer je voor welke pitch kiest.   
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Les 4: Upsell     
In deze les leer je hoe je mensen na afloop van een dienst op een vriendelijke 

manier uitnodigt voor een vervolg, waardoor meer mensen je vervolg afnemen. 

Je leert hoe je dat doet zonder pusherig te zijn, kortingen aan te bieden of 

salespitches te houden. In deze les van 5 video’s leer je hoe je dat op jouw 

manier doet.   

 

College 1: De upsell     

Na het bekijken van deze video (6:38 min) weet je:  
 

• Wat de 4 misverstanden zijn over het doen van een upsell.  
 
 

College 2: Waar kun je naar upsellen?      

Na het bekijken van deze video (8:41 min) weet je:  
 

• Dat je ook een upsell kunt doen als je geen open inschrijvingen verkoopt en waar 
je dan naar kunt upsellen. 

• Dat je zelfs een upsell kunt doen als je in-company werkt.     

• Wat de 7 verschillende dingen zijn waarvoor je mensen na afloop van een dienst 
kunt uitnodigen. Met andere woorden, waarnaar je een upsell kunt doen.  

• Wanneer je voor welke van deze 7 upsells kiest.  

• Van iedere upsell aan welke voorwaarden hij moet voldoen om succesvol te 
kunnen zijn.   
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College 3: Hoe doe je een upsell? 

Na het bekijken van deze video (27:35 min) weet je:  
 

• Van alle 7 verschillende upsells hoe je die op een vriendelijke manier doet zonder 
pusherig te zijn of uitgebreide salespitches te houden.  

• Wat je bij iedere upsell zegt en wat je uitdeelt.  

• Welke van de 7 upsells je eventueel kunt combineren.  
 

College 4: Na welke diensten kun je een upsell doen?  

Na het bekijken van deze video (7:38 min) weet je:  
 

• Na welke 7 verschillende diensten je een upsell kunt doen.  

• Wat bij iedere dienst essentieel is om een goede upsell te kunnen doen.  

• Welke diensten je met welke upsells kunt combineren.   
 
 

College 5: De 5 stappen van een upsell  

Na het bekijken van deze video (3:08 min) weet je:  
 

• Welke 5 stappen je moet doorlopen om een succesvolle upsell te kunnen doen.  
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Les 5: Helderheidgevend bloggen     
Door in je marketing helderheid te geven, neem je niet alleen de belemmerende 

overtuigingen weg bij je potentiële klanten, je verhoogt ook hun vertrouwen. Het 

vertrouwen in jou, in jouw oplossing én in zichzelf. Hierdoor worden zij eerder 

klant.  

 

In deze les van 5 video’s leer ik je hoe je helderheid geeft in je artikelen (en in je 

social media updates). En ik leer je hoe je aan onderwerpen komt om over te 

schrijven. 

 

College 1: Helderheidgevend bloggen     

Na het bekijken van deze video (12:21 min) weet je:  
 

• Wat een blog is, op welke twee plekken je zakelijk kunt bloggen en wat het 
positieve effect van een blogartikel is.  

• Waarom het geven van tips in je blogs niet voldoende is om aan klanten te 
komen.  

• Waarom het voor ondernemers met het ondernemersprofiel van de 
empowermentor zelfs essentieel is om in hun blogs helderheid te geven.  

• Waarom helderheid geven ook voor ondernemers met het ondernemersprofiel 
van de goeroe slim is om te doen.  
 

College 2: Wat is helderheid geven?      

Na het bekijken van deze video (4:14 min) weet je:  
 

• Wat helderheid geven is.  

• Wat het verschil in effect is tussen een helderheidgevend blogartikel en een 
artikel waarin je tips geeft.  
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College 3: Hoe kom je aan onderwerpen?       

Na het bekijken van deze video (14:54 min) weet je:  
 

• Welke 14 belemmerende overtuigingen potentiële klanten kunnen hebben.  

• Welke van deze 14 belemmerende overtuigingen jouw potentiële klanten hebben. 

• Op welke manier deze belemmerende overtuigingen de onderwerpen bepalen 
waarover je helderheid kunt geven. 

 

College 4: Hoe geef je helderheid?        

Na het bekijken van deze video (5:45 min) weet je:  
 

• Wat de opbouw van een helderheidgevend blogartikel is.  

• Uit welke 5 onderdelen een helderheidgevend blogartikel bestaat.  
 

College 5: Aan de slag        

Na het bekijken van deze video (4:26 min):  
 

• Kun je zelf aan de slag met het schrijven van je eerste helderheidgevende 
blogartikel.  

• Heb je – per belemmerende overtuiging – de informatie verzameld die je nodig 
hebt om een helderheidgevend blogartikel te kunnen schrijven.  

• Weet je – per belemmerende overtuiging – welke informatie je in de 5 onderdelen 
van een helderheidgevend blogartikel moet geven.  

• Weet je welke 7 stappen je moet doorlopen om een helderheidgevend blogartikel 
te kunnen schrijven.  
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Les 6: De weggever     
Potentiële klanten hebben informatie van jou nodig om te kunnen beslissen of 

ze wel of geen klant van je worden. Dat betekent dat jij die informatie in je 

marketing moet geven. Een goede manier om dat te doen is door middel van een 

weggever (ook als je geen nieuwsbrief verstuurt).  

 

In deze les van 5 video’s leer je hoe je bepaalt waar je weggever over moet gaan 

en welk type weggever bij jou en je ondernemersprofiel past, zodat je weggever 

ook daadwerkelijk klanten oplevert. 

 

College 1: De weggever      

Na het bekijken van deze video (7:36 min) weet je:  
 

• Wat de 3 grootste misverstanden over een weggever zijn.  

• Wat het belangrijkste doel van een weggever is.  
 

College 2: De 7 stappen naar een weggever       

Na het bekijken van deze video (3:49 min) weet je:  
 

• Welke 7 stappen je moet doorlopen als je een weggever wilt maken.  

• Waarom jouw ondernemersprofiel van invloed is op je weggever.  

• Waarom ondernemers die goeroe-diensten verkopen een ander type weggever 
moeten maken dan ondernemers die empowermentor-diensten verkopen.   
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College 3: De weggever bij goeroe-diensten   

Na het bekijken van deze video (14:29 min) weet je als ondernemer die goeroe-diensten 
verkoopt:  
 

• Hoe de 7 stappen er voor jou uitzien.  

• Wat voor jou de ingang is om te bepalen waar je weggever over moet gaan.  

• Wat de 4 onderwerpen zijn waar jouw weggever over kan gaan.  

• Wat de 6 vormen zijn waarin je jouw weggever kan aanbieden.  

• Op welke manier jouw natuurlijke overtuigingskracht van invloed is op de manier 
waarop jij je weggever aanbiedt.    

• Uit welke 3 onderdelen een succesvolle weggever bestaat.  

• Wat je van jezelf moet laten zien in je weggever.  

• Hoe je de titel van je weggever bepaalt.  
 

College 4: De weggever bij empowermentor-diensten   

Na het bekijken van deze video (20:18 min) weet je als ondernemer die empowermentor-
diensten verkoopt: 
 

• Hoe de 7 stappen er voor jou uitzien.  

• Wat voor jou de ingang is om te bepalen waar je weggever over moet gaan.  

• Wat de 4 onderwerpen zijn waar jij in je weggever helderheid over kunt geven.  

• Op welke manier je over deze 4 onderwerpen helderheid kunt geven.  

• Wat bij ieder onderwerp de opbouw van je weggever is.  

• Wat de 2 vormen zijn waarin je jouw weggever kunt aanbieden.  

• Op welke manier jouw natuurlijke overtuigingskracht van invloed is op de manier 
waarop jij je weggever aanbiedt.    

• Wat je van jezelf moet laten zien in je weggever.  

• Hoe je de titel van je weggever bepaalt.  
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College 5: De weggever online zetten   

Na het bekijken van deze video (5:51 min) weet je:   
 

• Hoe je je weggever het beste op je website kunt zetten.  

• Wat een goede reden is om je weggever aan je nieuwsbrief te koppelen.  

• Wat de 3 redenen zijn om dat juist niet te doen (en mensen dus niet om hun e-
mailadres te vragen als ze je weggever downloaden).  

• Hoe je ervoor zorgt dat het downloaden van je weggever aan de AVG voldoet.  
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Les 7: LinkedIn-profiel     
In deze les die bestaat uit 6 video’s leer je hoe je jezelf op een professionele 

manier op je LinkedIn-profiel kunt laten zien. Je leert hoe je dat doet op een 

manier die niet alleen bij je ondernemersprofiel past, maar waardoor voor 

anderen ook duidelijk is wat je doet en waarvoor mensen bij jou moeten zijn. 

Waardoor potentiële klanten eerder contact met je opnemen.  

 

(Goed om te weten: ik leer je in deze les geen technische zaken, zoals hoe je een account 
aanmaakt. De focus ligt in deze les puur op de inhoud van je LinkedIn-profiel.) 

 

College 1: Je LinkedIn-profiel      

Na het bekijken van deze video (6:19 min) weet je:  
 

• De 6 redenen waarom je als ondernemer niet zonder een profiel op LinkedIn 
kunt.  
 

College 2: Introductie      

Na het bekijken van deze video (17:35 min) weet je:  
 

• Wat je volgens de gebruikersvoorwaarden van LinkedIn niet in je headline 
(kopregel) en/of bij je naam mag zetten.  

• Welke afwegingen je moet maken als je emoticons bij je naam en/of in je headline 
wilt zetten.  

• Hoe je een goede headline maakt, waardoor mensen snappen wat je doet en 
waarvoor ze bij jou moeten zijn.  

• Op welke manier jouw ondernemersprofiel van invloed is op de informatie die je 
in je headline deelt en op de foto die je kiest.   

• Wat daarnaast belangrijk is bij het kiezen van een geschikte profielfoto.  

• Wat je op de header (achtergrondfoto) van je profiel kunt zetten.  

• Hoe de dienst die je verkoopt van invloed is op de informatie die je op je header 
en in je headline zet.  
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College 3: Samenvatting & uitgelicht       

Na het bekijken van deze video (24:54 min) weet je:  
 

• Wat voor jou als ondernemer de belangrijkste functie van de samenvatting is.  

• Wat de meest gemaakte fouten in de samenvatting zijn.  

• Welke informatie je in je samenvatting zet waardoor potentiële klanten snappen 
wat je doet en waarvoor ze bij jou moeten zijn.  

• Hoe je ervoor zorgt dat potentiële klanten eerder contact met je opnemen.  

• Wat voor jou als ondernemer de belangrijkste functie van ‘uitgelicht’ is.  

• Hoeveel media je het beste in uitgelicht kunt zetten.  

• Hoe jouw ondernemersprofiel bepaalt voor welke media jij het beste kunt kiezen.  

• Wat nog meer de keuze bepaalt van de media die jij het beste in uitgelicht kunt 
zetten.  
 

College 4: Achtergrond        

Na het bekijken van deze video (13:29 min) weet je:  
 

• Hoe je ervoor zorgt dat je werkervaring een logisch geheel vormt (ook al doe je nu 
iets totaal anders dan in vorige functies).  

• Hoe je het logo van je bedrijf op je profiel krijgt.  

• Of je een bedrijfspagina moet aanmaken en wat je daarmee kunt.  

• Wat belangrijk is als je je werkervaring en je opleidingen invult.  

• Hoe je je diensten bij je werkervaring kunt zetten.   

• Wat je bij je werkervaring zet als je op dit moment verschillende dingen doet.  

• Welke informatie je nog meer bij ‘achtergrond’ kunt delen.  
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College 5: Vaardigheden, prestaties en overige info        

Na het bekijken van deze video (5:50 min) weet je:  
 

• Hoe je bepaalt welke vaardigheden jij op je profiel terug laat komen.  

• Welke prestaties je aan je profiel kunt toevoegen.  

• Waarom het zo belangrijk is om aanbevelingen op je profiel te hebben staan.  

• Wat je kunt doen om aan goede aanbevelingen te komen.  

• Welke informatie je op het dasboard vindt.  
 

College 6: Waarvoor kun je LinkedIn gebruiken?  

Na het bekijken van deze video (3:47 min) weet je:  
 

• Dat je LinkedIn kunt gebruiken voor zowel netwerken & relatiebeheer als voor je 
marketing.  
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Les 8: Marketingroutes      
Een marketingroute zorgt ervoor dat je op een gestructureerde manier aan 

marketing doet. Dus geen hap-snap marketing meer. En nee, een 

marketingroute is niet hetzelfde als een funnel.  

 

Een marketingroute is de route die jij je potentiële klanten laat doorlopen 

voordat ze klant van je worden. In deze route maken zij niet alleen kennis met 

jou en je dienst, maar krijgen ze ook meer (zelf)vertrouwen, waardoor ze eerder 

tot koop overgaan.  

 

In deze les van 7 video’s leer ik je hoe je marketingroutes ontwerpt waarmee je 

klanten krijgt en hoe je ervoor zorgt dat je marketingroutes aansluiten bij jouw 

ondernemersprofiel. 

 

College 1: Marketingroutes       

Na het bekijken van deze video (7:26 min) weet je:  
 

• Wat een marketingroute precies is.  

• Waarom een marketingroute niet hetzelfde is als een funnel.  

• De 4 voordelen van het inzetten van marketingroutes in je marketing.  

• Wat het doel van een marketingroute is.  

• Waar een goede marketingroute aan moet voldoen.  
 
 

College 2: De 10 stappen        

Na het bekijken van deze video (4:01 min) weet je:  
 

• Wat de 10 stappen zijn die je moet doorlopen als je een marketingroute maakt.  
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College 3: Stap 1 & 2        

Na het bekijken van deze video (8:52 min) weet je:  
 

• Hoe je bepaalt voor welke dienst je een marketingroute gaat maken.  

• Op welke manier het doel van je marketing van invloed is op de inhoud van je 
marketingroute.  

• Welke informatie je moet verzamelen voordat je een marketingroute kunt 
ontwerpen.  
 

College 4: Stap 3         

Na het bekijken van deze video (18:52 min) weet je:  
 

• Hoe je bepaalt wat de inhoud van je marketingroute wordt.  

• Waarom het belangrijk is om in je marketingroute belemmerende overtuigingen 
weg te nemen.  

• Welke 14 belemmerende overtuigingen jouw potentiële klanten kunnen hebben.  

• Hoe je bepaalt welke van de 14 belemmerende overtuigingen jij in je 
marketingroute moet wegnemen.   
 

College 5: Stap 4 & 5       

Na het bekijken van deze video (13:38 min) weet je:  
 

• Welke informatie je in een marketingroute moet stoppen om ervoor te zorgen dat 
je marketingroute effectief is.  

• Waarom het belangrijk is om in je marketingroute helderheid te geven.  

• Wat belangrijk is als je helderheid geeft.  

• Welke informatie je – per belemmerende overtuiging - nodig hebt om die 
belemmerende overtuiging ook daadwerkelijk weg te kunnen nemen.  

• Hoe je bepaalt uit welke vormen (dus bijvoorbeeld video’s, E-book, webinar, live 
bijeenkomst, lezing, etc.) jij je marketingroute laat bestaan.  

• Welke 4 factoren van invloed zijn bij het kiezen van de juist vormen.  

• Waarom het essentieel is om voor vormen te kiezen die bij jouw 
ondernemersprofiel passen en welke vormen jij daardoor het beste kunt kiezen.  
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College 6: Stap 6 & 7       

Na het bekijken van deze video (8:37 min) weet je:  
 

• Hoe je onderdelen aan je marketingroute toevoegt.  

• Wat belangrijk is als je de onderdelen van je marketingroute gaat maken.  
 

College 7: Stap 8, 9 en 10       

Na het bekijken van deze video (11:59 min) weet je:  
 

• Wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat mensen je marketingroute gaan 
doorlopen.  

• Waarom het belangrijk is om je marketingroute regelmatig te evalueren.  

• Welke vragen je jezelf moet stellen als je je marketingroute evalueert.  

• Hoe je marketingroutes kunt toevoegen als je eenmaal een route hebt gemaakt.   

  



Ó Selma Foeken - 2021 
Vragen? infro@selmafoeken.nl of +31 6 1111 7019  

 34 

Les 9: Social Media Updates     
Als ondernemer kun je niet meer om social media heen, want vrijwel iedereen 

heeft tegenwoordig wel één of meer social media-accounts. Dus jouw potentiële 

klanten ook. In deze les van 6 video’s leer ik je hoe je klanten kunt krijgen door 

op social media zichtbaar te zijn.  

 

(Goed om te weten: ik leer je niet hoe je een account aanmaakt. De focus ligt in deze les 
op de content die je op Facebook, LinkedIn en Instagram kunt plaatsen.) 
 

College 1: Waarom is zichtbaar zijn zo spannend?     

Na het bekijken van deze video (12:32 min) weet je:  
 

• De 5 redenen waarom ondernemers het zo spannend vinden om zichtbaar te zijn.   

• Wat je kunt doen om met deze spanning om te gaan.  

• Op welke 3 manieren mensen social media gebruiken. 

• Op welke manier je als ondernemer social media zou moeten gebruiken.  
 

College 2: De 6 meest gemaakte fouten     

Na het bekijken van deze video (6:20 min) weet je:  
 

• Wat de door ondernemers 6 meest gemaakte fouten zijn.   

• Wat jij kunt doen om te voorkomen dat je deze fouten ook maakt.  
 

College 3: Het algoritme      

Na het bekijken van deze video (10:04 min) weet je:  
 

• Waarom de social media-platforms een algoritme hebben.   

• Wat het effect van een algoritme op jouw zichtbaarheid is.  

• Hoe de algoritmes werken en wat dit voor jou als ondernemer betekent.  

• Welk gedrag de algoritmes positief belonen waardoor jouw bereik groter wordt.  
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College 4: Wat kun je posten?       

Na het bekijken van deze video (14:16 min) weet je:  
 

• Wat de 4 voorwaarden zijn die ervoor zorgen dat mensen van je kopen.  

• Hoe je deze voorwaarden terug kunt laten komen in je social media updates.  

• 12 verschillende soorten updates die je kunt doen.  

• Wat de effecten van deze 12 updates zijn.  
 

College 5: Wat past bij jouw ondernemersprofiel?       

Na het bekijken van deze video (13:17 min) weet je:  
 

• Wat gezien jouw ondernemersprofiel essentieel is als je klanten wilt krijgen via 
social media.  

• Welke updates wel en welke niet bij jouw ondernemersprofiel passen.  

• Wat je gezien jouw ondernemersprofiel moet doen om ervoor te zorgen dat je met 
je social media updates de juiste klanten aantrekt.  

 

College 6: Facebook, LinkedIn & Instagram        

Na het bekijken van deze video (26:51 min) weet je:  
 

• Hoe je als ondernemer zichtbaar kunt zijn op Facebook, LinkedIn en Instagram.  

• Praktisch op welke manieren je iets kunt posten op deze 3 platforms.  

• Wanneer je voor welke van deze 3 platforms kiest.  
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Les 10: Nieuwsbrief     
Het versturen van een nieuwsbrief is een goede manier om regelmatig zichtbaar 

te zijn en het (zelf)vertrouwen bij je potentiële klanten te verhogen. In deze les 

van 6 video’s leer ik je hoe je klanten kunt krijgen door het versturen van een 

nieuwsbrief.  

 
(Goed om te weten: in deze les besteed ik geen aandacht aan de technische kant van een 
nieuwsbrief. De focus ligt op de inhoud van je nieuwsbrief). 
 

College 1: De nieuwsbrief      

Na het bekijken van deze video (15:21 min) weet je:  
 

• Het grote misverstand over de nieuwsbrief.  

• De 5 voordelen van het versturen van een nieuwsbrief.  

• Waarom de nieuwsbrief zo’n effectief marketinginstrument is.  

• De 4 effecten van het versturen van een nieuwsbrief.  
 
 

College 2: Wat zet je in je nieuwsbrief?       

Na het bekijken van deze video (13:20 min) weet je:  
 

• De 3 ingangen om aan onderwerpen voor je nieuwsbrief te komen.  

• Waarom je niet snel te veel informatie in je nieuwsbrief weggeeft.  

• Wat de vloek van kennis is en op welke manier je daar als ondernemer last van 
kunt hebben.  

• 3 handige tips als je je nieuwsbrief gaat schrijven.  

• Op welke manier je in je nieuwsbrief reclame kunt maken voor je diensten.  
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College 3: Hoe deel je informatie?  

Na het bekijken van deze video (11:24 min) weet je:  
 

• Op welke 2 manieren je de informatie in je nieuwbrief kunt delen.  

• 4 nieuwsbrief-formats die je kunt gebruiken.  

• De verschillende variaties binnen deze 4 formats.  
 

College 4: Je ondernemersprofiel   

Na het bekijken van deze video (15:50 min) weet je:  
 

• Wat gezien jouw ondernemersprofiel essentieel is als je een nieuwsbrief verstuurt.  

• Hoe je er gezien jouw ondernemersprofiel voor zorgt dat je met je nieuwbrief de 
juiste klanten aantrekt.  

• Welk nieuwsbrief-format bij jouw ondernemersprofiel past.  
 
 

College 5: Het versturen van de nieuwsbrief    

Na het bekijken van deze video (23:26 min) weet je:  
 

• De 5 voordelen van het gebruiken van een nieuwsbriefsysteem.  

• De wet- & regelgeving m.b.t. het versturen van een nieuwsbrief en hoe je ervoor 
zorgt dat je daaraan voldoet.  

• Op wie jij je in je nieuwsbrief moet richten.  

• Hoe vaak je je nieuwsbrief moet versturen en op welk moment in de week je dat 
het beste kunt doen.  

• Hoe je een goede onderwerpregel verzint.  
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College 6: Hoe kom je aan nieuwsbriefabonnees?     

Na het bekijken van deze video (20:04 min) weet je:  
 

• 13 manieren waarop je nieuwsbriefabonnees kunt krijgen.  

• Wanneer het een goed idee is om mensen m.b.v. een weggever uit te nodigen om 
zich aan te melden voor je nieuwsbrief.  

• Hoeveel nieuwsbriefabonnees je als ondernemer nodig hebt om ook 
daadwerkelijk klanten door je nieuwsbrief te krijgen.  
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Les 11: Lanceren     
Je hebt een nieuwe dienst of je bent net voor jezelf begonnen. Laat die klanten 

maar komen! Alleen: hoe kom je aan je eerste klanten? Dat kun je doen door je 

nieuwe bedrijf en/of dienst te lanceren. 

 

In deze les van 4 video’s leer ik je welke informatie je tijdens je lancering moet 

geven, op welk moment je het beste met je lancering kunt beginnen en geef ik 

je voorbeelden van lanceeracties die je kunt doen. 

 

College 1: Lanceren      

Na het bekijken van deze video (12:32 min) weet je:  
 

• De verschillen tussen het lanceringsmodel (waarbij je van lancering naar 
lancering gaat) en lanceren op de Intrinsiek Marketing® manier.  

• Waarom lanceren op de Intrinsiek Marketing manier beter past bij trainers, 
coaches en therapeuten.  

 
 

College 2: Welke informatie moet je geven?   

Na het bekijken van deze video (7:29 min) weet je:  
 

• Welke informatie je tijdens een lancering aan je potentiële klanten moet geven 
zodat ze eerder tot koop over gaan.  

• Het verschil tussen de lancering van een nieuwe dienst en een nieuw bedrijf.  

• Hoe je als startende ondernemer vaak aan je eerste klanten komt en wat je kunt 
doen om dit proces te versnellen.  
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College 3: Start zo snel mogelijk    

Na het bekijken van deze video (17:58 min) weet je:  
 

• Wat het goede moment is om met je lancering te beginnen.  

• Wat je in de aanloop van je lancering al kunt doen om mensen te laten weten dat 
er een nieuwe dienst en/of bedrijf aankomt.  

• Welke 4 vragen je aan potentiële klanten moet stellen om de informatie te krijgen 
die je tijdens je lancering nodig hebt.  

• Hoe je mensen al bij de ontwikkeling van je nieuwe dienst en/of bedrijf kunt 
betrekken, waardoor je dan soms al je eerste klanten krijgt.  
 

 

College 4: Voorbeelden van lanceeracties   

Na het bekijken van deze video (21:13 min) weet je:  
 

• 8 concrete voorbeelden van lanceeracties die je kunt doen.  

• Waarom je niet te snel moet denken dat een lancering mislukt is.  
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Les 12: Netwerken & relatiebeheer      
Netwerken. De meeste ondernemers houden er niet van. Toch kan het een goede 
manier zijn om aan klanten te komen. Mits je netwerkt op een manier die bij je 
ondernemersprofiel past. 
 
Bovendien kun je ook netwerken zonder verkoperig over te komen of jezelf op de 
borst te slaan. In deze les van 4 video’s leer ik je hoe je dat doet. 
 
Ook relatiebeheer komt in deze les aan de orde. Want het onderhouden van 
contact met oud-klanten en andere relaties in je netwerk is niet alleen een 
goede, maar vooral ook leuke manier van het doen van marketing. In deze les 
geef ik je voorbeelden van hoe je dat kunt doen. 
 

College 1: Netwerken       

Na het bekijken van deze video (11:42 min) weet je:  
 

• Wat netwerken is en vooral ook wat het niet is (want er bestaan veel 
misverstanden over netwerken).  

• Waarom netwerken voor ondernemers zo effectief kan zijn.  

• Waarom de manier waarop je effectief netwerkt afhankelijk is van je 
ondernemersprofiel.  
 

College 2: Het doel van netwerken       

Na het bekijken van deze video (11:35 min) weet je:  
 

• De 6 verschillende doelen die je met netwerken kunt hebben.  

• Het belang van het scherp hebben van je netwerkdoel. 

• Wat essentieel is als je gaat netwerken.  
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College 3: Online netwerken op LinkedIn       

Na het bekijken van deze video (20:20 min) weet je:  
 

• Wie je kunt uitnodigen op LinkedIn.  

• Op welke manier je dat het beste kunt doen. 

• Wanneer je mensen uitnodigt en wanneer je hen gaat volgen.  

• Van welke mensen je uitnodigingen accepteert en wat je daarna het beste kunt 
doen.  

• Hoe je de QR-code kunt inzetten om meer connecties te krijgen.  

• Op welke 8 manieren je het contact met je LinkedIn-connecties kunt 
onderhouden.  

 

College 4: Contact onderhouden met oud-klanten       

Na het bekijken van deze video (9:38 min) weet je:  
 

• Waarom het voor jou als ondernemer zo belangrijk is om het contact met oud-
klanten te onderhouden.  

• 8 concrete voorbeelden hoe je de relatie met je oud-klanten kunt onderhouden.   
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Wie is Selma Foeken?   
 

Doen wat bij je past. Jezelf zijn, ook als ondernemer. 
Dat is ondernemerscoach en marketingmentor Selma 
Foeken ten voeten uit. Sterker nog, Selma gelooft dat 
de enige manier om succesvol te zijn als ondernemer 
is dat je jezelf bent en doet waar je – zoals zij dat 
noemt – moeiteloos briljant in bent.  

Selma begeleidt haar klanten bij het ontwikkelen van 
een onderscheidend dienstenaanbod. Dat doet zij door met hen een ‘Paraplu’ 
te maken.  

Daarnaast leert ze trainers, coaches en therapeuten hoe ze zichtbaar kunnen 
zijn op een manier die goed voelt en effectief is. Marketing dus. Selma gelooft 
dat je aan marketing kunt doen zonder ‘verkoperig’ te worden, trucjes toe te 
passen of jezelf op de borst te kloppen.  

In haar ogen kun je namelijk ook in je marketing en profilering dichtbij jezelf 
blijven. Sterker nog, zij gelooft dat dit dé manier is om jezelf te onderscheiden. 
Zelfs in dit digitale tijdperk. Want mensen kopen nou eenmaal van mensen. 
Zeker als je een dienst verkoopt.  

In het Onderscheidend Ondernemen College deelt zij al haar kennis over 
marketing en geeft ze je concrete handvatten hoe jij aan marketing kunt doen 
op een manier die goed voelt, integer is en waarmee je klanten krijgt.  

 
 


