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WERKBOEK



OPDRACHT 1
J O U W  S T R A T E G I E

Wat past bij jou?

Welke strategieën spreken jou aan? Waar wil jij graag mee aan de slag? Ik ga je het overzicht van de 
strategieën per stap hier nogmaals geven zodat jij voor jezelf (globaal) kan uitwerken welke punten jij hieruit 
mee gaat nemen. In de volgende module gaan we doorpakken op jouw actieplan en dus deze strategie 
omzetten in concrete acties. Die mag je voor nu dus nog loslaten.

Direct Messaging
Actief je eigen netwerk inschakelen
Advertenties

Deelbare content maken
Samenwerkingen / Shout-out met andere ondernemer of mensen

ZELF de juiste mensen vinden:

1.
2.
3.

De juiste mensen JOU laten vinden
1.
2.

De JUISTE mensen vinden

IJzersterke, waardevolle content
Een weggever
E-mailmarketing (als opvolging van weggever)

1.
2.
3.

Know / Like / Trust opbouwen

Over je aanbod delen via marketingkanalen
Vertellen over aanbod via DM

1.
2.

Laten weten wat je aanbiedt

Initiatief bij toekomstige klant laten
Zelf initiatief nemen

1.
2.

In actie laten komen



OPDRACHT 1
J O U W  S T R A T E G I E

Voorbeeld strategie

Om je een beeld te geven hierbij nog de strategie waarmee IK begonnen ben. Op de volgende pagina mag 
je dit voor jezelf (globaal) invullen: hier gaan we in de volgende module dus nog dieper op in.

AANBOD:

Doelgroep:  Vrouwen die ongelukkig waren in hun baan maar niet wisten wat
 ze wél wilden en die vooral totaal niet in zichzelf geloofde

Gratis aanbod:  Gratis coachingcalls van 30 minuten
Hoofdaanbod:  10 weken 1-1 coachingstraject met iedere twee weken zoom-call
Prijs:  €1000 (inclusief btw)
Kanaal:  Instagram

Reageren op stories
Instagram pagina van ‘concurrenten’
Hashtags

Dagelijks 10 nieuwe mensen 
berichten die mogelijk in de 
doelgroep vallen:

Iedere week opvolgen!

De mensen met wie gesprek 
ontstond in Excel bestand 
bijhouden

Gesprek van een half uur waarbij ik 
jou help om te ontdekken WAT jij 
dan wél wil

Wekelijks 3x posten op 
Instagram (koud/warm/heet)

Dagelijks op Instagram Stories

Wekelijks gratis calls aanbieden

Wat doe ik, wie help ik, hoe help ik, 
wat is het resultaat

Vanuit DM gesprekken vragen 
naar pijnpunten/verlangens en 
aangeven dat ik mensen 
precies hiermee help in mijn 
traject

Op IG minimaal 2x per week 
delen over mijn aanbod

Vanuit DM gesprekken 
daadwerkelijk aanbieden: ‘Zullen 
we eens bellen?’

Minimaal 1x per week een echte 
CTA zowel in stories als in een post

Aan het einde van een gratis call 
vragen of ze meer willen horen over 
mijn aanbod

‘Nee?’ noteren en opvolgen
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J O U W  S T R A T E G I E

AANBOD:

Doelgroep:       
(optioneel) Gratis aanbod:   
(optioneel) Laag geprijsd aanbod:
Hoofdaanbod:    
Prijs:       
Kanaal:     
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