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Dag lieve ondernemer,

Ben jij impactondernemer en lukt het je maar niet om meer EN VOORAL de juiste 

klanten aan de haak te slaan? Twijfel je daarom of starten als zelfstandige wel de 

juiste keuze was? I feel you! Want enkele jaren geleden stond ik in jouw schoenen.

De voorbije jaren heb ik enorm veel geleerd over succesvol ondernemen, o.a. door 

cursussen te volgen, veel te lezen, en te praten met andere ondernemers met 

gelijkaardige uitdagingen.

Zo is het mij op vrij korte tijd gelukt om mijn omzet sterk te doen toenemen:

tot ca. € 5000 per maand, en dit zonder me dood te werken.

De basis van hoe me dat is gelukt wil ik nu heel graag met jou delen in dit gratis 

e-book, waarin je mijn 5 beste tips vindt.

Voor wie is dit e-book bedoeld?

Ondernemers (eenmanszaken) die impact willen maken,

... die diensten verlenen, bv. als coach,

... die succesvoller willen worden als ondernemer, maar wel met aandacht voor 

een gezonde work-life balance.

Ik hoop dat dit e-book je bakken inspiratie oplevert!

Groetjes,

Chloë



1

Werk aan je portfolio en/of reviews1

Ben je pas gestart als ondernemer, dan is het erg belangrijk om te werken aan je 

portfolio en/of positieve reviews te verzamelen.

Nieuwe klanten willen immers zeker zijn dat 

samenwerken met jou resultaten oplevert en 

dat je goed werk levert.

Sterk nog, naast de manier waarop je jezelf 

presenteer via je communicatiekanelen – 

waarover later meer – zullen potentiële klanten 

hun mening vooral baseren op je portfolio en 

reviews, niet op je diploma’s of certificaten.

Tips voor een ‘startersportfolio’

• Verwerk projecten waar je tijdens je opleiding of studies aan gewerkt hebt 

en trots op was.

• Heb je gewerkt in een of meerdere bedrijven waar je klanten, collega’s of 

werkgever erg tevreden was over je werk? Vraag hen om hun ervaring in een 

paar zinnen samen te vatten. Verwerk daarnaast voorbeelden van projecten 

waar je in vorige jobs aan gewerkt hebt in je portfolio.

• Werk een paar weken of maanden vrijwillig of voor een heel lage prijs. 

Verwerk deze projecten in je portfolio, met foto’s, tekst, fimpjes...

• Heb je in het verleden gratis voor familie of vrienden gewerkt? Ook dat kan 

mag in je portfolio komen. 

Je portfolio kan je weergeven op sociale media en op je website.
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HOE

WAAROM

WAT

Definieer je ‘waarom’ en je niche2

Waarom doe jij wat je doet? En daarmee bedoel ik niet ‘om geld te verdienen’, 

of ‘ik vind het gewoon leuk’. Ik wil het hebben over je intrinsieke ‘waarom’. 

Waar geloof jij in? Wat wil jij veranderen in 

de wereld, via je bedrijf? 

Goede voorbeelden zijn ‘ik wil zorgen dat 

meer mensen rustig(er) en gelukkig(er) zijn’ of 

‘ik wil mijn steentje bijdragen aan een gezond 

milieu’. Wat kan helpen is proberen om deze 

zin aan te vullen om je missie te ontdekken: 

‘Ik droom van een wereld waarin…’

Deze ‘waarom’ staat centraal in de Gouden 

Cirkel van marketingexpert Simon Sinek. 

Het is deze ‘waarom’ communiceren dat 

de connectie zal creëren tussen jou en 

potentiële klanten, die zich al dan niet met jouw missie verbonden zullen 

voelen. Er is aangetoond dat dit een belangrijk – maar helaas vaak vergeten – 

element is van goeie marketingstrategieën.

Verderbouwend op je ‘waarom’, dien je je niche te definiëren. Dit is een 

specifieke doelgroep. ‘Iedereen’ als klant willen, dat werkt niet! Geloof me vrij. 

Je mag daar redelijk specifiek in zijn, bv. vrouwen van 30 à 40 jaar, die graag 

sporten, een paar kinderen hebben... 

Het is belangrijk om dit alles nadien in je communicatie te verwerken: in je 

kernboodschap, je schrijfstijl, logo en (andere) beelden.

Hoe moet je daar precies aan beginnen? Dat is een van de topics die we 

zullen behandelen in mijn coachingprogramma.

Meer over mijn trainingsprogramma

http://www.e-magined.be/aanbod/groei-training
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Bouw een netwerk uit3

Hoewel veel mensen zelfstandig aan de slag gaan omdat ze graag op hun eentje 

werken, is er een ding dat je moet begrijpen: je komt nergens alleen! Als het gaat 

over connecties leggen, citeer ik dan ook graag het Keniaans gezegde onderaan 

op deze pagina. Een waarheid als een koe! 

Om die reden is een netwerk uitbouwen een van de belangrijkste zaken waar elke 

ondernemer werk van moet maken. Zelf heb ik door te netwerken ook al veel 

nieuwe klanten gevonden!

Hoe dan precies? Je kan op een netwerkevent concurrenten ontmoeten die 

teveel werk hebben en misschien graag wat werk aan jou uitbesteden, al dan niet 

met commissie. Maar het kan ook zijn dat er mensen aanwezig zijn die net jouw 

diensten nodig hebben of zoeken.

Je kan bijvoorbeeld:

• Deelnemen aan online of live netwerkevents in je streek.

• Contact leggen met potentiële klanten of concurrenten via socialenetwerk-

platformen als LinkedIn of Facebook.

• Je vrienden, familie, vorige werkgevers en ex-collega’s op de hoogte brengen 

van wat je doet en wat je aanbiedt, en vragen om dit te delen met anderen.

Wil je snel gaan, ga alleen. 

Wil je ver komen, ga samen.

“
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Ga mindful om met online media4

Wanneer je op Instagram scrolt of googelt, krijg je snel de indruk dat je overal 

aanwezig moet zijn. Je moet dagelijks posten op LinkedIn, op Facebook op 

Instagram, TiKTok en Twitter. Idealiter heb je ook een YouTube-kanaal, een 

website en een mailinglist, waar je actief op bent. 

Veel ondernemers zuchten diep wanneer ze zoiets lezen. En terecht. Het lijkt én 

is immers zeer veel werk om aan dit ideaalbeeld te voldoen. 

Gelukkig heb ik ook hier een mooi gezegde over: ‘Less is more’. Dit gezegde wordt 

natuurlijk meestal gebruikt als het gaat over uiterlijk of interieur, maar je kan het 

ook toepassen op marketing.

Hoe pak je dat dan aan? Definieer je kernboodschap, je niche en je ‘waarom’ en 

kies vervolgens zorgvuldig wat je waar gaat vertellen. Enkele basisprincipes zijn 

bijvoorbeeld dat jonge mensen vooral actief zijn op 

Instagram en TikTok - toch op dit moment, terwijl 

40-plussers eerder meer tijd doorbrengen op 

Facebook en LinkedIn.

Maar dit is geen algemene waarheid. Ik raad je dan 

ook aan om een goede analyse te maken en dan 

2 of 3 twee kanalen te selecteren, de kanalen die 

jouw doelgroep verkiest.

Je hoeft ook niet dagelijks te posten of ‘te doen wat 

iedereen doet’. Kies voor communicatie die bij jou 

past, die voor jou goed aanvoelt, ook qua postfrequentie.

Bepalen op welke kanalen je je moet focussen, maar ook wat, hoe en hoe vaak 

je moet posten is natuurlijk niet zo eenvoudig. Daarom heb ik een module over 

social media gemaakt binnen mijn coachingprogramma.



Bespioneer of vraag advies aan concurrenten5
Het lijkt op het eerste zicht misschien een beetje ‘fout’, maar het is een van de 

beste manieren om snel te groeien als ondernemer: doe onderzoek naar de 

aanpak, socialmedia-activiteit en andere communicatie van je concurrenten. 

Hiermee bedoel ik niet dat je bij wijze van spreken Instagram-posts van 

concurrenten moet gaan copypasten. 

Ik bedoel eerder dat je de posts van je concurrenten kan gebruiken als inspiratie 

voor eigen contentideeën, met een eigen insteek dus.

Dit soort van spionage kan je ‘stiekem’ (online) doen, maar je kan ook gewoon 

‘op de man af’ peilen naar het succesverhaal van je concurrenten. Je zou versteld 

staan hoeveel je kan bereiken door bijvoorbeeld een beetje te vleien. ;)

Het beste is natuurlijk live netwerken en zo aan interessante tips komen. Waarbij 

ik dan graag verwijs naar puntje 3 van dit e-book.

Wil je online ‘spioneren’, dan kan je bijvoorbeeld een berichtje naar een con-

current sturen op LinkedIn of via mail. Je gebruikt dan best leuke zinnetjes 

gevolgd door ‘zou je me tips kunnen geven over...’. Denk aan:

Ik merkte dat jouw bedrijf zeer goed draait. 

Ik ben beginnend ondernemer en denk dat ik heel wat 

van jou zou kunnen leren. 

Ik ben net gestart als ..., maar zit een beetje met mijn 

handen in de haren over...

Jouw bedrijf maakte een grote indruk op mij. 

5
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Online trainingsprogramma 
‘Gouden klanten aantrekken via 

een magisch businessplan’ 

Wil jij gouden klanten aantrekken, maar ook een goed evenwicht vinden tussen 

werk en privé? Dan is mijn trainingsprogramma misschien wel iets voor jou! Hoe? 

In een kennismakingsgesprek bekijken we samen op welke topics we ons zullen 

gaan focussen. Je kan een pakket sessies ‘aankopen’ van 6 of 8 modules.

Module 4: Business-

mindset zonder ‘overwhelm’

Module 7: Je eigen 

website met LP maken

Module 8: Financiële 

duurzaamheid

Module 6: Je eigen

nieuwsbrief maken

Module 1: Je focus 

en ‘purpose’ bepalen

Module 2: 

Marketingkrijtlijnen en 

-strategieën 

Module 3: Je doelen 

en helder businessplan

uitwerken

Module 5: Social media:

strategie & uitwerking

https://calendly.com/e-magined/15min?month=2022-08


Prijzen (incl. btw)

Wanneer en duurtijd

Wat is er inbegrepen in het volledig programma?

Prijs per module: € 149 (incl. btw)

Standaardprijs voor alle 8 modules: € 992 (incl. btw) (= € 200 korting 

op de prijs voor 8 modules = € 149 x 8 = € 1192)

Standaardprijs voor 6 modules = € 794 (= € 100 korting op de prijs 

voor 6 modules = € 149 x 6 = € 894)

Deze prijs geldt voor wie meteen of in 2 schijven betaalt. Betaal je in 

meer dan 2 schijven, dan komt er 100 euro bij.

Het programma duurt 3 à 8 maanden, afhankelijk van het 

aantal modules en de frequentie van de sessies (elke maand of 

om de twee weken).

*8 online een-op-eentrainingssessies van 1u30 à 1u45, afgestemd 

op jouw noden en verwachtingen (om de 2 à 4 weken)

* 8 reeksen thuiswerkoefeningen

* de mogelijkheid om tussendoor vragen te stellen
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Meer details over het trainingsprogramma

http://www.e-magined.be/coaching

