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De eerste stap naar grip

op je klantenstroom



Introductie

Hoi, wat leuk dat je mijn ebook leest. Ik ben Wesley van Eijndhoven en ik help
coaches en consultants om controle te krijgen over hun eigen succes.

In dit ebook wil ik je alles vertellen over mijn methode en vooral wat dit voor jou
kan betekenen.

Ik geloof namelijk dat iedere ondernemer in staat is om 100% grip te krijgen op zijn
of haar succes. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wanneer je mensen laat zien, dat
je ze kunt helpen met het oplossen van hun probleem en laat zien hoeveel waarde je
toe kunt voegen aan hun leven, dat ze met je willen gaan samenwerken en een
ontzettend waardevolle klant van je worden.

Ik heb een marketing opleiding voltooid aan de Avans Hogeschool in Den Bosch,
heb een semester International Business gestudeerd in Zweden en kwam er na
mijn studie achter dat ik wel de kennis had, maar nog niet de kunde.

Het hebben van een rijbewijs, zegt net zoveel over hoe goed je kunt autorijden, als
het hebben van een diploma iets zegt over hoe goed je bent in je vakgebied.

Ik wist dat ik mensen pas echt goed zou kunnen helpen, als ik zelf ook expert in
mijn eigen vak zou zijn. Dus ik ben boeken gaan lezen, cursussen gaan volgen en
gaan sparren met ondernemers. Ik heb seminars bezocht, webinars gevolgd en heb
zoveel van mijn fouten geleerd, dat ik soms overweeg er nog een paar te maken.

Ik heb al mijn kennis en al mijn ervaringen gebundeld tot één enkele krachtige
methode.
Een methode die iedere coach en consultant kan implementeren om continuïteit te
krijgen in de toestroom van klanten.

Dit alles om coaches en consultants te helpen om controle te krijgen over hun
eigen succes.



Mijn model

Ik vertel je graag alles over mijn methode en de onderdelen die wat mij betreft
essentieel zijn, om als coach of consultant continuïteit in je klantenstroom te
kunnen krijgen. Mijn model ziet er als volgt uit:

Het eerste dat je nodig hebt is een manier om ervoor te zorgen dat klanten je leren
kennen en vertrouwd raken met zowel jou, als jouw werkwijze. Een funnel zorgt
ervoor dat klanten je steeds beter leren kennen, waardoor ze ook een steeds betere
klant van je kunnen worden.

Het tweede dat je nodig hebt is bereik. Je moet ervoor zorgen dat je potentiële
klanten weet te bereiken, zodat ze weten dat jij bestaat.

Het derde dat je nodig hebt is goede copywriting, oftewel het gebruiken van de juiste
woorden. Woorden waarmee je klanten kunt overtuigen van de waarde die jij kunt
toevoegen aan hun leven.

Mijn model laat zien dat je in een optimale situatie de juiste balans hebt gevonden
tussen een funnel, bereik en copywriting. Wanneer één van deze drie factoren
ontbreekt, is het lastig om grip te krijgen op de groei van je bedrijf. Ik zal je dit verder
in dit ebook ook gaan toelichten.



Je funnel

Ooit kreeg ik een mail van een dame. Ze stuurde me: “Nu ik je ebook
gedownload heb, zit ik zeker in je funnel en wil je iets aan me verkopen…”. 

Zij dacht namelijk dat een funnel bestond uit interesse en aankoop. Alsof je op straat
iemand een foldertje geeft en daarna direct probeert om je product te verkopen.
Dat is niet een wat een funnel is. Een funnel is een manier om bewustwording te
laten groeien en een waardevolle relatie met elkaar op te bouwen.

Wanneer je elkaar nog niet kent, zul je zien dat het eerste contact gebaseerd is op
raakvlakken die je met elkaar hebt, waarna het de beurt aan jou is om ervoor te
zorgen dat de andere persoon je beter leer kennen, je gaat mogen en je gaat
vertrouwen.

Het klopt dat kopen een wezenlijk onderdeel is van je funnel, maar alleen voor de
mensen die je het beste kunt helpen met jouw expertise. Er zijn veel mensen die een
stukje van jou leren kennen, maar die nooit bij je zullen kopen. Dat is ook helemaal
niet erg, want dan zijn het gewoon niet jouw klanten.



Je funnel

Er zullen altijd mensen zijn die direct bij je kopen, net als dat er altijd mensen zijn die
nooit klant van je zullen worden, omdat ze gewoon niet binnen je doelgroep vallen.
Iedereen die daar tussenin zit, zou in je funnel moeten zitten. Van je allerbeste klant
tot iemand die een probleem hebben dat jij kunt oplossen, maar zich totaal nog niet
bewust zijn van dit probleem.

Door gebruik te maken van een funnel kun je mensen aanspreken die binnen je
doelgroep vallen, ze kunnen je leren kennen, inspiratie bij je opdoen, klant worden,
groeien als klant en in het beste geval zullen ze zo’n fan van je worden, dat ze je gaan
aanbevelen bij anderen.

Een funnel is een symbiose tussen persoonlijk contact en geautomatiseerde stappen.
Er kunnen duizenden mensen in je funnel zitten, waarbij verschillende mensen in
verschillende “lagen” van je funnel zitten. Er zullen altijd mensen uitstappen, nieuwe
mensen instappen en mensen lager in je funnel komen. Het doel is om waarde toe te
voegen aan het leven van anderen en ze inspireren om aan de slag te gaan.

Als het moment komt dat ze er klaar voor zijn om hun probleem op te lossen en dit
graag samen met jou willen doen, dan worden ze waarschijnlijk ook een ontzettend
waardevolle klant van jou.



Je bereik

Vroeger had je een kruidenierswinkel in het dorp en zodra deze ‘s ochtends
open ging, liep heel het dorp uit om daar hun levensmiddelen te kopen, maar
die tijd is echt voorbij.

Tegenwoordig wordt je helemaal doodgegooid met advertenties en is haast iedereen
je concurrent. Je moet dus opvallen, je moet laten zien dat je er bent, anders gaan
mensen echt niet voor je kiezen. Het bereiken van je doelgroep is ontzettend
belangrijk voor het succes van jou als ondernemer.

Je moet aan mensen laten zien dat je er bent en waar ze je kunnen vinden.

Dat is ook de reden wat je langs de snelweg vaak reclame van Mcdonald's ziet, een
paar kilometer voordat je het bord met de grote gele M in het vizier krijgt.
Mcdonald’s weet gewoon dat ze ontzettend veel klanten krijgen, als ze aan
ontzettend veel mensen laten zien dat ze er zijn en waar je ze kunt vinden.

Als je nog niet goed weet waar je moet beginnen en ook niet het budget hebt om
grote advertentiecampagnes te runnen, start dan eens met actiever te worden op
social media. En dan bedoel ik niet dat je maar moet gaan posten om het posten,
maar dat je op zoek moet gaan naar plekken waar jouw doelgroep samenkomt, en
daar met mensen in gesprek moet gaan. Jij kunt ze wellicht wat bijbrengen over jouw
expertise en bovendien krijg je direct waardevolle informatie vanuit de markt.

Een goede klant van mij is actief lid van een online groep voor mensen met
rugklachten. Hij is zelf gespecialiseerd in ergonomische zitoplossingen en heeft
hierdoor al vele mooie klanten kunnen helpen met zijn expertise en met zijn
producten. Een win-win voor alle partijen.

“Als klanten je niet goed genoeg weten te vinden, moet
je stoppen met verstoppertje spelen”



Je copywriting

Nog niet zo heel lang geleden hadden filmmaatschappijen een steeds groter
wordend probleem. Bioscopen waren nog maar half gevuld, consumenten
verkopen liepen terug en de verhuurmarkt van films was ook dalende.

Door de opkomst van het internet en de groei van het aanbod, gingen steeds meer
mensen illegaal hun films downloaden. Hierdoor hoefde je niet meer te wachten tot
een film uitkwam in Nederland en kon je deze dus gratis al veel eerder bekijken.

Dat de kwaliteit niet altijd even goed was, dat je zelf verstand moest hebben van
downloaden, of iemand moest kennen die dat voor je deed, namen we dan maar
voor lief. Grote studio's deden er alles aan om hun het downloaden van films tegen
te gaan, maar de oplossing bleek niet de rechter, maar het verbeteren van het
aanbod.

Tegenwoordig hebben we Netflix, Disney+, HBO, Amazon Prime en vele andere
diensten waarop we geabonneerd zijn, om onze onverzadigbare honger naar content
te stillen.

De grootste reden waarom we nu niet meer zoveel downloaden, is: Gemak.We
hoeven niet meer te zoeken naar films met bedenkelijke kwaliteit, we hoeven geen
ondertiteling meer te synchroniseren en te wachten tot iets gedownload is…

We zetten de tv aan, starten netflix op en kunnen direct kijken wat we willen kijken.
Het is niet alleen makkelijk, maar bovendien is het aanbod goed en de prijs redelijk.

“Niemand leest een advertentie. We lezen waar we
interesse in hebben en soms is dat een advertentie”



Je copywriting

Omdat het een probleem oplost
Omdat het relaties versterkt en daarmee onze sociale status
Omdat we er gepassioneerd over zijn
Omdat het ons deel laat uitmaken van iets dat groter is dan onszelf

Gemak is één van de vijf hoofdredenen waarom we iets kopen. De andere vier zijn: 

1.
2.
3.
4.

In je copywriting is het van belang om altijd één of meerdere van deze 5 redenen te
benadrukken in relatie tot je product. Het zal je klant een worst wezen of je televisie
enhanced 4K image framing heeft, want dat is namelijk niet wat ze willen. Ze willen
haarscherp beeld, zodat ze intens kunnen genieten van hun favoriete film of serie.

Het is belangrijk om je te realiseren dat je een ontzettend goed en waardevol
product kunt hebben, maar als je niet de juiste woorden weet te vinden om dit
product te kunnen verkopen, dan heb je in principe niets aan je waardevolle product.



Kan ik je helpen?

Als jij een coach of consultant bent en meer grip wilt krijgen op je toestroom van
klanten, dan kan ik je wellicht helpen…

Ik connect graag met je op Linkedin en ik heb een Facebook groep voor coaches en
consultants die het verschil willen maken. Mensen die zoveel mogelijk waarde toe
willen voegen aan het leven van hun klant. 

In de groep kun je in contact komen met gelijkgestemde coaches en consultants en
bovendien voorzie ik deze regelmatig van inspirerende content in de vorm van
inzichten, videotrainingen, tips, tricks en live vraag en antwoord sessies.

Mocht je vaak onderweg zijn en tijdens het reizen meer willen leren over marketing?
Beluister dan hier mijn podcast.

heb je een prangende vraag, loop je met een probleem waar je een oplossing voor
wilt hebben, of wil je actief aan de slag gaan om meer continuïteit in je
klantenstroom te krijgen? Dan zou het zomaar interessant voor je kunnen zijn om
een keer samen te sparren…. Plan dan hier direct een telefonische afspraak in mijn
agenda.

http://www.facebook.com/



