
In 5 stappen de GO TO
expert voor jouw doelgroep
En trek een overvloed aan goedbetalende klanten aan. 



Zonder stress, gedoe of ingewikkelde marketing
strategieën 

Wel door simpel te ondernemen vanuit een GO TO
expert status?

Ik kan je vertellen, de mogelijkheden zijn eindeloos!

Begin je al te dromen?

Hoe zou het voor jou zijn als jij
goedbetalende klanten in
overvloed aantrekt?



Als het gaat om geld investeren kan ik nogal een rebel zijn. Ik doe het
gewoon. Vol vertrouwen en enthousiasme. Ik hou van persoonlijke
ontwikkeling en ondernemerschap. Het is mijn levensstijl. 

Maar zo makkelijk als in investeerde, verdiende ik niet direct alles terug. Dit
lag niet aan de programma’s en coaches. Ik had simpelweg nog heel veel te
leren. 

De belangrijkste les die ik uiteindelijk geleerd heb: 
-> Kies een unieke, authentieke expertise en ga daar als een GO TO expert
voor staan.

Want als jij geen unieke, authentieke expertise hebt die jouw doelgroep
aanspreekt, kun je alles qua marketing uit de kast halen, maar zal jij je
ideale klant er niet van overtuigen hoe ongelofelijk waardevol jij voor
hem/haar bent!

Laat staan dat je klanten in overvloed aantrekt!

Toen ik zelf deze stap zette veranderde voor mij enorm veel. Ik werd super
sterk en inspirerend zichtbaar. Ik kon opeens makkelijk de verbinding leggen
met potentiële klanten en deze vervolgens met gemak converteren naar
echte klanten. 

Ik ging van met veel gedoe af en toe een klantje binnen halen naar dat
klanten mij benaderen omdat ze zo graag met mij willen werken. 

In dit ebook vertel ik je hoe jij in 5 stappen de GO TO expert voor je
doelgroep word, zodat jij in overvloed die goedbetalende klanten gaat
aantrekken!

Ik ben Ilse



Het is een verlengstuk van wie jij bent. Van jouw kwaliteiten en van jouw
verhaal. 
Het is een gat in de markt. Je doet het anders dan je concurrenten. 
Heel belangrijk: het past bij de verlangens van je doelgroep

Het zal niet onbekend voor je zijn, maar ik ga het toch nog even voor je
herhalen. 

”The riches are in the niches”

Ik heb al zo vaak gezien hoe waardevol is om een expertise te definiëren die
uniek is. In mijn eigen bedrijf, maar ook bij mijn klanten. Mensen gaan jou
past benaderen als heel duidelijk is wat jij te bieden hebt, als je uniek bent in
de markt en als de manier waarop jij je positioneert woest-aantrekkelijk is
voor jouw potentiële klanten. 

Dat is hoe het werkt!

Als jij door jouw doelgroep de GO TO expert wil zijn. Zorg er dan voor dat jij
de enige bent voor jouw doelgroep. 

Een sterke, onderscheidende en authentieke expertise voldoet aan de
volgende drie punten:

Wil jij jouw expertise super sterk definiëren: ga op onderzoek uit. Leer jezelf
keigoed kennen en zorg dat jij jezelf in de kern accepterend. Alleen dan kun
jij zien wie jij bent en wat voor kwaliteiten jij in je hebt. Doe vervolgens ook
marktonderzoek en doelgroep onderzoek. 

Vervolgens is het een kwestie van het vinden van jouw SWEET SPOT. waar
komen voor jou al deze punten bij elkaar? Dat is jouw unieke expertise!

Stap 1: Definieer je expertise



Je kunt gaan wachten totdat jij erkent word als expert, maar ik kan je
vertellen: gaat niet gebeuren!

Expert status begint bij jezelf: eerst geloven en dan zien. In die volgorde. 

Ga dus niet afwachten maar maak de keuze dat jij je als GO TO expert wilt
positioneren. Werk vervolgens aan een ijzersterke expert mindset, en dan zul
je zien. Als jij er in gelooft, zal jouw doelgroep dat ook gaan doen. 

Klinkt misschien als iets wat makkelijker gezegd is dan gedaan. We zijn
immers allemaal meesters in onszelf saboteren (ik in ieder geval wel). 

Every level has it’s devil. 

Bij mijn klanten heb ik het altijd precies door wanneer ze overuitingen
hebben die ze klein houden. Ik leg dan graag mijn vinger op de zere plek (zie
op de volgende pagina), confronteer met liefde en help hen deze
selfsabotage te overwinnen. 

Voor het versterken van je expert mindset raad ik het je daarom aan om met
een coach te werken. Zelf heb je immers blinde vlekken. 
-> Ik hou mezelf aanbevolen :)

Conclusie: Pak verantwoordelijkheid over je expert status. Niet alleen voor
jezelf. Vooral voor je volgers en (potentiële) klanten. Denk groot. Toon
leiderschap. Gedraag je als een voorbeeld. Straal vertrouwen uit.

Alleen als jij je als expert opstelt kun jij die overvloed aan goedbetalende
klanten aantrekken en impact maken!

Daar doe je het voor!

Stap 2: Creëer een ijzersterke
expertmindset



“Ilse kan heel snel de vinger op de ‘zere plek’ leggen! Dit
gaf mij direct vertrouwen dat ik op de goede plek zit bij

haar. Met Ilse heb ik mijn expert status nog verder
gespecificeerd, zodat ik mijn ideale klant bewust en

onbewust aanspreek. Uiteindelijk heb ik met Ilse een
nieuw aanbod ontwikkeld en deze ook verkocht. Ilse
stimuleerde mij om in actie te komen en om uit mijn

comfort-zone te gaan. Dat is niet altijd makkelijk, maar een
beetje groeipijn is nodig om je doelen te bereiken!”

 
Famke, Een Opgeruimd Thuis



Zorg er voor dat je zichtbaar bent voor jouw doelgroep. 

Jij hebt een super waardevolle expertise, zorg er dus voor dat deze gezien
word, zodat jij zoveel mogelijk mensen met jouw expertise kunt helpen. 

Door zichtbaar te zijn weet jou doelgroep dat je er voor hen bent. Maar nog
belangrijker: het zorgt er voor dat ze gaan vertrouwen. Vertrouwen in jou,
jouw aanbod en (niet onbelangrijk!) in zichzelf. 

Wil jij een overvloed aan goedbetalende klanten? Vertrouwen is KEY in sales.
 
Als jouw ideale klant het vertrouwen heeft dat hij/zij door in jou te investeren
zijn/haar probleem opgelost, dan kunnen ze niet anders dan klant worden. 

Dus zorg dat je met jouw zichtbaarheid jouw ideale klant vertrouwen geeft.
Dit kun je bijvoorbeeld doen doormiddel van storytelling. Verhalen geven
mensen vertrouwen.

Stap 3: Zorg dat niemand om jouw
expertise heen kan



Zorg er voor dat je keigoede resultaten bereikt met je klanten.
Help je klanten met het schrijven van reviews. Bijvoorbeeld door vragen
te stellen die je graag in de review verwerkt wilt hebben. Of door te
benoemen welke resultaten je van deze klant graag in de review wilt
terug zien. Zorg dat de review je ideale klant prikkelt!

Expert status begint bij jezelf, maar uiteindelijk is het wel super helpend als
jouw expertise bevestigd word met KILLER reviews. Zeker als je vanuit je GO
TO expert status een overvloed aan klanten wilt aantrekken. 

Ondanks dat ik zelf niet zo geloof in ”bewijzen” (alles is immers mogelijk, en
dat methode A voor persoon X werkt, betekent niet dat diezelfde methode
ook voor persoon Y werkt), is het nou eenmaal zo dat reviews vertrouwen
geven en dat is wat je wilt creëren! 

Dus, wees niet verlegen en vraag je klanten na een traject ALTIJD om een
review te schrijven. 

Oja, als je dan echt van die KILLER reviews wilt:
1.
2.

Stap 4: Regel KILLER reviews



Wil je dat klanten naar jou toe gaan omdat je de goedkoopste bent, of omdat
je super goed bent in wat je doet?

Jij bent de GO TO expert in jouw vakgebied. Jij kunt je klanten met hun
specifieke problemen op jouw unieke manier helpen. Dat is geld waard. Nee,
niet een beetje geld waard. VEEL geld waard. 

Seth Godin, een bekende marketeer, zegt hierover:
Als jouw product/dienst niet duurder is dan die van anderen heb je geen
brand.

Als dienstverlenende ondernemer ben jij als persoon je merk. Op het
moment dat je dit merk (jouw brand) sterk neer kunt zetten, kun je daar een
prijs voor vragen die bovenaan de markt ligt. Seth zegt hierover dat op het
moment dat jij je het niet kunt permitteren om je bovenaan de markt te
positioneren, je geen (sterk) merk hebt.

Daarnaast is het als jij goedbetalende klanten wilt aantrekken essentieel dat
jij goede prijzen vraagt. 

Dus vraag wat je waard bent, grote kans namelijk dat je dit nog niet doet! Je
bent meer waard dan je denkt. 

Ik heb met mijzelf afgesproken dat ik elke keer als er drie nieuwe klanten zijn
ingestroomd in mijn traject, ik mijn prijs met een paar 100 euro verhoog.
Ondertussen word mijn traject beter, voeg ik steeds meer waardevolle
elementen toe en behalen mijn klanten steeds betere resultaten omdat ik
groei als coach. Ik zorg dat mijn prijs mee gaat met de stijgende waarde.
Door dit in stapjes te doen ontdek ik ook dat elke keer als ik mijn prijs
verhoog er nog altijd klanten zijn die instappen. Dit geeft mij het vertrouwen
dat ik die steeds hoger worden de prijs waard ben.  

Stap 5: Weet wat je waard bent



Voordat ik met Ilse ging werken vond ik het lastig om een concrete
boodschap uit te dragen. Ik wilde zoveel vertellen, iedereen aanspreken.

Maar uiteindelijk sprak ik daar niemand mee aan. Nu weet ik welke
boodschap ik wil uit dragen, ben ik veel zelfverzekerd als expert zichtbaar en

kost zichtbaar zijn mij ook veel minder energie. 
De investering was even een dingetje, ik had het geld namelijk niet. Iets in
mij zei dat ik het toch moest doen. Ik volgde mijn intuïtie en het geld voor

het traject kwam letterlijk naar mij toe! 
Ilse stelt onwijs veel mooie en goede vragen, houd je een spiegel voor en

geeft je ook een liefdevolle schop onder je kont als je die nodig hebt.
Daarnaast houd Ilse echt het traject in oog, is ze to the point, wijst jou op je

doel, zorgt dat je gefocust blijft, denkt mee en geeft goede adviezen &
suggesties. Ilse ziet echt waar jouw kracht ligt!

 
Saartje de Leeuw - Zelfacceptatiecoach

Vaak word nog wel gedacht dat prijs een statisch iets is. Maar je bent
ondernemer en daarmee bepaal jij zelf welke prijs je vraagt. Maak daar
gebruik van en geef jezelf de ruimte om hierin te groeien. Jij bent het waard!



Met dit stappenplan weet je precies wat jij moet doen om die GO TO expert
te worden voor jouw doelgroep, zodat jij die overvloed aan goedbetalende
klanten kunt aantrekken. 
 
Maar dit is niet iets wat je “even” doet. Alleen al stap 1 kan een enorm proces
zijn waarin jij door een tunnelvisie niet tot de juiste conclusies kunt komen.
Vaak helpt het om met een business coach te sparren. Dit proces doorlopen
was iets wat bij mij lang heeft geduurd. Inmiddels ken ik alle stappen en
valkuilen, en kan ik jou helpen dit proces sneller te doorlopen. Ik help je hier
graag bij.

Wat kun je verwachten van dit gesprek?
1. Ik neem jouw bedrijf en expertstatus uitgebreid onder de loep
2. Ik geef feedback en persoonlijk advies
3. Je krijgt een concrete actiepunten om jouw expertstatus te vergroten 
 
Daarnaast bespreek ik, als je benieuwd bent, de mogelijkheden waarop ik je
verder kan begeleiden in het nemen van deze stappen zodat jij gefocust blijft
en echt die GO TO expert wordt voor jouw doelgroep! 
 
Klik op de knop hieronder om het gesprek aan te vragen. De vragenlijst die je
invult is gelijk ter voorbereiding voor het gesprek. Zodra je hem hebt
ingevuld neem ik contact met je op om een gesprek in te plannen 

Tijd om stappen te zetten!

Vraag jouw 1 op 1 gesprek aan
Ik selecteer elke maand een aantal ondernemers voor een gratis 1 op 1
gesprek. Hierin denk ik met jou mee over jouw bedrijf en hoe jij deze stappen
kunt toepassen. Zodat jij dé GO TO expert wordt. Bij deze wil ik je uitnodigen
om een 1 op 1 gesprek aan te vragen.

Klik hier om een gesprek aan te vragen

https://forms.gle/jzjwpz7zpwBfA1sC8



