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de hoogte blijft van de activiteiten van Bloeiende Praktijk.  

 

Warme groet, 

Sandra 
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Vroeger was ik bang dat mensen zouden zeggen: ‘Wie denkt ze 

dat ze is? Nu heb ik de moed om te gaan staan en te zeggen:  

‘Dit is wie ik ben’.  

- OPRAH 

 

 

Als je hard nadenkt over het leven, leven de meeste mensen het 

grootste deel van hun tijd in de verdediging, in een reactieve 

modus. Ze spelen de kaarten die ze hebben kregen in plaats van 

naar een  andere tafel te gaan met andere kaarten. Iedereen die dit 

kan horen heeft meer kracht dan ze denken dat ze hebben. De 

vraag  

is wat jij met die kracht gaat doen? 

- SETH GODIN 

 

 

Het grootste gevaar voor de meesten van ons  is niet dat we te 

hoog mikken en missen, maar te laag mikken en slagen. 

- MICHELANGELO 
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Woord vooraf 

met Jeanet Bathoorn 
 

 

 

 

Het voorwoord heeft de reputatie het meest niet gelezen stuk in 

boeken te zijn. En toch ben je hier. Of je bent een hartstochtelijk 

gedetailleerde lezer of je hebt misschien nog vragen, zoals: Is dit 

boek de moeite waard? Waarom zou ik het lezen? Gaat dit boek 

mij wel helpen bij mijn gewenste groei als ondernemer? Laten we 

die vragen eens per stuk bekijken.  

 

Is dit boek de moeite waard?  
 

Jij bent ongetwijfeld getriggerd door de titel Claim je Waarde 

anders had je niet met dit boek in je handen gezeten. Het boek 

biedt je tweehonderdzestig pagina’s gevuld met zeer 

onderbouwde informatie. Informatie waar de auteur zelf 

tienduizenden euro’s aan trainings- en coachingstrajecten heeft 

geïnvesteerd om zo, naast haar jarenlange praktijkervaring, zelf 

nog verder te groeien en zich de materie helemaal eigen te maken. 

Het lezen van dit boek vraagt tijd van je. Maar het is een 

investering die een grotere positieve impact op je financiële 

toekomst gaat hebben dan je nu kunt beseffen.  

In dit boek wordt veel aandacht besteed aan een 

waardegerichte en high end mindset, en tevens gaat het over het 

doorbreken van geldblokkades. Vind je dat je niet verdiend naar 

de waarde die je hebt te bieden en ben jij bereid om naar jezelf te 

kijken en te werken aan je professionele groei? Dan is het 

noodzakelijk om jouw waarde te claimen. Dit boek helpt je daar 

bij.  
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Waarom zou jij dit boek lezen?  
 

Veel van jullie kennen Sandra Derksen waarschijnlijk van haar 

webinars, mails en misschien haar andere boeken. Ik heb Sandra 

als professional leren kennen tijdens een groot marketing event. 

We zaten toevallig naast elkaar en spraken natuurlijk over ons 

bedrijf. Het was in de tijd dat ik bezig was met een grote 

verandering in mijn bedrijf: van offline naar online ondernemen 

en het maken van andere verdienmodellen. We spraken hierover. 

Haar schranderheid viel mij meteen op. Zij snapte waar ik mee 

bezig was.  

Ik wilde onder andere een online training. Dit was begin 2013, 

toen had nog bijna niemand in Nederland een online training. 

Sandra wel! En zij had tevens net een online training ontwikkeld 

die ging over het maken van een online training. Ze vroeg mij als 

bèta-tester en ik zei meteen ja. De zomer van 2013 heb ik 

doorgebracht met een schrift en twee beeldschermen. Op het ene 

scherm legde Sandra mij uit wat ik moest doen en op het andere 

scherm heb ik de eerste opzet van mijn online training gebouwd. 

Geloof me, als je een paar maanden intensief naar een stem van 

iemand luistert, zit die stem helemaal in je systeem. Sandra heeft 

mij prima door de training geleid en eind 2013 had ik mijn eerste 

online training, over LinkedIn, helemaal klaar.  

Ik loop als ondernemer al een tijd mee. Ik ben bestseller auteur 

en heb al vijf boeken gepubliceerd, waarvan inmiddels ook een 

met Sandra samen. Sandra valt op als ondernemer. Dit komt mede 

door de keuzes die zij maakt, door altijd dicht bij zichzelf te 

blijven en door te blijven leren en in zichzelf te investeren. Zij 

verhoogt haar waarde keer op keer. Voor mij is dat het bewijs van 

goed ondernemerschap. In dit boek Claim je Waarde laat ze 

consistent zien dat ze weet waar ze over praat.  

 

Gaat dit boek jou helpen in je gewenste 

ondernemersgroei? 
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Ja! Ondersteund met vele voorbeelden wordt aangegeven wat het 

voor je kan betekenen om een waardegerichte en high end 

mindset aan te nemen en hoe je kunt werken aan je geld mindset. 

Sandra is echt één van de Nederlandse experts op het gebied van 

verdienen naar de waarde die je hebt te bieden, misschien wel dé 

Nederlandse expert. Toch laat ze ook zien hoe belangrijk het is 

om bij jezelf te blijven. Je kunt niet klakkeloos iets kopiëren wat 

bij anderen werkt. Dat maakt je niet onderscheidend en daar haal 

je voor jou het gewenste resultaat niet mee.  

 

De gangbare gedachte tegenwoordig is:  

IDEE + ACTIE = SUCCES.  

 

De waarheid is anders. Er mist een essentieel onderdeel in deze 

formule. Wat er mist, is JIJ.  

 

De echte formule is: JIJ + IDEE + ACTIE = SUCCES. 

 

Sandra toont dat met dit boek feilloos aan. Als je blijft hangen in 

lage tarieven - omdat geld vies voor je is, je geld afstoot, je nooit 

hebt geleerd om geld in te zetten als groeimiddel - en je niet 

overtuigd bent van jouw waarde, dan kom je met alleen een 

briljant idee en actie nooit tot succes.  

De enige doorslaggevende factor voor succesvol ondernemen 

ben JIJZELF! Werken aan jezelf is daarom de belangrijkste 

investering die je kunt doen. Dit boek is een geweldige kans om 

jouw waarde in de wereld te claimen! Gebruik het goed!  

 

Jeanet Bathoorn 

 

VrijheidsOndernemer® 

Bestseller auteur & Verdienmodellen expert 

www.jeanetbathoorn.nl 
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Inleiding 
 

 

 

 

Stel je eens voor dat jij elke dag wakker wordt en je gewaardeerd 

voelt om wie je bent en wat je doet. Dat je genoeg geld verdient 

om te voorzien in je dagelijkse levensonderhoud én je 

belangrijkste wensen en dromen te realiseren. Hoe ziet jouw leven 

er dan uit? Is het dan precies zoals het al is, of anders? En hoe 

anders?  

Na gesprekken met honderden collega’s is het mij duidelijk 

geworden dat het er voor velen anders uitziet. Als therapeut, in 

1998 gestart met mijn toenmalige ‘praktijkje’ massagetherapie en 

drie jaar later hypnotherapie erbij, ben ik mij bewust van de 

ambivalentie bij veel collega’s ten aanzien van het claimen van 

hun waarde en daarmee financieel succes. Na een investering van 

duizenden en soms zelfs tienduizenden euro’s in je professionele 

ontwikkeling, kan het ontmoedigend zijn te ervaren dat je praktijk 

niet de financiële resultaten oplevert die een leven in financiële 

overvloed mogelijk maakt.  

Als transformationele professional zijn we gecommitteerd om 

op de een of andere wijze het leven van anderen te transformeren. 

Want dat is de business waarin we zitten: het transformeren van 

levens van anderen. Hiermee hebben we tevens het potentieel en 

de capaciteit om ons eigen leven te transformeren. Om voluit onze 

waarde te claimen en meer inkomen te realiseren op een wijze die 

ons recht doet.  

Om je waarde te claimen en vanuit de waarde die je biedt goed 

te verdienen, is bovenal inzicht in jezelf en een shift in je manier 

van denken nodig. Zo zegt de Amerikaanse professor in de 

filosofie Jacob Needleman dat als je serieus de betekenis van je 

leven wenst te vinden - jarenlang mijn belangrijkste levensmissie 

- je relatie met geld hier een onmisbaar instrument bij is. In zijn 
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boek Money and the Meaning of Life schrijft hij: ‘We moeten geld 

gebruiken om onszelf te bestuderen zoals we zijn en zoals we 

kunnen worden. Geld gaat over liefde en relaties. Geld heeft een 

geweldig vermogen om zowel mensen samen te brengen als ze 

uiteen te drijven. Je kunt niet aan geld ontsnappen. Als je ervan 

wegrent, achtervolgt het je en grijpt het je. Als jij niet weet hoe jij 

je verhoudt tot geld en die relatie niet begrijpt, dan ken jij jezelf 

simpelweg niet. Punt.’  

We duwen het onderwerp ‘geld’ vaak het liefst naar de 

achtergrond, omdat we ons er zeer ongemakkelijk onder kunnen 

voelen. Maar het claimen van je waarde is niet mogelijk zolang je 

jouw psychologische relatie met geld uit de weg gaat - hoe je 

erover denkt en voelt - en niet onderkent welke impact die heeft 

op je leven. Geld is van zichzelf neutraal, het is als ware een 

filmdoek waarop we onze verlangens en angsten projecteren. Het 

gaat om de betekenis die we eraan toekennen. Door je irrationele 

en vernietigende geldovertuigingen en gedrag te onderkennen en 

onderzoeken op waarheid, kan geld een levenstransformerende 

kracht voor je zijn; een instrument of zoals ik liever zeg ‘een 

liefdevolle uitnodiging’, waarmee jij je leven kunt vormen in 

plaats van gevangen te blijven zitten in een kooi.  

Veel professionals doen het verdienen van goed geld af als niet 

het belangrijkste. En natuurlijk is het niet het belangrijkste! Maar 

voel eens in je lichaam wat er gebeurt bij het idee dat je goed geld 

kunt verdienen met wat je hebt te bieden. Voel jij je dan 

enthousiast worden? Zie je dan wat er daardoor mogelijk is in je 

leven, omdat je nu geld hebt om het te betalen? Of voel jij je juist 

gespannen en onzeker worden bij het idee van goed verdienen? 

Ontstaan er gevoelens van schuld en schaamte omdat je goed 

verdient aan het leed van anderen? Of andersom: voel eens wat er 

in je lichaam gebeurt als je niet voldoende verdient. Voel jij je 

gestrest en onveilig, omdat je steeds moet zien rond te komen? Of 

neem je genoegen met een baan ernaast, zodat je toch enige 

financiële zekerheid hebt? Of vind je het wel prima? Als je 

bevestigend antwoord op deze laatste vraag kun je dit boek 
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meteen aan de kant leggen, want dan is het niet voor jou 

geschreven.  

Financieel Planner Suzy Orman, auteur van de bestseller The 9 

Steps To Financial Freedom zegt: ‘Het grootste probleem in het 

leven van de meeste van mijn klanten is verbonden met hun 

vroegtijdige ervaringen met geld, zelfs als deze oppervlakkig 

gezien niets te maken hebben met geld.’  

Jarenlang heb ik geworsteld met het tarief dat ik vroeg als 

masseur en hypnotherapeut. Ik wist dat ik veel waarde bood aan 

mijn  

cliënten. Er vonden prachtige transformaties plaats die 

levensveranderend waren voor de cliënten waar ik mee werkte. 

Soms kreeg ik van enkelen zelfs jaren later nog een bericht of een 

kaartje hierover. Maar het gebeuren rondom het tarief voelde 

altijd wat ongemakkelijk. Ik deed daar maar wat in, vaak 

afkijkend en volgend wat andere therapeuten hierin deden. Met de 

kennis die ik nu heb weet ik dat velen hiermee worstelen. Die 

collega's waren achteraf gezien dus niet echt de juiste voorbeelden 

om mij door te laten inspireren.  

Ook spirituele overtuigingen zaten mij in de weg. Bijvoorbeeld 

dat ik als spiritueel mens niet een te hoog tarief mocht vragen, 

waarbij ik het zelfs schandalig en niet spiritueel vond als anderen 

dat wel deden. Of dat ik tegemoetkomend moest zijn als een cliënt 

het niet meer kon betalen en verzocht om een financiële regeling: 

ik kon de cliënt toch niet in de steek laten! Het voelde als 

spiritueel dat ik anderen onbaatzuchtig mocht helpen en zelf niet 

meer hoefde te verdienen dan het niveau van ‘net kunnen 

rondkomen’. Dit hield jarenlang een omzet op bijstandsniveau in 

en van maand tot maand zien te overleven.  

Door in contact te komen met business- en marketingkennis en 

intensief hierin te investeren qua geld, tijd en aandacht, kon ik 

binnen korte tijd een revolutionaire omslag maken. Er 

manifesteerde zich een zeer goed lopende praktijk en een nieuwe 

realiteit van overvloed. Doorslaggevend bij dit proces was een 

belangrijke innerlijke shift, waardoor de nieuwe kennis een 
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vruchtbare voedingsbodem kon vinden. Twijfels over mijzelf en 

wie ik ben vielen weg en ik kon vrij van verhalen voluit mijn 

waarde claimen. Het is juist dit innerlijk waar het belangrijkste 

werk plaatsvindt in het claimen van je waarde. Deze innerlijke 

shift vormt het fundament dat aangevuld met praktische 

marketingkennis en -handvaten, je de mogelijkheid geeft je 

innerlijke waardebeleving te materialiseren naar betere 

verdiensten en diepgaandere transformaties bij je cliënten.  

Professionals menen dat ze, om beter te verdienen, harder 

moeten werken. En laten we eerlijk zijn: je staat waarschijnlijk 

niet enthousiast te trappelen om (nog) harder te werken. In dit 

boek wil ik een op waarde gebaseerde visie aanreiken, waarbij het 

vooral gaat om slimmer en waardevoller werken op een wijze die 

recht doet aan wie je bent en jouw ‘zijn’ versterkt. 

Hoewel ik mijn best heb gedaan een zo waardevol en gevuld 

mogelijk boek te schrijven, is het zeker geen compleet boek waar 

niets meer aan toe te voegen valt. Allereerst wilde ik vermijden 

om in herhaling te vallen met wat ik al geschreven heb in het 

Marketing Handboek voor een Succesvolle Praktijk, tenzij ik 

vond dat het noodzakelijk was het te delen binnen de thematiek 

van dit boek. Daarnaast had ik veel informatie en materialen tot 

mijn beschikking waar ik over had kunnen schrijven in dit boek 

en waarvan ik toch besloten heb deze niet in te zetten. Allereerst 

omdat het dan een veel te dik boek zou worden (wat ik niet 

wilde), maar vooral omdat tijdens het schrijven van dit boek het 

idee ontstond voor een ‘Claim Je’-boekenreeks. Ik heb dan ook 

besloten om bepaalde informatie te bewaren voor vervolgboeken 

en andere manieren om mijn visie en kennis in de wereld te 

brengen. Tot slot is een deel van de informatie exclusief 

gereserveerd voor professionals die deelnemen aan mijn 

Bloeiende Praktijk® trainings- en coachprogramma’s.  

 

Dit boek gaat over verdienen wat je waard bent, zodat je niet meer 

onderbetaald en ondergewaardeerd wordt en een leven in 

overvloed, vervulling en vrijheid kunt creëren. Het gaat voor een 
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belangrijk deel over geld, want er is een zeer belangrijke relatie 

tussen de mate waarin jij jezelf waardeert en het realiseren van 

inkomsten en financieel succes. Het uitgangspunt blijft echter 

vooral het onvoorwaardelijk zijn wie je bent, vertaalt in het in 

waarheid leven met jezelf, jezelf waarderen en je omringen en 

werken met mensen die jou waarderen. Waarbij jij jouw 

waardevolle missie uitvoert waartoe jij je geroepen voelt en je 

waarde biedt aan degenen die hiervoor naar je toe komen. Geld is 

daarbij alleen maar een symbool. Een symbool dat staat voor 

zelfzorg, van jezelf houden, vrijheid, zelfvertrouwen, kracht, 

overvloed, veiligheid, ontspanning, genieten en generositeit.  

Dit boek is tevens een pleidooi om je een ander perspectief te 

tonen, waarbij je jouw talenten, kennis en ervaring aanbiedt, maar 

je niet meer volgens de traditionele wijze laat betalen met op tijd 

gebaseerde tarieven, oftewel het uurtje-factuurtje werken. Want 

het is mogelijk betaald te worden voor de waarde die je hebt te 

bieden, wat veel leuker en lucratiever is. Met op waarde 

gebaseerde tarieven via programma’s, zodat je met beter 

gecommitteerde en betalende cliënten kunt werken.  

Ik wil dat dit boek je uitdaagt in je huidige manier van denken. 

Dat het je inspireert in het claimen van je waarde en dat je 

verdient wat je waard bent. En dat het je aanmoedigt dit neer te 

zetten als dit is wat je echt wilt. En waarom zou je dit niet 

willen?!  De keus is in elk geval aan jou... jij bepaalt! 

Dit boek is in het bijzonder voor jou als je actief bent als 

zelfstandig professional - of je dat nu sinds kort bent of al 

jarenlang - en merkt dat je niet tevreden bent over je tarief en de 

inkomsten die je realiseert. Of als je regelmatig gedoe hebt met 

cliënten over geld en graag wilt weten hoe je hierin een krachtige 

sprong voorwaarts kunt maken.  

Het is voor jou als je net startend bent of nog studerend op een 

beroepsopleiding, en je wilt graag voorkomen dat je in financieel 

gerelateerde valkuilen stapt die nagenoeg iedereen maakt als het 

gaat om het claimen van je waarde. Als je de inzichten uit dit 

boek vertaalt naar adequate handelingen, geef jij jezelf een 
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voorsprong in het doen waar je van houdt.  

Het is voor jou als jij je therapeutische, coachende of healende 

activiteiten combineert met een baan en deze het liefst opzegt, 

zodat jij een onderneming en leven kunt creëren waar jij van 

droomt.  

En het is voor een ieder die zijn waarde wil claimen door zijn 

financiële intelligentie te verhogen, zodat je bewustere keuzes 

kunt maken en je wensen naar winsten kunt vertalen.  

Het kan zijn dat jij jezelf geen therapeut, coach, counselor of 

healer noemt. Geen probleem, dit boek is geschreven voor een 

ieder die iets doet op het gebied van transformatie van mens en/of 

dier. Ik schrijf vanuit het hebben van een praktijk waarin je met 

particulieren werkt, maar de informatie is ook te vertalen naar 

professionals die zich op de zakelijke markt richten. Gemakshalve 

ondervang ik de vele beroepstitels in dit boek met de term 

‘professional’. Alhoewel het grootste deel van de lezers van dit 

boek vrouw zal zijn, schrijf ik vanuit de standaard hij-vorm, tenzij 

ik voorbeelden uit de praktijk deel waarbij een ‘zij’ van 

toepassing is. 

 

Dit zeggen collega’s over... 

… wat claimen van je waarde voor hen betekent: 
 

Alie (14 jaar praktijk): ‘Claimen van mijn waarde betekent voor 

mij een eerlijke beloning voor de kennis die ik heb, een enorme 

waardering voor mijn inzet.’ 

Carola (10 maanden praktijk): ‘Ik vind claimen een lastig 

woord. Maar wanneer ik een fijn en goed en groot bedrag verdien 

met een van mijn programma's, dan is de informatieoverdracht 

tussen mij en de cliënt optimaal. Dan gaat het traject waar ik met 

een cliënt in werk vlot en soepel. De juiste waarde claimen 

betekent dat ik mezelf als expert serieus neem en als expert en 

ondernemer omga met mijn inkomsten. Het betekent dat ik 

volledig achter mijn expertise, kennis en kunde sta, waardoor ik 

weet dat de waarde die ik vraag correct is.’ 
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Jantine (1,5 jaar praktijk): ‘Erkenning van mijn expertise, mijn 

eigenwaarde voelen.’ 

Carla (2 jaar praktijk): ‘Dat ik voor mezelf kies en in mijn 

kracht sta, zodat ik mezelf op de juiste waarde schat en niet klein 

maak.’ 

Karin (10 jaar praktijk): ‘Claimen van mijn waarde is een 

blokkade voor mij. Ik weet dat ik meer waard ben dan dat ik nu 

vraag. Het claimen van mijn echte waarde betekent dat ik me als 

expert neer kan zetten en daar naar betaald krijg, waardoor ik 

vrijer en fijner met mijn klanten aan de slag kan gaan, omdat ze 

betalen voor de waarde die ik mijn klanten mee geef.’ 

Sophie (2,5 jaar praktijk): ‘Dat mensen betalen omdat ze van 

mij iets waardevols aangereikt krijgen, waar ze voor de rest van 

hun leven wat aan hebben. Dat ik die waarde uitstraal en mensen 

dit zien.’ 

Katrien (5 jaar praktijk): ‘Weet ik niet.’ 

Patricia (8 jaar praktijk): ‘Dit betekent voor mij een 

belangrijke stap naar het mezelf serieus nemen in wat ik heb te 

bieden.’ 

Willeke (startend): ‘Ik heb ontzettend veel boekenkennis en 

meer, en het meest waardevolle om te delen is mijn levenskennis. 

Voor mij is het belangrijk dat wat ik mensen kan bieden 

levensveranderend is en dat dit van onschatbare waarde is. Het 

voelde altijd al zo maar ik durfde daar, tot het volgen van jouw 

programma, niet deze waarde voor te vragen. Dit was voor mij 

een bewustwordingsproces en een proces waardoor ik besefte dat 

het werkelijk waardevol is om met mijzelf een proces aan te gaan. 

Het is het serieus nemen van mezelf en het daaruit voortvloeiende 

serieus nemen van mijn bedrijf, waardoor ik serieuze cliënten 

aantrek. Dat geeft vervolgens weer veel voldoening en motivatie.’ 

Tom (12 jaar praktijk): ‘Claimen van mijn waarde betekent 

voor mij dat ik wat ik heb te bieden serieus neem, de resultaten 

zie die cliënten halen doordat ik met ze werk en hier best goed 

mee mag verdienen om ons gezin te onderhouden en financiële 

stabiliteit te creëren.’ 
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Silvia (7 jaar praktijk): ‘Claimen van je waarde betekent voor 

mij vrijheid, zelfvertrouwen hebben en zien wat voor goeds ik doe 

bij mijn cliënten.’     

Desiree (3 jaar praktijk): ‘Mijn waarde claimen betekent goed 

voor mijzelf zorgen.’ 

 

In dit boek staat input van collega professionals. Je hebt er hier al 

een voorproefje van mogen ervaren. In een enquête met een flink 

aantal vragen heb ik collega’s uit zowel het reguliere als 

alternatieve circuit het hemd van het lijf gevraagd over het 

claimen van hun waarde. Hun antwoorden zijn een feest van 

herkenning - al is het maar vanuit het besef dat je echt niet de 

enige bent - en een bron van inspiratie. Het is zeker de moeite 

waard om alle reacties te lezen, want het kan zo maar zijn dat je 

hier iets leest, een tip of een mindset, waar ik zelf in dit boek 

verder niets over schrijf.  

Daarnaast heb ik de reis van zes vrouwen van dichtbij mogen 

meemaken tijdens het claimen van hun waarde, doordat ik het 

voorrecht had ze hierbij te mogen coachen en enkelen tijdens het 

schrijven van dit boek nog steeds coach. Ik heb ze geïnterviewd 

en je kunt hun verhalen verspreid over dit boek lezen. Ik realiseer 

me namelijk hoe belangrijk het is om voorbeelden te hebben, 

oftewel positieve bewijzen tegen de mindset dat het niet kan. Om 

te lezen hoe het anders kan en dat het veel waardevoller, 

lucratiever en leuker kan zijn met op waarde gebaseerde 

programma's. Want voor mij waren het een aantal jaar geleden 

ook voorbeelden van anderen, die het vertrouwen hebben gegeven 

dat het voor mij mogelijk kon zijn.  

Tot slot wil ik je tijdens het lezen van dit boek uitnodigen je 

bewust te worden van je opkomende overtuigingen als je iets leest 

wat niet past binnen je huidige denkkader. Ik heb zo vaak 

meegemaakt, zowel persoonlijk als bij coachees, dat iemand zei 

dat iets niet kon, terwijl bij de bereidheid jezelf ervoor open te 

stellen de werkelijkheid uiteindelijk een ander bewijs leverde. 

Men is snel geneigd te denken ‘dat kan niet’ of ‘dat werkt 
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misschien voor de ander, maar bij mij niet’. Maar wat als het wel 

werkt? Vind je niet dat jij het verdient om het in elk geval serieus 

te proberen?  

Dus… voel zeker je twijfels. Voel je angsten. Graag zelfs! 

Ervaar hoe het denken met je aan de haal gaat. Doorzie je denken. 

En verbind je elke keer weer met de diepere waarheid in jezelf en 

de belofte van wat er mogelijk is als je je belemmerende 

gedachten niet gelooft. En spring dan, ga er voor, kies altijd voor 

jezelf. Want niet kiezen voor jezelf vanuit angst is armoede (en dit 

is in de eerste plaats zeker niet financieel bedoeld!), terwijl vanuit 

liefde en waarachtigheid kiezen voor jezelf rijkdom geeft.  
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Hoofdstuk 1 

De essentie van je  

waarde claimen 
 

 

‘Je eigen zelfrealisatie is de grootste dienst die je de  

wereld kan geven.’ 

- RAMANA MAHARSHI 

 

 

Het claimen van je waarde is een van de moeilijkste obstakels 

binnen je praktijk om te overwinnen om succesvol te kunnen zijn. 

De waarde die jij jezelf toekent, de waarde die jij anderen geeft en 

de waarde van je dienstverlening. Als je ontdekt wat jouw 

onbetwistbare waarde is, wie je echt bent en wat je hebt te bieden, 

dan is dit een krachtige basis om vanuit te leven.  

Mensen die iets doen op het gebied van heling van mensen en 

dieren staan bekend om hun empathische en hulpvaardige 

houding. Voor hen kunnen de zakelijke aspecten die erbij horen 

zodra je als zelfstandige start, en de realiteit om trachten rond te 

komen van hun eigen praktijk, een extra uitdaging zijn. Het is 

vaak ondergeschikt aan het gevoel van voldoening dat het ons 

geeft als we mensen kunnen helpen. We mogen prachtig werk 

doen. We zien hoe het leven van onze cliënten bevrijd wordt van 

fysieke en psychische pijnen, en hoe ze dankzij onze begeleiding 

meer geluk, voldoening en zingeving ervaren. De voldoening van 

een goede sessie en de dankbaarheid die we ervaren om dit werk 

te mogen doen, is onbetaalbaar.  

Hoe waardevol zijn die veranderingen in het leven van onze 

cliënten? Er is gewoonweg geen prijskaartje aan te hangen en de 

mate van transformatie kan zelfs voor de cliënt de beleving van 
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‘onbetaalbaar’ geven. Dat neemt niet weg dat het lastig is voor 

transformationele professionals om een adequate vergoeding te 

vragen voor dat wat ze vanuit het hart en van nature lijken te 

doen. Als je daarbij niet hebt geleerd wat je waarde is, dan maak 

jij jezelf afhankelijk van de waardebeleving van anderen.  

Wat ben jij bereid te betalen voor de behandeling die jij jouw 

cliënten geeft? En wat ben jij bereid te betalen voor het oplossen 

van een fysiek of psychisch probleem dat jou hindert in je leven? 

Probeer jij jezelf er dan zo goedkoop mogelijk van af te maken? 

Of vind jij jezelf zo waardevol dat je het beste verdient? Ben je 

bereid je maximaal in te spannen om het probleem op te lossen en 

er voor te betalen wat binnen je vermogen ligt? Sterker nog, als er 

een urgente situatie is, dan kan de financiële investering voor het 

oplossen ervan wellicht een uitdaging zijn, maar ervaart men 

tevens een krachtige innerlijke houding waarbij geld geen enkele 

rol speelt. Het enige wat werkelijk urgentie heeft, is de oplossing. 

En stel dat je echt de financiële middelen niet hebt om in je 

welzijn en gezondheid te investeren, wens je dan dat je deze wél 

zou hebben, zodat jij jezelf het beste kunt geven? 

 

De belangrijkste psychologische oorzaak waarom je 

niet je waarde claimt 
 

Ik start dit boek meteen met de belangrijkste oorzaak die ten 

grondslag ligt aan het ondergewaardeerd en onderbetaald voelen. 

Jij wilt toch ook ontdekken hoe je kunt werken en verdienen naar 

de waarde die je hebt te bieden? Je gewaardeerd voelen en goed 

verdienen naar de waarde die je hebt te bieden heeft niets van 

doen met anderen of met uiterlijke omstandigheden. Het is juist 

het innerlijke spel dat doorslaggevend is bij het claimen van je 

waarde.  

Het zal voor de doelgroep die dit boek leest ongetwijfeld geen 

verrassende uitspraak zijn. Namelijk dat de manier waarop we 

over onszelf denken direct invloed heeft op de mate waarin we 

ons gewaardeerd voelen. En hoeveel impact dit heeft op ons 
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handelen, zoals de tarieven die we vragen en de inkomsten die we 

realiseren. Ondanks dit ogenschijnlijke ‘weten’ is dit innerlijke 

spel de kern van de worsteling van professionals bij het claimen 

en uitdragen van hun waarde.  

Wat is dan de nummer een psychologische factor in dit 

innerlijke spel, die het verschil maakt tussen je gewaardeerd 

voelen en betaald worden naar de waarde die je hebt te bieden, of 

je ondergewaardeerd en onderbetaald voelen? Dat is… 

zelfvertrouwen en het hierbij horende gevoel van eigenwaarde. 

Denk nu niet meteen: ja, dat had ik ook kunnen bedenken, vertel 

me eens wat nieuws waar ik iets mee kan! Want als het zo simpel 

was, dan had je dit boek waarschijnlijk niet willen lezen. En de 

reden dat ik dit boek schrijf, is juist omdat ik signaleer dat veel 

professionals hiermee worstelen. Ik wil je iets zeer zinnigs 

aanreiken over dat innerlijke spel, iets dat invloed heeft op het 

claimen van jouw zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

Maar eerst is het belangrijk te beseffen dat er een fascinerende 

relatie is tussen zelfvertrouwen en eigenwaarde aan de ene kant, 

en geld en financieel succes aan de andere kant. Uit 

wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met een hoge mate 

van zelfvertrouwen succesvoller zijn, meer plezier ervaren en 

hogere inkomsten hebben. In jezelf geloven en geloven dat je in 

staat bent iets te realiseren, lijkt veel meer impact te hebben dan 

andere aspecten van succesvol zijn, zoals scholing, demografische 

gegevens of sociaal economische omstandigheden. Mensen met 

een positieve houding en gelovend in zichzelf, hebben meer 

ambitieuze doelen en handelen naar deze doelen, die leiden naar 

meer kansen en hogere inkomsten. 

Als je een overvloed aan zelfvertrouwen hebt, zorg je op een 

andere manier voor jezelf dan als je dit niet hebt. Je denkt en 

handelt anders en je bekijkt situaties die op je weg komen vanuit 

een andere context. Daar waar anderen bedreigingen menen te 

zien, zie jij juist kansen. De onvermijdelijke uitdagingen en zelfs 

tegenspoed die je op je weg tegenkomt, hebben minder invloed op 

je dankzij je zelfvertrouwen en eigenwaarde. Je ziet telkens weer 
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mogelijkheden en herkent dat zodra jij hierop anticipeert, je een 

actieve rol speelt in het materialiseren van deze mogelijkheden. Je 

koestert je zelfvertrouwen, je investeert erin, je voedt het en je 

beschermt het. Je creëert een omgeving en werkelijkheid voor 

jezelf die je ‘zijn’ en zelfvertrouwen ondersteunen. 

Zelfvertrouwen loont dus. Niet alleen fysiek, emotioneel en 

mentaal, maar zeker ook financieel! 

Degenen die weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld en veel 

negatieve gedachten hebben, geloven dat het niet zo simpel is. Ze 

geloven dat er allerlei omstandigheden buiten henzelf zijn die 

tegenwerken en ondermijnend zijn. Ze zitten in de zogenaamde 

slachtofferrol, waarbij gevoelens van onvermogen worden 

geprojecteerd en afgeschoven op anderen en omstandigheden. 

Professionals die geloven dat ze het niet waard zijn, of niet in 

staat zijn tot, vinden ‘bewijzen’ hiervan. Denk aan situaties uit het 

verleden waarin iets niet gelukt is, zodat ze hun negatieve 

zelfbeeld kunnen rechtvaardigen. Hierdoor staan ze hun 

persoonlijke, professionele en financiële groei in de weg en 

saboteren ze kansen.  

Professionals met een positieve houding en hoge beleving van 

eigenwaarde kijken daarentegen naar hun resultaten in het 

verleden om te weten dat ze succesvol kunnen zijn. Je kunt 

zeggen dat een overvloed in zelfvertrouwen je kansen verhoogt op 

financiële overvloed en dat schaarste in je zelfvertrouwen je 

kansen verhoogt op financiële schaarste. 

Zelfvertrouwen is niet zo eenvoudig te definiëren binnen de 

wetenschap. Er zijn diverse definities die elkaar tegenspreken. 

Volgens de Van Dale betekent zelfvertrouwen ‘het vertrouwen in 

de eigen kracht.’ In het online woordenboek.nu staat ‘vertrouwen 

in jezelf, eigen krachten; zelfverzekerdheid; vertrouwen in of op 

zichzelf, het vertrouwen op eigen krachten tegenover zijn taak en 

mogelijke hinderpalen.’ 

In al die definities zie je dat het is terug te brengen tot de 

volgende twee elementen: het vaardig zijn en zelfwaardering. 

Zelfvertrouwen als vaardigheid houdt in dat je iets goed kunt, 
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waardoor je er veel (zelf)vertrouwen in hebt. Hierbij hangt 

zelfvertrouwen voor een belangrijk deel samen met wat je kunt. Je 

maakt een realistische inschatting van je kwaliteiten, die zoals ik 

net al schreef, gebaseerd is op positieve ervaringen uit het 

verleden. Omdat het eerder goed ging en lukte, vertrouw je erop 

dat je het er nu ook goed vanaf brengt. Zelfvertrouwen als 

zelfwaardering is synoniem voor eigenwaarde. Als je een groot 

gevoel van eigenwaarde hebt, dan heb je de krachtige 

basisovertuiging ‘ik ben ok, ik mag er zijn’, oftewel 

zelfacceptatie. In feite zeg je: ‘Ik houd van mijzelf.’ Je waardeert 

en respecteert jezelf, los van het feit of je iets wel of niet goed 

kunt.  

Iemand die veel zelfwaardering heeft, gelooft sneller dat hij 

vaardig is of dit kan leren. Iemand met weinig zelfwaardering 

twijfelt veel meer of hij dit wel of niet kan. Dit maakt meteen 

duidelijk welke van de twee elementen, het vaardig zijn of 

zelfwaardering, de meeste impact heeft.  

Het grootste probleem rond zelfvertrouwen wordt veroorzaakt 

door eigenwaarde. Een lage eigenwaarde wordt gevoed door de 

overtuiging ‘ik ben niet ok, ik mag er niet zijn’, anders gezegd 

zelfafwijzing. Optimale zelfwaardering is essentieel voor de 

beleving van zelfvertrouwen. De valkuil waarin je echter vaak 

stapt, is dat je gelooft dat jij je eigenwaarde kunt verbeteren door 

vaardiger te worden. Denk hierbij aan iets beter te kunnen, beter 

te presteren, beter je best doen. Het wordt geprojecteerd op 

uiterlijke doelen met als geheime agenda dat je bij het realiseren 

ervan je eigenwaarde en zelfacceptatie verhoogt. De nadruk in 

deze valkuil ligt op het ‘doen’, terwijl de oplossing ligt in het 

‘zijn’.  

Zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfacceptatie, eigenwaarde 

en zelfbeeld hebben allemaal met elkaar te maken en zijn als 

begrippen uitwisselbaar. Er zijn wereldwijd duizenden boeken 

volgeschreven over het ontstaan van een laag gevoel van 

eigenwaarde en een negatief zelfbeeld. En hoe je meer 

zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld krijgt. We herkennen 



 

30 

 

deze thematiek in veel, zo niet al onze cliënten… en bij onszelf! 

Vanuit de psychologische verklaringshoek komen we snel terecht 

bij onze jeugd. De wijze waarop we zijn opgevoed, hoe we zijn 

behandeld door onze opvoeders en onze omgeving, speelt een 

grote rol in de vorming van onze eigenwaarde en zelfbeeld. En het 

kan zo maar zijn dat jij in je praktijk met je cliënten veel met deze 

thematiek aan het werk bent.  

Als je, door wat er in je leven is gebeurd, gaat geloven dat je er 

niet onvoorwaardelijk mag zijn, je niet onvoorwaardelijk ok en 

waardevol bent, zal je deze vergissende en zelfs pijnlijke 

overtuiging continu blijven projecteren op bepaalde situaties die 

je tegenkomt. De ervaringen vormen verhalen die je identiteit 

bepalen. Zolang je deze niet doorziet en er gehecht aan blijft, blijf 

je deze verhalen ook op je cliënten projecteren. Je 

basisovertuiging ‘dat je er niet mag zijn’, heeft een belemmerende 

impact op allerlei aspecten van je leven. En het kost je, als we het 

hebben over de financiële kant van het claimen van je waarde, 

geld. En zonder dat je dit mogelijk doorhebt, soms zelfs veel geld! 

 

De vijf ego-illusies die je waarde belemmeren 
 

Als jij moeite hebt met het claimen van je waarde, werkt dit door 

in de communicatie met cliënten. Ik heb ten minste vijf ego-

illusies gesignaleerd, verhalen waarbij je last kunt hebben van dit 

gebrek aan zelfvertrouwen. 

 

Pleasers ego-illusie 

Je onzekerheid uit zich onder andere in dat je: op zoek bent naar 

bevestiging, het belangrijk vindt om aardig gevonden te worden, 

altijd begripvol bent, klaar staat te helpen ten koste van jezelf, 

jezelf voordoet op een manier zoals je denkt dat de ander je zou 

willen zien, niet durft te confronteren (te lief bent) of jezelf 

wegcijfert c.q. jezelf aanpast. 

 

Bedriegers ego-illusie 
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Je onzekerheid uit zich onder andere in dat je: bang bent om door 

de mand te vallen, niet goed genoeg bent, je succes niet hebt 

verdiend (het was geluk, het juiste moment, het gevolg van 

misleiden van anderen), een gevoel hebt van onecht zijn of een 

gevoel hebt van besodemieteren. Interessant detail: uit onderzoek 

blijkt dat vooral succesvolle vrouwen hier last van hebben.  

 

Valse bescheidenheid ego-illusie 

Terwijl je juist iets goed kunt en doet, uit je onzekerheid zich 

onder andere in dat je: jezelf kleiner maakt, wat je hebt gedaan 

bagatelliseert en wegwuift, geen complimenten kunt ontvangen, je 

verlegen voelt met, jezelf niet op de voorgrond zet of geen hoge 

verwachtingen hebt over jezelf (zoals ‘wie ben ik om…’). 

 

Redders ego-illusie  

Dit noem ik ook wel het heiligen ego-illusie. Je onzekerheid uit 

zich onder andere in dat je: dwangmatig wilt helpen, te betrokken 

raakt bij de problemen van je cliënt, alle verantwoordelijkheid op 

je schouders voelt, te weinig tijd neemt voor jezelf oftewel goed 

voor jezelf zorgt, ongevraagd te hulp schiet of eerst aan de ander 

denkt en jezelf aanpast.   

 

‘Ik moet alles weten’ ego-illusie 

Je onzekerheid uit zich onder andere in dat je: geen vertrouwen 

hebt in wat je op dit moment weet en kunt, nog meer moeten leren 

en lezen tot aan het verslavende toe omdat het nooit genoeg is, 

resultaten met cliënten interpreteert als toevaltreffers of het had 

veel beter gekund (als je meer had geweten), veel in het hoofd zit, 

te weinig contact maakt met je intuïtie of graag bewonderd wilt 

worden om wat je allemaal weet en kunt. 

 

Al deze uitingen zijn een vorm van aangepast gedrag. Herken jij 

een of meerdere aspecten? Ik kan je vertellen dat ik ál die ego-

illusies in meer of mindere mate heb ervaren in zowel mijn 

persoonlijke, alsook professionele leven. Dat ik aan 
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businesscoach programma’s heb deelgenomen met andere - 

waarvan enkele zeer succesvolle - professionals die regelmatig te 

maken hebben met verschillende uitingen van deze ego-illusies, 

waaronder ook mijn businesscoaches!  

Ik wil het zeker niet met deze vijf ego-illusies dramatiseren, en 

je indien nodig geruststellen dat we allemaal in meer of mindere 

mate met onze egoverhalen geconfronteerd worden. Verhalen die 

ons belemmeren onze waarde te claimen. Er is dus niets mis met 

jou, en als je dit mocht geloven, dan is het klakkeloos geloven van 

deze gedachte het enige wat er mis is!   

 

Verhoog je spirituele intelligentie  
 

De belangrijkste vragen bij het claimen van je waarde en te zijn 

wie je bent, zijn: Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Hoe zorg ik 

ervoor dat ik mijzelf waardeer (of accepteer)? Hoe los ik mijn 

onzekerheid op? 

Ik wil hierbij een stap dieper gaan dan zelfvertrouwen, 

zelfwaardering en zelfacceptatie. De gemeenschappelijke factor in 

al deze woorden is het woord ‘zelf’. We moeten het dus over het 

zelf hebben, en dan in het bijzonder wie je werkelijk bent, ook 

wel je ware Zelf in vergelijk met wie je niet bent, je onware zelf.  

Ik weet dat het woord ‘spiritualiteit’ op veel verschillende 

manieren geïnterpreteerd kan worden. Voor mij betekent 

spiritualiteit: weten en zijn wie je werkelijk bent. Om onderscheid 

te maken tussen je ware Zelf en onware zelf is zelfkennis nodig. 

Zodra deze zelfkennis er is, hoewel er geen ‘ik’ is die dat bezit, 

spreek je van zelfrealisatie of zelfbevrijding. Dit is het hart van de 

door mij gecreëerde Licht Op Je Zelf® zelfonderzoeksmethode, 

waarbij de psychologie van het ‘ik’ gebed is in de spiritualiteit 

van het kennen van je ware Zelf. Het is een filosofie en 

zelfonderzoeksmethode gestoeld op eeuwenoude non-dualistische 

wijsheden, die de kern vormt van mijn leven en waar ik met 

anderen mee werk zodra het om ego, identiteit en zelfbeeld gaat, 

omdat deze op radicaal verhelderende en helende wijze de kern 
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van het probleem rondom je ware en onware zelf aanpakt. LOJZ 

is het acroniem voor Licht Op Je Zelf® en staat voor: 

 

• Luisteren naar je innerlijk(e waarheid) 

• Observeer en onderzoek wat er verschijnt 

• Ja zeggen tegen dat wat is 

• Zien wie je werkelijk bent 

 

Als jij issues hebt rondom zelfvertrouwen, zelfwaardering en 

zelfacceptatie en je merkt dat je voorwaarden stelt aan het jezelf 

kunnen zijn, dan is het belangrijk om je spirituele intelligentie te 

verhogen, oftewel bewust te worden van wie je werkelijk bent, 

zodat de onjuiste ideeën die je over jezelf hebt kunnen oplossen 

en jij onvoorwaardelijk en vrij je ware Zelf kunt zijn.  

Kortweg komt het op twee zaken neer: het doorzien van het 

denken en het ontdekken c.q. zien van wie, of liever, wat je 

werkelijk bent. Want om onvoorwaardelijk te kunnen zijn wie je 

werkelijk bent, is het nodig om te zien wie je werkelijk bent. Als 

ik het heb over het verhogen van je spirituele intelligentie valt dit 

samen met de weg van zelfonderzoek. Hierbij hoef je overigens 

niets klakkeloos van mij aan te nemen, want de waarheid over wat 

ik je aanreik is met kritisch en serieus zelfonderzoek te 

ontdekken.  

Laten we met het eerste beginnen: het doorzien van het 

denken. Je kunt hierbij kijken naar de inhoud van het denken, 

oftewel je gedachten (en gevoelens, handelingen, waarnemingen 

e.d.) en naar het fenomeen denken zelf.  

Gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde is een uiting van 

de onverwerkte psychische ballast die in ons leven is ontstaan. 

Het is uitermate belangrijk jezelf van deze belemmerende ballast 

te bevrijden, omdat deze ballast een sluier legt over je ware Zelf. 

Deze ballast verkleurt de bril waarmee je de werkelijkheid 

interpreteert en vertroebelt keer op keer het helder kunnen zien 

van wie je werkelijk bent. Deze ballast beïnvloedt het maken van 

kleine en grotere keuzes in het dagelijks leven.  
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Zelfafwijzing en zelfverloochening, waaronder de beleving 

van gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, ontstaan op het 

moment dat we onze gedachten geloven zonder alert te zijn op 

deze gedachten en ze waar nodig te onderzoeken op waarheid. Ik 

geloof niet zo in positief denken en affirmaties als oplossing voor 

het negatief denken. Bijvoorbeeld door de hele dag tegen jezelf te 

zeggen ‘ik ben het wél waard’, terwijl je diep van binnen de 

gedachte gelooft dat je het niet waard bent. De radicaal 

bevrijdende oplossing zit deels juist in het je bewust worden van 

belemmerende gedachten en ze te onderzoeken op waarheid en 

impact op je leven.  

Dit onderzoek op waarheid van gedachten vraagt om radicale 

eerlijkheid, met een beetje eerlijk zijn kom je er niet, en een 

doorzien van het denkbeeldige ego (dat leg ik zo nog uit). Een ego 

dat graag gelijk wil hebben om daarmee zijn vluchtige bestaan te 

rechtvaardigen en in stand te houden. Er zijn allerlei manieren 

waarop je dit onderzoek kunt doen, maar zelf ben ik het meest fan 

van The Work van Byron Katie. Als je dit niet of onvoldoende 

kent, dan verwijs ik je graag online naar de Nederlandse of 

Engelstalige site van The Work of haar boek Vier vragen die je 

leven veranderen.  

De meeste mensen leven vanuit een idee over wie ze denken te 

zijn, de verhalen die zij over zichzelf hebben, wat hun zelfbeeld 

bepaalt. Ze identificeren zich met hun gedachten, gevoelens, 

handelingen en zintuiglijke waarnemingen: ik ben degene die er 

niet mag zijn, ik ben degene die het niet waard is, ik ben degene 

die zichzelf ondergewaardeerd voelt, ik ben degene die nog meer 

ervaring moet hebben voordat ik, ik ben degene die geen hogere 

tarieven durft te vragen. Enzovoort, enzovoort. Het is essentieel 

om de waarheid van deze gedachten te onderzoeken.  

Hierbij is het belangrijk dat je de continu geconditioneerde - 

automatische - neiging ziet, waarin je jezelf identificeert met je 

gedachten en gelooft een ‘ik ben dit of dat’ te zijn. Door deze van 

kleins af aan ontstane conditionering geloof je in de volgende 

gedachteformule:  
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Ik ben dit of dat, die iets wel of niet zou moeten doen  

en zus of zo zou moeten zijn. 

 

Er is echter een groot verschil tussen enerzijds de gedachte 

hebben en anderzijds jezelf ermee identificeren. Deze identificatie 

met je gedachten is wat ik het ego noem, waarbij ego het 

acroniem is voor een ‘egoïs(tis)ch gefantaseerd object’. Ik noem 

het ook het denkbeeldige ego, omdat je ‘ik ben dit of dat’ slechts 

een gedachte, oftewel denkbeeldig is. Laat mij je dit uitleggen.  

Naast het bewust worden en onderzoeken van de inhoud van 

het denken en de automatische neiging tot identificatie ermee, heb 

je het fenomeen van het denken zelf. Is het je al eens opgevallen 

dat het denken gewoon gebeurt? Net zoals je wordt geademd (het 

lichaam ademt), word je gedacht (het lichaam denkt). Als je goed 

oplet, zal je merken dat een gedachte opkomt en weer verdwijnt, 

om zich vervolgens in een eindeloos ritme van eb en vloed te 

herhalen. Een volgende gedachte die verschijnt en verdwijnt, en 

weer een, met uitzondering van de diepe droomloze slaap. Dit 

geldt voor het denken, en is hetzelfde voor het voelen, het 

handelen en het zintuiglijk waarnemen. Alles verschijnt en 

verdwijnt in het denken, in de geest, en net als de wind of de 

golven in de zee, is het continu in beweging.  

Terwijl een gedachte gebeurt, een gevoel verschijnt of 

handelen gebeurt, denk of zeg je op momenten: ‘Ik denk, ik voel 

en ik doe’. Vanuit de ontstane conditionering is er een ‘ik’ dat 

zichzelf tot auteur maakt en gedachten, handelingen, gevoelens en 

waarnemingen claimt als ‘van mij’. Maar met alert zelfonderzoek 

is waar te nemen dat alles gewoon gebeurt en er geen ‘ik’ is die 

ook maar iets doet. Niets van wat er gebeurt is vanuit dit 

perspectief persoonlijk. 

Wat is dan je ware Zelf? Hier komen we bij het te ontdekken 

geheim van wie, of liever wat je werkelijk bent. Het is simpel in 

zijn waarheid, hoe graag we - of liever het denkbeeldige ego - op 

momenten geloven dat het zeer gecompliceerd is en dat we er 
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hard voor moeten werken om te ontdekken en het slechts voor 

enkele uitverkoren personen is weggelegd. Nogmaals, het is 

simpel: bij elke beweging van denken, voelen, handelen en 

waarnemen is er iets wat dit constant waarneemt. Elke gedachte, 

elk gevoel, handeling, waarneming wordt waargenomen.  

Je kunt jezelf de vraag stellen: ‘Wie is het die deze gedachte, 

dit gevoel, deze handeling of waarneming waarneemt?’ In al die 

eindeloze wisselende gedachten, gevoelens, handelingen en 

waarnemingen is er namelijk een constante factor aanwezig. Zelfs 

in de diepe droomloze slaap waarin er geen gedachten zijn of 

besef is van een ‘ik’ en een lichaam. Je kunt dat Bewustzijn 

noemen, Tegenwoordigheid, Stilte, Kennendheid, het Absolute, 

het Licht, het Nu, God, het Zelf of welk woord dan ook dat 

gebruikt wordt om hiernaar te verwijzen. Ik noem het 

gemakshalve het ware Zelf, dat wat je werkelijk bent, als 

tegenhanger van het illusoire en denkbeeldige egoïsche zelf, het 

idee van een ‘ik ben dit of dat’. Dit ontdekken, dit kennen, wordt 

ook wel verlichting genoemd in Oosterse wijsheid leringen, en is 

voor iedereen op elk moment te realiseren. Het verrassende 

geheim ná de realisatie is het inzicht dat er niets te realiseren viel 

en jij altijd al je ware Zelf was.  

Dat wat je werkelijk bent is altijd aanwezig. Terwijl je deze 

woorden leest, is het de Aanwezigheid die weet dat deze woorden 

worden gelezen. Het is het Weten dat weet dat er wordt geweten. 

Maar ook terwijl je iets niet weet, is dit het Weten dat dit niet 

weten weet. Misschien moet je deze laatste zin nog een keer 

herlezen, maar het klopt echt wat er staat. Je kunt denken dat je 

niet weet wie je werkelijk bent, maar er is altijd het weten dát je 

bent. En op de momenten dat je niet ‘ik’ denkt, bén je toch 

gewoon. Ook zonder de gedachte ‘ik’ ben je nog steeds, besta je. 

Door echter steeds je aandacht de verkeerde kant op te richten, op 

je ‘ik ben dit of dat’ gedachten, het denkbeeldige ego, en je 

hiermee te identificeren, wordt daardoor het meest wezenlijke en 

altijd aanwezige over het hoofd gezien: dat wat je werkelijk bent 

en altijd aanwezig is.  
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Stel het je op een andere manier voor: er is een groot wit flip-

over vel waarop met een rode stift groot de zin ‘ik ben dit of dat’ 

staat geschreven. Ik vraag aan jou wat je ziet. Zeer waarschijnlijk 

zul je net als alle anderen antwoorden dat je de zin ‘ik ben dit of 

dat’ in het rood geschreven ziet staan. Maar dat is niet het enige 

wat je ziet. Je ziet ook het witte vel, ook al noem je dat niet. 

Sterker nog, zonder het witte vel, die achtergrond, kon die hele 

zin er niet staan. Een voorwerp dat je waarneemt, zoals 

bijvoorbeeld die zin, maar ook de rode stift of de flip-over, kan er 

niet zijn zonder de achtergrond waarop of de ruimte waarin het 

zich manifesteert. Je ware Zelf is die oneindige ruimte waarin 

alles zich manifesteert, waaronder het idee een ‘ik ben dit of dat’ 

te zijn.     

De gedachte en identificatie met ‘ik ben dit of dat’, het 

denkbeeldige ego, kan zeer hardnekkig lijken, maar is in 

werkelijkheid uiterst vluchtig binnen de onmetelijkheid die je 

werkelijk bent. Dat wat jij werkelijk bent is altijd tegenwoordig, 

het is wat de spiritueel leraar Eckhart Tolle bedoelt met ‘het Nu’, 

dat niets te maken heeft met ons gangbare idee over tijd: verleden, 

heden en toekomst. Het ego is niets anders dan een ik-gedachte 

die slechts een tel bestaat binnen de constante aanwezigheid van 

het absolute Bewustzijn, het Nu of het Zelf.  

Wellicht dat je parallellen ziet met mindfulness. Dat klopt, 

echter met dien verstande dat de ware uitnodiging in mindfulness 

het bewust worden is van dát wat ten alle tijden alles waarneemt. 

En niet zozeer dat je mindful handelingen doet met als enorme 

valkuil dat er een hechtere ik-identificatie ontstaat omdat je 

gelooft een ‘ik’ te zijn die mindful moet doen. Een zelfde valkuil 

die overigens ook kan ontstaan bij het doen The Work of welke 

methode dan ook.  

Het onderzoeken van je gedachten helpt om psychische ballast 

los te laten en ruimte en helderheid te brengen in de identificatie 

met je gedachten. De werkelijke bevrijding - zelfrealisatie door 

zelfkennis - ligt in het doorzien van alle gedachten die je over 

jezelf hebt, je ‘ik ben dit of dat’, en dat dit niet is wie (wat) je 
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werkelijk bent. Je ‘ik ben dit of dat’ is de film, terwijl jij het 

filmdoek bent waarop dit wordt geprojecteerd. Jij bent niet je 

gedachten, maar je gedachten verschijnen in jou, het Zelf. Je bent 

geen beeld dat je hebt over jezelf, ik ben dit of dat, je bent dát 

waarin elk beeld verschijnt.  

Mijn bedoeling met deze uitleg is om vingerwijzigingen te 

geven, waardoor er ineens een kwartje bij je kan vallen en je 

bevrijdt van ideeën die je over jezelf hebt. Want als je weet wie je 

werkelijk bent, een weten dat er altijd al is als je de goede kant op 

kijkt, dan bekijk je het claimen van je waarde en zelfvertrouwen, 

zelfwaardering en eigenwaarde vanuit een ander perspectief. 

Namelijk vanuit dát wat altijd alles waarneemt, en niet meer 

vanuit het denkbeeldige beperkte ego, dat zich druk maakt om 

zelfvertrouwen en eigenwaarde. Je kunt je dan bevrijden van 

hieraan gerelateerde verhalen en zou dan kunnen zeggen dat je 

Zelfvertrouwen bent, vertrouwende op en overgevende aan het 

Zelf.  

Geloven dat je meer zelfvertrouwen moet hebben voordat je 

iets kunt doen, is geloven in het misleidende idee dat je een ‘ik 

ben dit of dat’ bent, die meer zelfvertrouwen zou moeten hebben. 

Geloven dat je meer in je kracht moet staan voordat je iets kunt 

bereiken, is geloven in het misleidende idee dat je een ‘ik ben dit 

of dat’ bent die aan wat voor voorwaarde dan ook zou moeten 

voldoen. Als jij signaleert dat je verhaal over zelfvertrouwen de 

kop opsteekt en je ondermijnt, doorzie dan wat er gebeurt.  

Weten wie je werkelijk bent, zodat je in vrijheid kunt zijn wie 

je bent, is de meest krachtige en waarachtige essentie van het 

claimen van je waarde. Het valt samen met vertrouwen hebben in 

jezelf - of liever je ware Zelf - én zonder voorwaarden van jezelf 

houden. Trap niet in de valkuil dat je iets specifieks moet doen 

om meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te krijgen, en daardoor 

beter kunt verdienen. Het enige waar het om draait is het verschil 

te zien tussen wie je niet bent - het denkbeeldige ego met zijn ‘ik 

ben dit of dat’ - en wie of wat je werkelijk bent. 

Dit zeggen collega’s over... 
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… het belangrijkste dat ze nodig hebben om 

maximaal hun waarde te claimen en te verdienen 

wat je waard bent: 
 

Silvia (7 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

meer zelfvertrouwen om mijn plek in te nemen.’ 

Tom (12 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

lef en gewoon doen!’ 

Josefine (4 maanden praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig 

heb, is vertrouwen en geloof.’ 

Alie (14 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

dat er iemand met mij meekijkt en zegt dat ik niet zit te dromen, 

maar dat zoiets werkelijk kan. Dat het in de praktijk echt werkt!’ 

Marleen (2 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, 

is dat ik technieken dien aan te leren om mijn marketing 

boodschap over te brengen bij het verkopen van een workshop 

met een hogere prijs. Innerlijk heb ik een belemmering in verband 

met hogere prijzen.’ 

Christine (20 maanden praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik 

nodig heb, is vertrouwen in mezelf! Eigenwaarde.’ 

Claudia (4,5 jaar praktijk): Het belangrijkste dat ik nodig heb, 

is het vertrouwen dat ik niemand daarmee tekort doe.’ 

Marjo (5 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

de ervaring dat iemand daadwerkelijk mijn waarde betaalt.’ 

Jantine (1,5 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, 

zijn eyeopeners over hoever ik hierin kan gaan en goede 

voorbeelden. Ik heb het geloof wel, maar kan zelfvertrouwen 

gebruiken en kennis van hoe je het aanpakt en tot hoe ver je kunt 

gaan.’ 

Carla (2 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

mezelf groot maken en laten zien, overal en altijd. Eerlijk en 

authentiek zijn wie ik werkelijk ben en waar ik goed in ben. Ik 

heb lef nodig en een schop onder mijn kont, elke dag weer.’ 

Adèle (6 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

misschien durf.’ 
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Monique (15 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb 

is moed en zelfvertrouwen, een ondersteunend netwerk, intervisie, 

supervisie, delen met collega's.’ 

Maria (1 maand praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, 

is dat er hier in de buurt voldoende cliënten wonen die bereid zijn 

mijn tarief te betalen. En dat ik werkelijk in staat ben om cliënten 

te laten zien dat ik mijn tarief waard ben.’ 

Illa (1 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb is 

meer zelfvertrouwen, durven uitdragen van mijn missie, durven 

focussen op een duidelijke doelgroep, durven benoemen van hun 

problemen en zeggen dat ik ze daarmee verder kan helpen.’ 

Sophie (2,5 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, 

is zelfvertrouwen en op mezelf vertrouwen dat ik mensen 

daadwerkelijk iets waardevols kan geven.’ 

Patricia (8 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

vertrouwen in mezelf. Onzekerheid over of ik op het goede spoor 

zit: heb ik de juiste doelgroep? Daar zit mijn angst om te falen.’ 

Maria (2,5 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

zelfvertrouwen en lef, en meer management in de vorm van 

verkoopgesprekken.’ 

Willeke (startend): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

weten hoe en waar ik cliënten kan genereren.’ 

Janet (8 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

denk ik zelfvertrouwen en de guts om het te vragen. Gewoon doen 

en zien wat de reacties zijn. Ik voel ergens een angst dat ik mijn 

waarde niet waar kan maken of zoiets. Terwijl dit een illusie is, 

omdat ik niets waar hoef te maken als mijn intentie klopt en ik het 

beste van mijzelf geef.’ 

Marieke (1,5 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, 

is dat ik vertrouwen blijf houden in mijn kunnen en mijn aanbod. 

Ik verkoop niet mijzelf, maar mijn traject. Dit inzicht helpt mij 

wel om mijn aanbod te doen en om over de verkoopdrempel heen 

te stappen. Ook vind ik mijn visie zo belangrijk om te verspreiden 

dat ik door blijf gaan.’ 

Silvana (1 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 
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naamsbekendheid.’ 

Marjon (startend): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is denk 

ik lef en zelfvertrouwen. Lef om het te vragen en vertrouwen dat 

er echt klanten genoeg rondlopen die dat graag aan mij betalen en 

met mij willen werken. Ik denk dat dit gaat groeien bij het opdoen 

van ervaring.’ 

Astrid (5 jaar praktijk): ‘Het belangrijkste dat ik nodig heb, is 

meer zelfvertrouwen en moed. Nu staat er een druk op me dat ik 

de kostwinner ben.’  

 

Uit de enquête is tevens gebleken dat nagenoeg alle professionals 

vinden dat ze goed tot zeer goed zijn in wat ze doen, maar 

desondanks toch niet het tarief durven te vragen dat ze willen 

vragen. Dit is een fascinerende discrepantie die een innerlijk 

conflict geeft. Enerzijds lijkt er het zelfvertrouwen in de 

bekwaamheid te zijn, anderzijds is er de angst om hogere tarieven 

te vragen. De angst wordt voor een groot deel veroorzaakt door 

kwesties over zelfvertrouwen, maar ook door een gebrek aan 

praktische kennis. En dan heb ik het over adequate 

marketingkennis: hoe je vaardig kunt zijn in het aantrekken van 

goed betalende gecommitteerde cliënten. Vervolgens ontstaat het 

idee dat cliënten de hogere tarieven toch niet zullen betalen. 

 

Dit zeggen collega’s over... 

… of zij zichzelf zien als een deskundige, expert 

op hun vakgebied: 
 

Marian (2 jaar praktijk): ‘Wel als deskundig, niet als autoriteit of 

expert. Ik weet wat ik doe en waar ik goed in ben. Ik weet met 

regelmaat zeker dat ik mensen op weg kan helpen naar een goede 

gezondheid.’ 

Angelika (13 jaar praktijk): ‘Jazeker, omdat ik iets bijzonders 

te bieden heb waarmee ik mensen met lichamelijke problemen 

kan helpen.’ 

Carla (2 jaar praktijk): ‘Ja, dat zie ik omdat ik 
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ervaringsdeskundige ben en mijn hele leven al bezig ben met alles 

rondom zelfvertrouwen te bestuderen en ervaren. En nu ik dat 

combineer met hypnose en mediumschap maakt het dat krachtig.’ 

Willeke (startend): ‘Ja, ik ben een expert in het laten groeien 

en ontwikkelen van mensen. Ik haal het beste in mensen naar 

boven. Ik zie mezelf als expert omdat ik een therapeut ben in alles 

wat ik doe. Door mijn allesomvattende manier van werken kan ik 

concreet en snel, to the point, confronterend en toch respectvol en 

liefdevol mensen tot het uiterste laten gaan om tot de kern te 

komen.’ 

Monique (15 jaar praktijk): ‘Ja, ik zie mezelf als een 

deskundige op het vlak van resultaatgericht coachen, omdat ik 

veel ervaring heb op dat vlak, mijn intuïtie volg, de klant centraal 

stel. Ik zie een klant als een mens met een wens in plaats van een 

mens met een probleem.’ 

Daniëlle (2 jaar praktijk): ‘Ik zie mezelf vooral als een expert 

op mijn vakgebied als ik in contact ben met anderen, mijn 

enthousiasme ervaar en mezelf hoor praten. Dan voel ik dat ik iets 

te vertellen heb. In mijn hoofd werkt het echter vaak anders, daar 

is de stem van de twijfel vaak aanwezig.’ 

Karin (10 jaar praktijk): ‘Ja, omdat ik veel kennis in huis heb, 

dit ook al via gastlessen bij diverse opleidingen verspreid en 

mensen mij om advies vragen.’ 

 

Nagenoeg iedereen die ik hier in een enquête een vraag over 

stelde gaf aan zichzelf als een deskundige te ervaren. Er was zelfs 

een persoon die zichzelf ‘de beste’ noemde in diens vakgebied. 

Deze persoon antwoordde tevens op een volgende vraag dat er 

geen enkele belemmerende overtuiging was om diens waarde te 

claimen. Dit was uitgerekend een man. Toevallig? Dat lijkt mij 

niet! Mannen lijken over het algemeen beter in het claimen van 

hun waarde, maar het wordt ook eerder getolereerd door de 

samenleving. 

Het is niet zozeer dat mannen beter zijn in de zakelijke kant 

van ondernemen. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat als je een 
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vrouwelijke ondernemer bent, je door anderen negatiever 

beoordeeld wordt dan als je een mannelijke ondernemer bent. Zo 

deed Harvard University in samenwerking met onder andere het 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) de volgende twee 

experimenten. In het eerste experiment bekeken 521 volwassenen 

twee video’s van starters, die een businessplan hadden gemaakt 

volgens universitaire richtlijnen. De onderzoekers wezen 

willekeurig mannelijke of vrouwelijke stemmen toe aan de pitches 

die verteld werden. De pitches waren verder identiek. In een ander 

experiment bekeken 194 volwassenen een video waarin het 

geslacht willekeurig was toegewezen. In beide experimenten 

waren de beoordelaars significant meer bereid om te investeren in 

de - verder identieke - ondernemingen die door mannen werden 

gepitcht (Bron: professor Scott Shane). 

Waarom krijgen vrouwen een negatiever assessment van 

anderen? Uit diverse onderzoeken, inclusief de hiervoor 

genoemde, blijkt dat het niets te maken heeft met vooroordelen 

van mannen naar vrouwen. Het had zeer waarschijnlijk ook niets 

te maken met stereotypering van een oudere generatie die mannen 

als bekwamer beoordeelden. Leeftijd had er dus niets mee van 

doen.  

Studies suggereren dat mensen een beeld hebben over hoe een 

ondernemer eruit ziet. En dit beeld is mannelijk. Deze (bewuste of 

onbewuste) perceptie leidt ertoe dat mannen en vrouwen 

mannelijke ondernemers hoger beoordelen dan vrouwelijke 

ondernemers.  

Wat ik dan interessant vind, is de impact van deze 

beeldvorming op jezelf als professional. Logischerwijze zou je 

kunnen stellen dat als vrouwelijke transformationele professionals 

onbewust of bewust mannelijke collega’s als bekwamer 

beoordelen, dit gevolgen heeft op hoe zij zichzelf als ondernemer 

zien. Overigens ben ik ervan overtuigd dat vrouwelijke 

professionals hier geen slachtoffer in hoeven te zijn, en dit 

mechanisme in zichzelf bewust kunnen worden en kunnen 

transformeren.  
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Dit zeggen dezelfde professionals over… 

… de belangrijkste belemmerende overtuiging om te 

verdienen naar de waarde die je hebt te bieden: 
 

Josefine (4 maanden praktijk): ‘Ik weet dat niet, angst of 

blokkade. Ik huil de laatste tijd veel daarover want ik weet nu dat 

ik het verdien.’ 

Marian (2 jaar praktijk): ‘Dat ik mezelf nog steeds niet goed 

genoeg vind. Een misplaatste onzekerheid.’ 

Marian-José (14 jaar praktijk): ‘Wie ben jij dat je denkt dat jou 

dat gaat lukken. Er zijn andere mensen veel beter.’ 

Claudia (4,5 jaar praktijk): ‘Ik vind het moeilijk om te 

vertrouwen op het feit of ze het geld kunnen missen.’ 

Angelika (13 jaar praktijk): ‘Dat ik niet weet hoe ik klanten 

kan overtuigen dat ik hun kan helpen om hun probleem op te 

lossen.’ 

Carla (2 jaar praktijk): ‘Ik ben niet goed genoeg omdat ik 

ongewenst was en een zoon had moeten zijn.’  

Adèle (6 jaar praktijk): ‘Dat het boven het bedrag is wat de 

verzekering vergoedt en mensen dit niet willen betalen.’ 

Willeke (startend): ‘Dat ik niet goed genoeg ben en dat ik geen 

verstand heb van hoe en waar ik klanten kan krijgen en of mijn 

programma het geld wel waard is. Hoe pak ik dat aan vanuit het 

niets?’ 

Monique (15 jaar praktijk): ‘Ik ben bang dat mensen die 

investering niet willen maken.’ 

Daniëlle (2 jaar praktijk): ‘Wie ben ik nou dat ik dit doe? 

Waarom zouden anderen mij betalen voor wat ik te bieden heb?’ 

Karin (10 jaar praktijk): ‘Wie ben ik om geld te vragen voor 

een dienst die ik verleen, ik weet toch nog lang niet alles?’ 

 

Een van de meest bevrijdende ontdekkingen vanuit het 

onderzoeken van je gedachten op waarheid is, dat er weinig is wat 

je écht kunt weten. Bij veel gedachten waar je een 

geconditioneerde interpretatie van de werkelijk op loslaat, kom je 
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tot de conclusie dat je het niet weet. Het onderzoeken van je 

gedachten met radicale eerlijkheid laat alles wat je vindt en 

gelooft, wat niets met waarheid en realiteit te maken heeft over 

‘dat wat is’, oplossen. Deze houding of ruimte van ‘niet weten’ of 

wat ik ook het ‘niet-wetende weten’ noem, is een perfect 

vertrekpunt om je waarde te claimen en al je redenen los te laten 

waarom het niet zou kunnen. Dat je vervolgens kennis nodig hebt 

over en ervaring opdoet in het ‘hoe’, dat is natuurlijk logisch en 

een volgende stap. Maar het wordt dan niet meer gesaboteerd 

door misleidende gedachten vanuit zelftwijfel en onzekerheid.  

Neem dit met je mee als je dit boek verder leest, ook als ik je 

adviezen geef en tips aanreik over je gewaardeerd voelen en (veel 

beter) verdienen naar de waarde die je hebt te bieden! En elke 

keer als er ergens een belemmerende ik - of hieruit voortvloeiende 

‘de ander of omgeving’ - gedachte ontstaat, word je dan bewust 

van deze gedachte. Onderzoek de gedachte met radicale 

eerlijkheid op waarheid (en niet op gelijk willen krijgen) én 

ontdek wie je werkelijk bent door je aandacht om te keren van de 

inhoud van je denken naar dat wat altijd alles waarneemt.  

Het mooie is dat het moeite hebben met het claimen van je 

waarde een liefdevolle uitnodiging is om vergissingen over wie je 

denkt te zijn te doorzien en zo te ontdekken wie je werkelijk bent. 

Dit is niet alleen de belangrijkste, maar zelfs de enige ertoe 

doende spirituele oefening.  
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‘Claim Je Waarde’  

met Ingrid Timmermans 
 

 

 

 

Wat ben ik blij dat ik Ingrid in dit boek aan het woord mag laten, 

zodat ze je kan inspireren met haar verhaal. Allereerst omdat ze, 

net als alle andere professionals die aan het woord komen in dit 

boek, prachtig werk doet en ze het waardegericht werken via 

programma’s opstartte vanuit een situatie die voor elke 

professional uitdagend is en waarin je te maken kunt krijgen met 

kritisch ongeloof. Er werd haar verteld dat het niet mogelijk was 

met waardegerichte tarieven te werken in haar vakgebied. Men 

ging haar dat nooit betalen. Hoe prachtig was het om te zien hoe 

ze bleef staan in deze nieuwe manier van werken en te zien hoe ze 

heel snel haar bewijzen creëerde dat het wél kon! Daarnaast is ze 

al vele jaren een vriendin van me is en vind ik het mooi om haar 

proces van het claimen van haar waarde en het groeien hierin van 

dichterbij te mogen meemaken.  

 

Dit vertelt Ingrid over… 

 … haar achtergrond: 
 

‘Ik heb altijd in loondienst gewerkt, dat voelde voor mij veilig, zo 

was ik verzekerd van een vast maandelijks inkomen. Wel 

sluimerde al een aantal jaren de wens om mijn passie te volgen: 

werken met hond en baas, de baas begeleiden in het samenspel 

met de hond, de verbinding bewerkstelligen, waar gaat het 

verkeerd, hoe kan het anders. Ik had ondertussen de opleiding 

voor Kynologisch Gedragstherapeut gevolgd en werkte al 

maanden met honden. Toch koos ik keer op keer voor veiligheid 
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en zekerheid. Totdat er bij mijn laatste werkgever dingen 

gebeurden waardoor ik steeds meer het gevoel kreeg dat ik voor 

mezelf wilde beginnen. Echter de angst voor het onbekende en de 

onzekerheid of ik succes van slagen had, hielden me wederom 

tegen.  

Toen gebeurde datgene wat mijn grootste angst was: het 

bedrijf waarvoor ik werkte werd failliet verklaard en ik kwam in 

de WW terecht... In het najaar van 2015 heb ik de knoop 

doorgehakt en heb de stap genomen om voor mezelf te beginnen. 

Wat mij al die tijd tegen had gehouden was de angst voor 

onvoldoende inkomsten, te weinig zelfvertrouwen en de moed om 

het gewoon te doen. Want zoals later bleek, het heeft alles te 

maken met DOEN. 

Doordat ik jaren geleden als triggerpoint therapeut binnen een 

praktijk heb gewerkt, wist ik hoe mooi het is om iemand tijdens 

een proces van verandering te kunnen begeleiden, welke rol 

emoties daarin spelen en hoe belangrijk het is om zonder oordeel 

te kunnen luisteren. Om de ander zelf te laten ontdekken en 

voelen hoe het anders kan en hem daarbij volledig in zijn waarde 

te laten. Om die reden heb ik ook de opleiding Integrated 

Coaching gevolgd, om mensen nog beter te kunnen begeleiden.’ 

 

 Dit vertelt Ingrid over… 

 … wat het claimen van je waarde voor haar 

betekent: 
 

‘Vanaf het moment dat ik mijn bedrijf neerzette, ben ik mijn 

waarde gaan claimen. Het claimen van mijn waarde betekent voor 

mij dat ik in mijn kracht ben gaan staan, weet wat ik te bieden heb 

en doe waar ik echt goed in ben. Ik heb daardoor de stap durven 

nemen om mijn bedrijf tijdens de WW-periode op te zetten. 

Meerdere mensen om mij heen hebben gezegd dat het onmogelijk 

was, dat het UWV een ondernemingsplan niet zomaar goedkeurt 

en dat het moeilijk is om in deze tijd je als zzp’er staande te 

houden. Maar mijn bedrijf is er, ik besta.’ 
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Dit vertelt Ingrid over… 

… wie haar cliënt is en waarom: 
 

‘Mijn bedrijf iTTom – Hond en Baas Begeleiding bestaat sinds het 

najaar van 2015 en ik heb een uniek begeleidingstraject 

ontwikkeld. Dit traject heet ‘Bewust Leiderschap’ en omvat een 

techniek waarmee je onder andere inzicht krijgt in gedrag en 

emotie van de hond. Het Bewust Leiderschap traject is voor 

hondeneigenaren die een probleem met hun hond ervaren of dit 

juist vanaf het allereerste begin willen voorkomen. 

Mijn cliënten zijn mensen die hun hond beter willen begrijpen 

en daarbij ook naar zichzelf durven te kijken. Ze nemen de tijd 

om de verbinding aan te gaan en willen zich meer bewust zijn van 

de wisselwerking tussen baas en hond en hun eigen rol hierin.  

Mijn talent ligt in het begrijpen en aanvoelen van dieren, 

vooral honden, en het (opnieuw) creëren van de verbinding tussen 

baas en hond. Mijn hart ligt bij het begeleiden van angstige, 

onzekere en beschadigde honden. Dit komt onder andere door 

mijn ervaringen met mijn zwaar getraumatiseerde hond Tess. 

Door haar heb ik mij verdiept in angst, emoties en daaruit 

voortvloeiend gedrag bij honden. Tess was een berghond uit 

voormalig Joegoslavië en stond zeer dicht bij de natuur. Ze had 

alle aandacht, liefde en juiste begeleiding nodig om volledig tot 

haar recht te kunnen komen en zich veilig te voelen. Zij liet mij 

tijdens een stressvolle periode in mijn leven ervaren hoe sterk 

mijn gedrag in al zijn facetten haar gedrag en welzijn 

beïnvloedde. En hoe immens belangrijk het is om niet alleen naar 

het gedrag van je hond te kijken, maar naar de emotie erachter. 

Waarom doet je hond zo, wat is de reden? We kunnen wel van 

alles willen van onze hond, maar is het op dat moment haalbaar? 

Tijdens het Bewust Leiderschap traject gaat het om zowel 

hond als baas, want ik merk vaak dat de baas zich onbegrepen 

voelt, vastloopt in eigen emoties, frustratie, verdriet, boosheid. Je 

gaat werken met zes basisprincipes die je bewust maken van wat 
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er nodig is om samen te werken en een diepere verbinding te 

krijgen. Zodra je begrijpt wat er nodig is, voor de hond en jezelf, 

kun je het anders doen.  

Elke hond is uniek en kan een rugzakje hebben, niet alleen de 

herplaatser of de hond uit het buitenland. Maar ook elke baas is 

uniek. Daarom bied ik een individueel traject voor baas en hond 

aan, zodat de begeleiding op maat is. Je gaat je hond ervaren 

vanuit de belevingswereld van het dier zelf, zodat je een bewust 

leider wordt die zijn hond begrijpt en beseft wat voor beide nodig 

is om rust, vertrouwen en veiligheid te kunnen creëren. De diepe 

band die dan ontstaat tussen hond en baas is prachtig en bevordert 

het welzijn van beide. 

Daarnaast geef ik workshops en masterclasses.’  
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Dit vertelt Ingrid over… 

… haar droom en waarom het claimen van haar 

waarde belangrijk is voor het realiseren ervan: 
 

‘Dit bewust zijn van het claimen van mijn waarde helpt mij bij het 

realiseren van mijn droom: mijn Bewust Leiderschap traject delen 

met honderden bazen en honden. Elke keer als ik me bewust ben 

van de waarde die ik zowel hond als baas bied, hoe mijn techniek 

beide helpt om de diepe verbinding aan te gaan, zodat er een 

enorme ontwikkeling bewerkstelligd kan worden in 

zelfvertrouwen, elkaar begrijpen, weten wat te doen om tot 

samenwerking en plezier te komen, dan ben ik dankbaar. 

Dankbaar voor dit besef en dankbaar voor de verandering in 

denken en voelen: ik heb mens en dier iets waardevols te bieden.’ 

 

Dit vertelt Ingrid over… 

 … haar belangrijkste belemmering waar ze 

tegenaan liep in het claimen van haar waarde: 
 

‘De belemmering waar ik eerder tegenaan liep was dat ik weinig 

zelfvertrouwen had en passief bleef zitten, want wie ben ik om 

een redelijk tarief te vragen voor wat ik doe? Het ‘doen’ bleef 

achterwege.’  
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Dit vertelt Ingrid over… 

 … haar twee belangrijkste redenen om met op 

waarde gebaseerde tarieven te werken via 

programma’s in plaats van uurtje-factuurtje: 
 

‘Voor mij is de meerwaarde van waardegericht werken via een 

traject dat ik intensief met een klant kan werken, zodat er 

bewustwording komt en er echt grootse resultaten worden bereikt. 

Daarnaast kan er werkelijke verandering plaatsvinden en een 

verschuiving van hoofd naar hart ontstaan, omdat je een aantal 

weken samen ‘werkt’, de verdieping ingaat en er kwartjes gaan 

vallen.’ 

 

Dit vertelt Ingrid over… 

… het beste dat voor haar mogelijk is geworden 

door haar waarde te claimen: 
 

‘Doordat ik met trajecten ben gaan werken, ben ik mijn waarde 

beter gaan beseffen. En met het claimen van mijn waarde kan ik 

nog meer vanuit mijn hart en ziel werken. Ik weet wat de waarde 

van mijn traject is en hoeveel het betekent voor baas en hond. 

Hierdoor sta ik meer en meer in mijn kracht en vertrouw ik op 

mijn kunnen. En belangrijk, ik doe het gewoon. Als er ook maar 

enige twijfel is, dan vertrouw ik volledig op mijn gevoel. En dat is 

wat de hondeneigenaar ook gaat ervaren: vertrouwen op je eigen 

gevoel. 

De diepgang van een traject aanbieden, enkele weken samen 

bezig zijn en de bewustwording zien die ontstaat tussen baas en 

hond is zo enorm waardevol. Doordat de klant intrinsiek 

gemotiveerd is en we samen een traject instappen, waarbij we 

allemaal (zowel baas, hond als ik) kiezen voor positieve 

verandering, kan er dat gebeuren wat ondenkbaar leek.’  

 

Tot slot zegt Ingrid tegen iedereen… 
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… die graag zijn waarde wil claimen en beter wil 

verdienen maar aarzelt hierin te gaan staan: 
 

‘Ga het doen. Neem de stap. Het beseffen van mijn waarde, wat ik 

te bieden heb, en ontdekken waar mijn kracht ligt is bepalend 

geweest voor mijn keuze: het starten van mijn eigen bedrijf. Het 

aanbieden van een waardevol traject heeft mij de mogelijkheid 

gegeven mijn hart te volgen. En dat ik hier echt iets mee bereik, 

voor zowel hond als baas, en veel kan betekenen voor beide, is 

voor mij het meest waardevolle.’  

 

Wil je meer weten over Ingrid kijk dan op: 

www.ittom.nl  
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Hoofdstuk 2 

Weet wat je wilt 
 

 

‘Geef nooit op wat je echt wilt doen. De persoon met grote  

dromen is krachtiger dan degene met alle feiten.’ 

- ALBERT EINSTEIN 

 

 

Om je waarde te kunnen claimen is het essentieel dat je claimt wat 

je het liefste wilt. Ik noem dat ook: in waarheid leven met jezelf, 

je ware Zelf! Iedereen, en succesgoeroes in het bijzonder, roept: 

‘Realiseer je droom!’ Toch doet niet iedereen dit. Het leven van 

alledag, met zijn verplichtingen en gewoonten, gaat door en je 

droom verdwijnt naar de achtergrond. Gedachten en gevoelens 

van onzekerheid en zelftwijfel en de veiligheid van het bekende, 

je comfort zone, houden je tegen om je droom te realiseren.  

Iedereen heeft dromen. De ene droom is soms groter en 

complexer dan de andere droom, maar elke droom is waardevol. 

En zoals ik ernaar kijk, zijn waarachtige dromen die terug blijven 

keren in je bewustzijn er met een reden: ze zijn de liefdevolle 

uitnodiging van het universum, van het leven en je ware Zelf om 

je potentieel te vervullen. En als je hiervoor openstaat, kun je 

zeggen dat het de stem van God is die je leidt.  

Transformationele professionals zijn over het algemeen zeer 

dienstbaar en in het bijzonder naar hun cliënt. Als jij echter je 

waarde wilt claimen, zie dan in hoe belangrijk het is om in de 

eerste plaats dienstbaar te zijn naar de droom in jou die 

gemanifesteerd wil worden.  

Regelmatig hoor ik in gesprekken met collega’s dat ze 

voorzichtig zijn met de dromen die ze hebben. Dit heeft vaak te 

maken met een denken vanuit de overlevingsstand. Men geeft 

daarin aan al super blij te zijn ‘iets’ te realiseren, bijvoorbeeld 
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voldoende inkomsten per maand om van rond te kunnen komen. 

Als ik dan doorvraag: ‘Als je dit hebt gerealiseerd, heb je dan nog 

een grotere droom die écht belangrijk voor je is?’ En dan blijkt dit 

inderdaad vaak het geval te zijn. 

Waarom is het nu zo belangrijk om je grootse droom helder te 

krijgen? Omdat wanneer jij je blijft focussen op een bepaald beeld 

van wat wel of niet kan, jouw gedrag er door wordt beïnvloed en 

jij daar je keuzes op baseert. Ik heb zelf destijds ervaren dat zodra 

ik grootser durfde te dromen, die waarheid in mijzelf durfde te 

volgen, mijn keuzes anders werden en de impact van deze keuzes 

groter was. Door je op je grootse droom af te stemmen, ga jij 

jezelf hele andere vragen stellen en ga je hele andere besluiten 

nemen over hoe je dit kunt realiseren.  

Een hele simpele manier om je mindset te stretchen, is jezelf te 

verbinden met je grootse droom waar je over pak hem beet vijf tot 

tien jaar wilt staan, en dan de vraag te stellen: ‘Wat moet ik nu 

doen om die droom al over zes maanden gerealiseerd te hebben?’ 

Dat hoeft niet te betekenen dat je het over zes maanden 

gerealiseerd hebt, maar wat deze vraag wél doet, is je denken 

stretchen om buiten de gebruikelijke kaders te denken, zodat jij je 

prioriteiten kunt bepalen. Vaak is het antwoord niet gericht op dat 

je veel moet doen, maar dat je slechts een paar strategisch 

gekozen dingen moet doen, die een versnellende impact hebben 

en als krachtige katalysator werken om je grootse droom te 

realiseren. Dit is een belangrijk aspect van slim werken in plaats 

van te focussen op hard en veel werken.  

Voor het claimen van je waarde is het essentieel dat je claimt 

wat jij het liefste wilt. Dit niet claimen, is niet in waarheid leven 

met jezelf, oftewel een vorm van zelfverloochening en 

zelfafwijzing. 

 

Dit zeggen collega’s over... 

… wat zij zouden doen als zij tien keer moediger 

zouden zijn: 
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Marion-José (14 jaar praktijk): ‘Als ik tien keer moediger zou 

zijn, dan geef ik veel meer trainingen en lezingen om mijn kennis 

te delen. Zodat meer mensen mijn verhaal horen, waardoor zij er 

kracht uit putten en hun leven kunnen veranderen.’ 

Marleen (2 jaar praktijk): ‘Als ik tien keer moediger zou zijn, 

dan vertrek ik naar het buitenland naar een mooie en rustgevende 

plek, waar de mensen cursussen volgen, daar overnachten en 

gedurende een, twee of drie weken in eenvoud leven.’ 

Alie (14 jaar praktijk): ‘Als ik tien keer moediger zou zijn, dan 

twijfel ik niet zo. Ik denk altijd dat men mij bedriegt. Dan wil ik 

nog meer direct overkomen en laten zien dat ik het gewoon weet.’ 

Christine (20 maanden praktijk): ‘Als ik tien keer moediger 

zou zijn, dan promoot ik mijzelf en wat ik doe nog meer, omdat 

wat ik doe zoveel mensen kan helpen naar zichzelf te luisteren.’ 

Jantine (1,5 jaar praktijk): ‘Als ik tien keer moediger zou zijn, 

dan verover ik de wereld en doe mijn werk in andere landen, 

omdat ik dan nog meer impact kan hebben op empowerment van 

vrouwen en omdat ik daar zelf van groei.’ 

Adèle (6 jaar praktijk): ‘Als ik tien keer moediger zou zijn, dan 

neem ik meer vrije tijd voor mijzelf en ga ik meer in de 

nichemarkt zitten.’ 

Monique (15 jaar praktijk): ‘Als ik tien keer moediger zou 

zijn, dan doe ik meer aan marketing, profileer ik mij volop en 

duidelijk als wandelcoach en werk ik vaker met trajecten.’ 

Amanda (9 maanden praktijk): ‘Als ik tien keer moediger zou 

zijn, dan treed ik meer naar buiten, omdat mensen mij dan leren 

kennen en geïnteresseerd raken en bij mij komen voor datgene 

wat hen aanspreek; dan heb ik een goed lopende praktijk.’ 

Daniëlle (2 jaar praktijk): ‘Als ik tien keer moediger zou zijn, 

dan durf ik meer weg te geven en erop te vertrouwen dat het werk 

naar me toe zou komen. Dat er een bron is in mijzelf, die 

antwoorden geeft en niet opdroogt als het gaat over ondersteuning 

bieden. Dan vertrouw ik op mijn opgedane kennis en ben ik niet 

meer bang om kennis in te zetten die ik wel heb, maar officieel 

buiten mijn vakgebied valt. Dat zouden mijn begeleiding en 
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behandelingen verrijken. Ik zou me vrijer voelen en zou mij nog 

meer kunnen afstemmen op de cliënt.’ 

Maria (1 maand praktijk): ‘Als ik tien keer moediger zou zijn, 

dan heb ik lak aan alles, zeg ik mijn baan op en ga ik er vol voor. 

Als ik alleen was zou ik dat direct doen, maar nu ik 

verantwoordelijk ben voor een gezin houd ik toch vast aan de 

zekerheid van mijn salaris.’ 

 

Is het niet fascinerend om te lezen wat iedereen zou doen als ze 

moediger zouden zijn? De kans is groot dat je als lezer denkt: 

prachtig, doe het! We gunnen het elkaar allemaal, dat onze 

dromen mogen uitkomen.  

Als zoveel mensen een of zelfs meerdere dromen hebben, 

waarom luistert men hier dan niet naar en laat men ze aan zich 

voorbij gaan, zonder serieuze moeite te doen om ze te realiseren? 

Zou jij nog steeds passief blijven, als je zeker weet dat het je lukt 

de droom te realiseren? De angst dat het niet lukt, oftewel de 

angst om te falen, maakt dat velen passief blijven. Een angst die 

gepaard kan gaan met de angst om afgewezen te worden, angst 

om iets kwijt te raken, de angst voor teleurstelling, de angst voor 

pijn vanwege eventuele opofferingen, de angst voor 

gezichtsverlies, enzovoort. Niets anders dan denkbeeldige ego 

gerelateerde angsten, waarbij jij jezelf verliest in de identificatie 

met de angstverhalen. Je gelooft de gedachten namelijk en denkt 

dat ze voor jou waar kunnen worden.  

Bovendien zijn we in ons brein biologisch geprogrammeerd 

om angst te ervaren, zodra we iets doen waar we onze comfort 

zone voor moeten verlaten. Comfort zone betekent veiligheid, 

overleven en als het goed is een zo stressvrij mogelijke situatie. Je 

comfort zone verlaten, wat opgeroepen wordt door krachtige 

dromen die vervuld willen worden, kan een gevoel van 

onveiligheid, stress en ‘wat als dit of dat’ gedachten creëren.  

Er wordt veelal gezegd dat je een sterke passie nodig hebt om 

je droom te kunnen realiseren. Maar er is een ander aspect wat 

onderbelicht blijft en misschien nog wel veel belangrijker is. Dat 
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is pijn: de pijn van een onvervuld verlangen, de pijn van niet doen 

wat je echt graag wilt doen, de pijn van ingaan tegen wat je 

bestemd bent te doen, de pijn van je gevangen voelen zitten in een 

situatie en een leven waarin je niet wilt zitten, de pijn van een 

specifiek leed dat je ziet of de pijn van zelfverloochening door het 

niet in waarheid leven met jezelf (je Zelf). Misschien kun je het 

een ‘zijnspijn’ noemen. Zoals het mij bijvoorbeeld, vanuit mijn 

rol als therapeut, pijn doet dat ik zoveel vrouwen gevangen zie 

zitten in een pijnlijk vergissend zelfbeeld. Ze geloven dat ze niet 

het juiste gewicht en lichaam hebben en daarmee denken ze dat ze 

niet ok zijn. Hoe sterker jij je pijn ervaart, hoe krachtiger de drive 

wordt om de pijn te transformeren naar dat waar je naar verlangt. 

Hierbij is de pijn die je voelt een liefdevolle uitnodiging die 

erkend en gemanifesteerd wil worden.  

 

Vier tips om succesvol je droom te realiseren 
 

Als jij claimt wat jij graag wilt, wat onlosmakelijk verbonden is 

met het claimen van jouw waarde, of anders gezegd jouw 

waarheid, wil je graag de beste slagingskansen hebben.  

Succes is overigens zeer subjectief. Voor mij betekent het: zijn 

wie ik ben en ‘mijn’ waarheid leven. En concreter: de vrijheid 

ervaren om dat te mogen doen waar ik van houd, mensen helpen 

om zowel persoonlijk als professioneel zelfbevrijding en 

zelfrealisatie te realiseren, waar en wanneer ik dat wil en die mate 

van financiële overvloed te creëren om het leven te leiden waar ik 

van houd. Het is goed de vraag te stellen wat succes voor jou 

betekent.   

Hier vier tips om succesvol je droom te realiseren. Het is hoe 

ik ernaar kijk en waar jij je door kunt laten inspireren. Het zijn 

vooral omdenkers.  

 

Tip 1. Richt je niet op waar je succesvol in kunt zijn of wat je 

doel is in je leven, maar begin bij wat je het allerliefste doet en 

ga hier dan onvoorwaardelijk voor… vanaf NU! 
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Door dat te doen wat voor jou het meest betekenisvolle is, ontdek 

je direct dat succes niet iets is wat je in de toekomst realiseert. 

Zodra je iets doet wat jou een enorm gevoel van vervulling geeft, 

openbaart succes zich in het hier en NU. 

Stel jezelf de vraag: Wat doe ik het liefst, wat wil er vandaag 

gebeuren, waar word ik écht blij van? Ik stel mijzelf deze vraag 

elke ochtend… behalve als ik het wel eens vergeet. En ik kan je 

vertellen dat er een groot verschil kan zijn in wat ik ga doen als ik 

deze vraag wel of niet stel. Bij het niet stellen, kan ik snel 

vervallen in gedrag op de automatische piloot.  

En als je niet meteen een antwoord op deze vraag hebt, leef 

dan met de vraag. Je kunt als het ware, terwijl je blijft doen wat je 

doet, een innerlijke stilte creëren rondom die vraag. En in die 

stilte zal het antwoord zich precies op het juiste moment 

manifesteren.  

Realiseer je dat het antwoord krijgen op wat je het liefste doet 

niet iets is om uit te stellen. Je levensgeluk en bestemming 

afhankelijk maken van ‘als… dan’ komt voort uit angst en 

bijbehorend egoverhaal. Er is nooit een betere tijd dan dit 

moment. Succes en je waarheid leven is géén toekomstdroom, iets 

om na te jagen. Succes is iets dat zich in elk moment openbaart én 

realiseert door de keuzes die je maakt. Het is geen kwestie van 

‘dán ben ik pas succesvol’. 

Voor mij heeft dit alles met trouw zijn aan mezelf te maken, in 

waarheid leven met jezelf (of ten diepste je Zelf). In waarheid 

leven met jezelf is per definitie succesvol leven. En als je 

spiritueel bent: in overeenstemming met het universum en ‘Gods 

Wil geschiede’. Dit was en is mijn belangrijkste eyeopener: doen 

wat je het liefste doet is in liefde leven met jezelf, wat het 

equivalent is van in waarheid leven met jezelf. 

 

Tip 2. Transformeer je concept en belemmerende 

overtuigingen over succes 
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Iedereen, elk ego, heeft een verhaal zitten op succesvol zijn. Voor 

velen is succes niets anders dan een concept, waarbij je aan 

allerlei eigenschappen en voorwaarden moet voldoen. Vaak laat 

jij je leiden door de betekenis van succes die anderen hebben. Zo 

vond een van mijn voormalige businesscoaches dat een ton per 

jaar draaien niet succesvol was, als je nog zoveel meer 

verdiensten kon realiseren. Je snapt wellicht al dat ik hier 

genuanceerder naar kijk. Het is belangrijk dat je in het reine komt 

met het verhaal dat jij hebt over succes. Observeer de 

belemmerende overtuigingen die je hebt en onderzoek ze vooral 

op waarheid.  

Want wat als die overtuigingen er niet zijn, als jij ze niet zou 

geloven. Wat zou jij dan doen, wie zou jij dan zijn? Wat zou jij 

écht willen als niets je tegenhield? In die antwoorden vind je de 

waarheid, de uitnodiging om trouw te zijn aan jezelf. Een tip die 

ik vaak geef is: vergeet alle waarheden die anderen jou verteld 

hebben en ontdek vanuit een positie van ‘het niet weten’ wat voor 

jou waar is. Hoe dat er verder voor jou ook uitziet.  

 

Tip 3. Geef je over en speel het spel van het leven voluit 

 

In waarheid leven met jezelf, met dat wat je het liefste doet, 

betekent een verantwoordelijkheid naar en overgave aan jezelf. 

Niet je egoïsche zelf, maar je ware Zelf. De verantwoordelijkheid 

om dat wat wil gebeuren, de stappen die genomen willen worden, 

mogelijk te maken door ernaar te handelen. Speel het spel 

volledig. Als een kind, met hart en ziel. Geef je over en dompel je 

erin onder. 

Dat kan zowel genieten als ongelooflijk spannend zijn! En 

waarom zou het niet spannend mogen zijn: velen willen toch ook 

de achtbaan in of een goede horrorfilm zien? Gooi alle regels 

overboord en blijf bij jezelf. Voel wat je er eventueel bij nodig 

hebt. Zoek hulp, ondersteuning, waar nodig. Zodra de behoefte er 

is, is de oplossing aanwezig om zich aan je te openbaren. 

Durf de sprong in het diepe te maken. Mijn sprong was toen ik 
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in 2001 mijn ontslag indiende en afscheid nam van zowel een hele 

goede baan, alsook financiële zekerheid en een 

carrièreperspectief. Ik koos voor mijn praktijk. Of liever gezegd, 

ik koos voor dat diepe gevoel in mijn hart om mensen écht te 

willen helpen met hypnotherapie. Als dat ook in jou leeft, zit het 

dan niet in de weg! Geef je eraan over en belangrijk: vertrouw 

erop dat vanuit dat diepe gevoel, dat je kunt ervaren als een 

innerlijk weten, het juiste gebeurt! Mijn ontslag destijds was het 

meest enge wat ik ooit gedaan heb en tegelijkertijd was het een 

van de beste dingen die ik ooit heb gedaan. Het was een 

bevrijdende ervaring, omdat het zo tegen mijn geconditioneerde 

denken in ging van ‘een baan en financiële zekerheid moeten 

hebben’. Het was doodeng, maar tegelijkertijd een ongelooflijk 

levendige ervaring, omdat het ging om iets wat er écht toe deed. 

 

Tip 4. Blijf je keer op keer verbinden met (je herinneren aan) 

die grootsheid in jou 

 

En terwijl je dan het spel van het leven volop speelt, herinner je 

dan periodiek - dagelijks, wekelijks - aan de grootsheid die in jou 

geleefd wil worden. Stem je besluiten erop af. Want er komen 

genoeg beproevingen en spannende momenten op je weg. Dan is 

het belangrijk dat je verbonden blijft met dat wat je echt wilt, 

zodat het je als een kompas door je angsten en onzekerheden heen 

leidt. Laatst las ik in een inspirerend spiritueel boek een definitie 

van succes: ‘Door je keer op keer te herinneren wat herinnerd wil 

worden, is succes verzekerd!’  

Zorg dat je voor jezelf helder krijgt wat voor jou belangrijk is 

om steeds weer te herinneren. Een hele effectieve tip is om aan 

het begin van je (werk)dag een paar minuten tijd te nemen en op 

te schrijven wat jij het liefste wilt. Hoe jouw leven eruit zou zien 

als jij in waarheid leeft met jezelf. Iets wat je als het ware naar de 

voorgrond haalt in je bewustzijn, kan dan namelijk niet meer 

genegeerd worden en zal zich op een of andere wijze manifesteren 

in de werkelijkheid. 
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Om te realiseren wat je graag wilt, is het belangrijk om ruimte 

te creëren voor het nieuwe. Deze ruimte creëer je door je te 

focussen op dat ene wat dient te gebeuren om je droom zo snel en 

groots mogelijk neer te kunnen zetten. Dit betekent dat je stopt 

met dat wat je tegenhoudt om je droom te realiseren. Nu heb ik 

een vraag gesteld aan professionals waar ze mee zouden stoppen 

als ze verdienen naar wat ze waard zijn. Maar het is niet een 

kwestie van ‘als… dan’. Soms moet je nú al een voorschot nemen 

op dat wat je graag wilt, alsof het al zo is, en per direct stoppen 

met dat waar je anders pas mee zou stoppen als… De energie die 

hierdoor vrijkomt kan dan dienen als een geweldige katalysator, 

waarmee jij kunt creëren wat je graag wilt.  

 

Dit zeggen collega’s over... 

... waar zij meteen mee stoppen als ze kunnen 

verdienen naar wat ze waard zijn: 
 

Maria (2,5 jaar praktijk): ‘Ik heb altijd naast mijn werk in mijn 

vorige bedrijfje een vast inkomen gehad. Heb nooit met mijn 

vaste baan kunnen stoppen. Nu is het heerlijk dat mijn pensioen er 

is.’ 

Illa (1 jaar praktijk): ‘Met mijn vaste baan.’ 

Marjon (startend): ‘Met werken in loondienst! Per direct! Ik 

sta te popelen en te bruisen om voor me zelf te starten en er 

volledig voor te gaan en niet twee dingen half te doen.’ 

Dagmar (5 jaar praktijk): ‘Ik heb nog een baan erbij voor een 

paar uur per week. Daar zou ik meteen mee stoppen!’ 

Patricia (8 jaar praktijk): ‘Schoonmaken, ik heb er een 

bloedhekel aan dus daar ga ik als eerste iemand voor regelen! 

Daarnaast zou ik iemand inhuren die voor mij alle administratieve 

zaken afhandelt, mijn eigen PA.’ 

Desiree (3 jaar praktijk): ‘Ik zou stoppen met in de 

overleefmodus staan en de dubbeltjes omdraaien.’ 

Janet (8 jaar praktijk): ‘Dat gevoel van ploeteren en schrapen, 

trekken en sleuren om inkomen te vergaren. Ik word er doodmoe 
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van.’ 

Marjo (8 jaar praktijk): ‘Mijn banen ernaast.’ 

Silvana (1 jaar praktijk): ‘Met solliciteren naar functies omdat 

het een verplichting is van het UWV. Heb dan mijn inkomen en 

ben weer onafhankelijk.’ 

Astrid (5 jaar praktijk): ‘Datgene wat nu veel tijd kost en naar 

verhouding weinig oplevert.’  
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Claim Je Waarde  

met Alexandra Langeveld 
 

 

 

 

Alexandra is polyenergetisch life coach, healer en facilitator van 

Dance in Balance with Chakradance. Ze woont en werkt in 

Spanje en in de zomer verblijft ze op Schiermonnikoog. Ik heb 

haar op haar weg van het claimen van haar waarde leren kennen 

als een vrouw die er met groot enthousiasme voluit voor gaat. Op 

haar website kwam ik de volgende zin tegen: Met Alexandra 

Langeveld werken betekent geen excuses meer maar actie! Een 

uitspraak die haar op het lijf is geschreven, omdat ze er zelf naar 

leeft. Ze was snel met het implementeren van wat haar werd 

aangereikte en logischerwijs leidt dat tot sneller resultaat. 

 

Dit vertelt Alexandra over… 

 … haar achtergrond:  
 

‘In mijn leven heb ik de nodige traumatische ervaringen 

opgedaan. Negatieve gebeurtenissen die me enorm veel pijn 

hebben gedaan, die me in hart en ziel hebben geraakt. Ik heb, 

zoals veel mensen, zelf ook te maken gehad met angst, 

onzekerheid, een afgewezen gevoel, er niet mogen zijn, niet 

gehoord worden, geen mening mogen hebben, ik werd eigenlijk 

geleefd. 

De ommekeer kwam nadat ik op een heftige manier het ‘licht 

had gezien’ tijdens een relatie die niet goed voor mij was. Ik 

besefte dat ik teveel energie weg gaf, me teveel aanpaste aan mijn 

partner, waardoor ik steeds minder dingen voor mezelf deed waar 

ik juist energie van kreeg. Daarnaast had ik moeite om te 
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communiceren, ik voelde me onzeker, bagatelliseerde het 

probleem of kon me niet uiten vanwege mijn krop in mijn keel en 

troostte mezelf met eten, ook wel emotie-eten genoemd. Het had 

allemaal te maken met mijn eigenwaarde, die was laag. Daardoor 

was ik het echte contact met mezelf kwijt en kon ik niet goed voor 

mezelf opkomen, grenzen aangeven, goed communiceren etc. Via 

de alternatieve weg kwam ik mensen tegen die me konden helpen. 

Ik kwam in contact met Reiki en De Helende Reis van Brandon 

Bays. Zo kon ik mezelf, en later ook anderen, helen. Daarnaast 

had ik een geweldig lieve therapeut, ze leerde me omgaan met 

mijn HSP (Hoog Sensitief Persoon), ik kwam in mijn kracht en 

leerde magnetiseren. Er kwamen nog een aantal therapeuten en 

meesters op mijn pad die me verder hielpen. Het was geweldig 

om steeds meer thuis te komen bij mezelf en alle ballast achter me 

te laten. Het voelde alsof ik een ui aan het afpellen was, ik kwam 

steeds dichter bij mijn mooie kern. 

Na jarenlange ervaring in het werken in de GGZ, 

maatschappelijke opvang, jeugdzorg en PGB begeleiding besloot 

ik voor mezelf te beginnen en startte mijn praktijk Jouw Balans 

Coach.’  

 

Dit vertelt Alexandra over… 

… wat het claimen van je waarde voor haar 

betekent: 
 

‘Het claimen van je waarde betekent voor mij dat je kiest voor 

jezelf, dat je bij je authentieke zelf komt en uit het leven gaat 

halen wat voor jou mogelijk is. Je creëert dus je eigen leven. Ik 

ben hier zelf een voorbeeld van. Als zelfstandig ondernemer is het 

niet altijd makkelijk. Ik ben van het uurtje-factuurtje werken 

overgestapt naar het aanbieden van programma’s, waarbij ik veel 

dieper tot de kern kom en daarnaast meer tijd over heb voor 

andere dingen. Omdat ik nu al mijn expertise op een andere 

manier inzet, door programma’s aan te bieden, kan ik een hogere 

waarde aan het product hangen. Dat is goed voor mijn 
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eigenwaarde.’ 

 

Dit vertelt Alexandra over… 

… wie haar cliënt is en waarom: 
 

‘Mijn missie is dat meer mensen in contact komen met hun 

authentieke zelf, zodat ze een leven creëren dat bij hen past! 

Belangrijk daarbij is dat de balans tussen Yin (vrouwelijk) en 

Yang (mannelijk) evenwichtig is. Momenteel werk ik meer met 

vrouwen dan met mannen. Vrouwen (en ook mannen), neem de 

leiding over je eigen leven, kom in je kracht, leef en doe werk 

vanuit je hart. Liefde begint bij jezelf, als die in balans is kun je 

die delen. 

Momenteel werk ik veelal met vrouwen met diverse 

problemen, dit komt vaak voort uit pijnpunten uit het verleden. Ze 

zoeken een manier om te veranderen, vallen steeds weer terug. 

Het lukt niet, of ze weten niet hoe, of waar ze moeten zoeken. Ze 

worden er moe van, het put ze uit. Ze lopen letterlijk vast en 

krijgen er zelfs lichamelijke klachten van. Ze weten niet meer 

welke stap ze moeten zetten. 

De keuze om met deze doelgroep te werken is omdat ik weet 

hoe moeilijk het kan zijn als je het contact met jezelf kwijt bent en 

steeds in een vicieuze cirkel rond blijft draaien. Door mijn eigen 

ervaringen, mijn expertise, kan ik de problemen van de klant goed 

invoelen en van daaruit hulp bieden. 

Om deze vrouwen te ondersteunen in hun transformatie, heb ik 

een mooi programma voor ze gemaakt: In balans met je 

authentieke zelf. Een individueel een-op-een-VIP Intensive van 

een dag tot een week die kan plaatsvinden in Spanje, waar ik werk 

en woon, maar ook op het mooie eiland Schiermonnikoog of een 

andere locatie. Dit programma is ook bijzonder geschikt om 

online te doen. 

Het programma is op maat en een-op-een. Ik krijg vaak van 

klanten te horen dat ze klachten hebben en er iets mee willen 

doen, maar geen ellenlang traject. Veel vrouwen hebben het zo 
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druk met werk of de zorg voor de kinderen en hebben niet geleerd 

om tijd voor zichzelf te maken om te ontspannen en dingen te 

doen die belangrijk voor ze zijn. Ze gaan maar door en raken het 

contact met zichzelf kwijt. Veel van mijn klanten zeggen letterlijk 

dat ze uit balans zijn. Herken jij je hier ook in als je dit hoort of 

leest? Dit is de reden waarom ik deze VIP Intensive aanbied. Dit 

programma is waardevol voor de vrouwen die dit nodig hebben, 

want in relatief korte tijd vindt er een enorme transformatie plaats 

met goede resultaten op lange termijn.’ 

 

Dit vertelt Alexandra over… 

… haar droom en waarom het claimen van haar 

waarde belangrijk is voor het realiseren ervan: 
 

‘Mijn droom is het opzetten van een Spiritueel Centrum in 

Spanje. Daar bied ik mijn programma’s aan in combinatie met het 

faciliteren van Dans je in Balans met Chakradance retraites. 

Daarnaast worden er workshops en trainingen gegeven, is het een 

perfecte plek voor mensen die een boek willen schrijven of tot 

rust willen komen. Ik hecht veel waarde aan dit project, dit wil ik 

al jaren en om dit te realiseren is er geld nodig.’ 

 

Dit vertelt Alexandra over… 

… haar belangrijkste belemmering waar ze 

tegenaan liep in het claimen van haar waarde:  
 

‘De belangrijkste belemmering waar ik tegenaan liep in het 

claimen van mijn waarde was dat ik mindsets had die mij 

blokkeerden. Ik hield zelf een verdienmodel in stand die laag was, 

waardoor ik niet kon groeien om mijn uiteindelijke doel te 

behalen. Ik besef dat het te maken had met mijn jeugd, die 

mindsets zaten diep, die heb ik omgebogen.’ 

 

Dit vertelt Alexandra over… 
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… haar twee belangrijkste redenen om met op 

waarde gebaseerde tarieven te werken via 

programma’s in plaats van uurtje-factuurtje: 
 

‘De eerste reden is dat ik door het programma dat ik heb gemaakt 

met mijn klant veel gerichter kan werken. Dit is waardevol voor 

de klant en we bereiken hier hele goede resultaten mee. Dit geeft 

veel voldoening, zowel voor mijzelf als voor mijn cliënt, dus mijn 

hart ligt bij deze manier van werken. Daarnaast kan ik het 

prijskaartje eraan hangen dat voor mij van waarde is, omdat ik 

weet wat de resultaten zijn voor de cliënt.’  
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Dit vertelt Alexandra over… 

… het beste dat voor haar mogelijk is geworden 

door haar waarde te claimen: 
 

‘Doordat ik mijn waarde ging claimen door programmagericht te 

werken, merkte ik een enorme verandering bij mezelf. Mijn 

mindset was veranderd, ik was zekerder van mezelf en dat 

straalde ik uit. Binnen drie maanden had ik mijn programma klaar 

en de eerste aanmelding voor een VIP-intensive. Binnen een 

maand had ik drie high end cliënten: een voor een dag, een voor 

twee dagen en zelfs een cliënt voor een week voor de VIP-

intensive, samen met een dansretreat. Deze manier van werken 

geeft veel voldoening. Ik ben blij dat ik de stap heb gezet om 

meer te verdienen.’  

 

Tot slot zegt Alexandra tegen iedereen… 

… die graag zijn waarde wil claimen en beter wil 

verdienen, maar aarzelt om hierin te gaan staan:  
 

‘Wil jij ook je waarde claimen en beter verdienen? Dan zou ik 

zeker actie ondernemen om op een andere manier te gaan werken. 

Het is noodzakelijk dat je investeert in jezelf en je bedrijf. Aarzel 

je om dit te doen? Wat houdt je tegen? Kijk eens goed naar je 

mindset. Onbewust kun jij jezelf tekort doen door verschillende 

saboterende mindsets die veel impact hebben. In jezelf investeren 

is groei.’  

 

Wil je meer weten over Alexandra kijk dan op:  

www.jouwbalanscoach.nl en www.alexandralangeveld.com 
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Hoofdstuk 3 

Oorzaken van  

onderbetaald worden 
 

 

‘Het is waar dat geld niet het meest belangrijke is in het leven, 

maar geld heef invloed op alles dat belangrijk is in het leven.’ 

- ROBERT KIYOSAKI 

 

 

Mijn definitie van onderbetaald worden is simpelweg: Niet het 

inkomen ontvangen waarmee je in je levensonderhoud kunt 

voorzien en dat geen recht doet aan de waarde die je biedt. De 

hoeveelheid van dit inkomen is een subjectief gegeven, dat kan 

voor een ieder anders zijn. De een leidt een financieel zorgeloos 

en vervuld leven met 25.000 euro per jaar, terwijl een ander een 

ton wil omzetten of zelfs meer.  

Hoe komt het dat professionals het inkomen niet kunnen 

realiseren dat recht doet aan hun potentieel, aan wie ze zijn en wat 

ze te bieden hebben? Hier een mindset om tot je door te laten 

dringen als je denkt dat uiterlijke omstandigheden bepalend zijn 

bij het claimen van jouw waarde: Jij bent de enige die jezelf een 

beter tarief en betere inkomsten kunt geven. Er is werkelijk 

niemand anders die dit voor jou kan doen! Je cliënt niet, de 

zorgverzekeraar niet, de beroepsvereniging niet of wie of wat dan 

ook. Jij bent degene die hierin centraal staat en uiteindelijk alles 

bepaalt. Het zal je echter pas ‘gegeven’ worden, zodra jij je er 

voor openstelt en de voorwaarden begint te creëren.  

Verdienen naar de waarde die je hebt te bieden, kan alleen als 

je oprecht bereid bent je ervoor open te stellen dat je het verdient 

omdat je het waard bent. Anders gezegd: je verdient wat je waard 
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bent omdat jij het waardig bent. Het wordt tijd om de mindset van 

‘het is niet voor mij weggelegd’ of ‘het is niet voor mij bedoeld’ 

door te prikken. Er heerst een waarde-arm en schaarste denken 

onder veel transformationele professionals, in plaats van een 

waarderijke mindset afgestemd op overvloed en mogelijkheden. 

Naast het genoemde in hoofdstuk 1 zijn er nog vier factoren die 

maken dat er schaarste denken in jouw bewustzijn aanwezig is.  

 

Vier extra factoren waarom je niet verdient en 

betaald krijgt wat je waard bent  
 

Er zijn veel meer factoren die een rol spelen in je huidige 

onvermogen te verdienen en betaald te krijgen wat je waard bent. 

Denk hierbij aan hoe je geprogrammeerd bent vanuit je opvoeding 

of de heersende geld mindset in je familie. En ook cultuur, religie 

of je levensbeschouwing kunnen een rol spelen. Ik heb vier 

oorzaken voor je die veel voorkomen en herkenbaar zijn voor 

velen. Laat me er meteen even bij vermelden dat deze factoren in 

willekeurige volgorde staan en niet in volgorde van 

belangrijkheid. 

 

1.  De beroepsopleidingen en beroepsverenigingen 

 

Tijdens je beroepsopleiding word je vakinhoudelijk opgeleid, 

specifiek voor dat waar jij de opleiding in volgt. Toen ik destijds 

werd opgeleid als massagetherapeut en vervolgens 

hypnotherapeut, was er nauwelijks tot geen aandacht voor de 

vraag hoe je cliënten aan kon trekken. In de destijds driejarige 

opleiding tot hypnotherapeut heb ik welgeteld een of twee 

dagdelen gehad over marketing en bedrijfsvoering, wat 

inhoudelijk weinig voorstelde. Ondanks dat dit jaren geleden is, 

blijkt dit nog steeds zo te zijn, wellicht uitzonderingen 

daargelaten. Alle professionals die ik spreek, in het bijzonder mijn 

coachees, geven aan dat zij hier nog steeds bijna niets over leren.  

Kortom, er wordt je wel geleerd hoe je cliënten vakinhoudelijk 
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goed kunt helpen, maar je leert niet hoe je aan die cliënten kunt 

komen, laat staan hoe je adequaat kunt gaan verdienen naar de 

waarde die je biedt. Met uitzondering dan van tips als: Zorg dat je 

visitekaartjes hebt, een website hebt, maak een flyer en dat soort 

dingen. Geen kennis die echt zoden aan de dijk zet. Nu wil ik hier 

niet zeggen dat beroepsopleidingen dit zouden moeten gaan doen, 

die discussie wil ik hier niet voeren, maar meer gedegen aandacht 

hiervoor kan geen kwaad en het is zeker een gemiste kans.  

Ook bij beroepsverenigingen wordt er nauwelijks tot zelfs 

geen aandacht besteed aan adequate marketing- en 

businesskennis. In het kader van bijscholing en verdere 

professionalisatie blijft de nadruk liggen op vakinhoudelijke 

bijscholing.  

Kortom, je leert wel hoe je goed kunt zijn in je vak, maar je 

leert niet hoe je waardevolle cliënten aan kunt rekken en je 

praktijk kunt laten groeien. Al die duizenden tot tienduizenden 

euro’s investering in vakinhoudelijke bekwaamheid kan, behalve 

op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en transformatie, een 

dure en zelfs slechte zakelijke investering zijn als je daarna 

onvoldoende tot geen cliënten aantrekt, onderbetaald wordt en te 

weinig verdient. Met alle frustraties van dien, waar je niet op zit te 

wachten! 

2.  Jezelf aanpassen aan de geld mindset van je omgeving 

 

Laat ik meteen delen wat mijn ervaring was na mijn afstuderen als 

hypnotherapeut in 2001. Toen ik mijn tarief wilde vaststellen, 

keek ik naar andere professionals en wat zij hierin deden. In eerste 

instantie keek ik naar de medestudenten, maar ik ging ook op 

internet zoeken bij andere hypnotherapeuten. Hetzelfde deed ik 

een aantal jaar eerder toen ik afstudeerde als massagetherapeut. 

Daarnaast werd ik lid van de beroepsvereniging, hier kreeg ik 

richtlijnen over het tarief dat ik kon vragen, wat paste bij het 

marktonderzoek dat ik zelf had gedaan. En ik weet dat anderen dit 

vandaag de dag nog steeds zo doen! 

Kortom, je past jouw tarief aan naar de geld mindset die in de 
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omgeving aanwezig is en zich vertaalt naar tarieven. Maar je past 

niet alleen je geld mindset aan op die van je omgeving, je past ook 

je financiële waardebeleving aan op die van je omgeving. Want 

terwijl er gekeken wordt naar tarieven van anderen, en de 

richtlijnen die worden gegeven voor minimale en maximale 

bedragen die je mag vragen, schat jij op basis hiervan je waarde 

in. Je ziet jezelf als ‘minder dan’ of ‘beter dan’ die en die en 

neemt daarbij de tarieven mee die zij vragen. En uiteindelijk kies 

je daarin dan een tarief dat op dat moment - hopelijk - voor jou als 

goed voelt, gebaseerd op wat je omgeving doet of adviseert. 

Er is echter nog een andere belangrijke partij die een rol speelt 

bij het aanpassen van je tarief aan de omgeving, namelijk de 

cliënt. Men heeft de aanname dat cliënten niet bereid zijn meer te 

betalen. Niet zozeer omdat ze dat niet zouden willen, maar omdat 

ze dat niet zouden kunnen. En als ze het wel zouden kunnen, ze 

dan sneller naar iemand anders kunnen gaan die goedkoper is. Als 

je al een praktijk hebt, kan dat gebaseerd zijn op uitspraken van je 

huidige cliënten. En als je net startende bent kun je deze 

veronderstelling hebben, omdat je je laat leiden door een idee 

over de heersende geld mindset bij cliënten of wat andere 

professionals erover zeggen.  

Goed geld verdienen en er zelfs rijk van worden kan 

veroordeeld worden. Je omgeving, of dat nu je cliënten zijn, je 

collega professionals of anderen, kunnen het zien als uitbuiten, 

profiteren en jezelf verrijken aan het leed van anderen. Om deze 

veroordeling en kritiek te voorkomen, om de situatie te 

voorkomen waarin jij je moet verantwoorden voor je hogere 

tarieven, vermijd je deze liever en pas jij je aan de heersende geld 

mindset aan.  

 

3. Investeren in de ‘verkeerde’ kennis 

 

Veel professionals investeren in de ‘verkeerde’ kennis. Ik bedoel 

hiermee vakinhoudelijke kennis. Ik zet ‘verkeerde’ bewust tussen 

aanhalingstekens, omdat het vanuit een bepaald perspectief en 
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met de beste intenties géén verkeerde kennis is. Velen hebben 

behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, blijven groeien en 

doorleren. Er is zoveel ongelooflijk leuke, inspirerende, 

waardevolle vakinhoudelijke informatie beschikbaar. Denk aan 

methodieken, visies, opleidingen, workshops, trainingen die je 

kunt volgen om jezelf steeds meer te bekwamen in dat wat je aan 

het doen bent.  

Dit bij blijven leren, je professioneel verder blijven 

ontwikkelen, kan financieel echter een behoorlijke investering 

zijn. Het komt regelmatig voor dat ik een professional spreek 

waarbij de omzet van het voorgaande of huidige jaar grotendeels 

of soms zelfs volledig is opgegaan aan investeringen in 

vakinhoudelijke kennis.  

Maar een andere factor speelt ook een rol bij het investeren in 

vakinhoudelijke kennis in relatie tot het claimen van je waarde. 

Waarbij de ‘ik moet alles weten’ ego-illusie een rol speelt als 

compensatie voor je onzekerheid. Menig keer hoor ik dat men 

deze of die opleiding wil doen, zodat men beter en makkelijker 

cliënten aan kan trekken, waardoor de praktijk beter kan lopen. 

Dat wordt gezegd door professionals die al meer dan voldoende in 

huis hebben om veel waarde te kunnen bieden. Het gaat dus over 

iets anders dat ontbreekt, namelijk het onvermogen om en de 

onwetendheid over hoe je voldoende cliënten aan kunt trekken die 

bereid zijn je goed te betalen voor de waarde die je hebt te bieden. 

Dit wordt dan vertaald in ‘ik moet mijzelf nog aantrekkelijker 

maken voor mijn cliënten en moet mijzelf vakinhoudelijk verder 

scholen’.  

Er is niets mis met jezelf vakinhoudelijk verder bekwamen en 

te blijven investeren in persoonlijke en professionele groei. Echter 

een veel betere investering, zeker als jouw motivatie gericht is op 

makkelijker en sneller cliënten aantrekken, is je geld besteden aan 

hele goede business- en marketingtraining én coaching. Dit zal je 

helpen bij het sneller en makkelijker aantrekken van cliënten. 

Zelfs als je net je opleiding hebt afgerond en denkt dat je je 

inhoudelijk nog meer zou moeten bijscholen.  
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Want wie denk je dat uiteindelijk de meest succesvolle 

transformationele professional is en een bloeiende praktijk heeft? 

De super bekwame professional die veel geïnvesteerd heeft in 

vakinhoudelijke kennis, jarenlang ervaring heeft, maar worstelt 

om cliënten aan te trekken en zo voldoende te kunnen verdienen? 

Of de professional die, als hij eenmaal een vakinhoudelijke basis 

heeft, investeert in kennis over hoe je een bloeiende praktijk 

creëert met adequate marketing- en businesskennis en coaching, 

waardoor hij makkelijker en sneller cliënten aantrekt? De laatste 

uiteraard!  

We kunnen allemaal leren hoe we auto moeten rijden, we 

kunnen zelfs allerlei aanvullende cursussen volgen om een nog 

betere bestuurder te worden. Maar diegene die de weg op gaat, 

regelmatig en veel kilometers maakt - oftewel met cliënten werkt 

- zal uiteindelijk de meest ervaren bestuurder worden. 

Inhoudelijke kennis is dus een aspect, het is de basis, echter 

ervaring daarentegen is van veel grotere waarde en van 

doorslaggevend belang. En om ervaring op te doen, heb je 

cliënten nodig, bij voorkeur zo veel mogelijk. Hoe je aan meer 

cliënten komt, en vooral de juiste cliënten, dat vraagt een 

investering in andere kennis! En natuurlijk kun je, terwijl je meer 

cliënten aantrekt en de verdiensten realiseert die je waard bent, 

deze financiële overvloed vertalen naar verdere vakinhoudelijke 

ontwikkeling.  

Het volgende wil ik even kwijt, omdat ik dit erg veel signaleer. 

Maak niet de vergissing te geloven dat het volgen van allerlei 

gratis of zeer goedkope trainingen die business- en 

marketingexperts aanbieden, incluis ik, een adequate investering 

is voor de benodigde kennis. Zo hoor ik professionals regelmatig 

verkondingen dat ze veel gratis webinars volgen om op de hoogte 

te blijven en tips te ontvangen. Zij geloven serieus dat ze hiermee 

hun best doen om adequate businesskennis te verkrijgen. Als jij je 

hier echter toe beperkt, dan is dat hetzelfde als geloven dat je met 

het volgen van een open dag of een introductieworkshop van een 

of zelfs diverse opleidingen, de kwaliteit en grondigheid vervangt 
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van een langdurige opleiding waarin je gedegen wordt opgeleid. 

De pak hem beet honderd dagen training die ik heb gehad als 

hypnotherapeut zijn niet te vergelijken met de open dag waar ik 

ben geweest. Niet alleen gaat het om het eigen maken van de 

inhoudelijke kennis, maar ook om het innerlijke 

transformatieproces dat zich voltrekt tijdens een gedegen en 

langdurige opleiding.  

De ware bekwaamheid komt tijdens het werken met cliënten 

en je geleerde kennis omzetten in ervaring. Jezelf kosten besparen 

door niet mee te doen met een zeer goed bewezen 

trainingsprogramma inclusief een-op-eencoaching, want dit biedt 

de snelste en meest resultaat genererende impact, is besparen op 

je winst- én zijnspotentie. Met andere woorden: je laat geld liggen 

en je doet jezelf tekort! Daarbij is het niet alleen een kwestie van 

veel kennis vergaren wat je moet doen. Zelfs met deze kennis 

blijkt dat jij zelf - je mindset - de allergrootste belemmering bent 

in het creëren van overvloed en het claimen van je waarde.  

Net zoals je vindt dat een potentiële cliënt die op jouw weg 

komt jou nodig heeft om het probleem goed aan te kunnen pakken 

en op te lossen, en zich niet dient te beperken tot proberen het zelf 

te doen, zelfhulpboeken te lezen of een gratis workshop te volgen 

over het onderwerp van diens probleem, zo heb jij een goede 

businesscoach nodig om te gaan verdienen naar je waarde.  

De juiste investering doen levert je niet alleen geld op, maar 

brengt je zoveel meer. Zoals het inzicht in wat het claimen van je 

waarde jou kan brengen en hoe je een leven in vrijheid en 

overvloed kunt leiden. Ik heb de afgelopen jaren tienduizenden 

euro’s geïnvesteerd in een aantal trainings- en coachtrajecten. En 

ik heb er niet alleen alles, maar ook zoveel meer door 

terugverdiend. Een investering die je leert je te verbinden met dat 

wat je het liefste doet en hoe je hiermee meer mensen kunt helpen 

en beter kunt verdienen, is de enige juiste investering. 

Coachees raden mij regelmatig aan bij anderen in hun netwerk. 

Hierbij is een veelgehoorde reactie: ‘Ze zal wel duur zijn, dat kan 

ik vast niet betalen.’ En vervolgens doen de meesten niets, omdat 
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ze er niet in geloven dat cliënten bereid zijn royaal te betalen voor 

dat wat ze te bieden hebben, alsook dat ze niet geloven dat ze het 

kunnen. Mijn coachees en ik weten beiden dat als je in deze 

mindset blijft hangen en geen actie onderneemt, het te verdienen 

geld op tafel blijft liggen. Je blijft worstelen en stress ervaren, 

omdat je vanuit een gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen op 

wat mogelijk is niet voluit je waarde claimt. 

Investeer in goede kennis en coaching. En bij voorkeur, als je 

een klik met mij voelt, uiteraard bij mij (ik heb geen last van valse 

bescheidenheid). Of anders bij een van de andere goede 

businesscoaches. En komen steeds meer businesscoaches, maar er 

zijn slechts een handjevol goede businesscoaches die bekend 

staan als expert en goede aantoonbare resultaten behalen met hun 

klanten!  

Jeanet Bathoorn heeft een checklist gemaakt met acht criteria, 

op basis daarvan kun jij je businesscoach kiezen. Hoe meer 

criteria een coach aan voldoet, hoe beter. Met haar toestemming 

noem ik graag deze criteria:  

 

1. Focus op 1 aanbod. 

2. Is minimaal 5 jaar ondernemer. 

3. Heeft minimaal 2 á 3 boeken gepubliceerd. 

4. Heeft minimaal 10 checkbare testimonials. 

5. Investeert minimaal 5.000 Euro per jaar aan training en 

 coaching. 

6. Wordt door de pers als expert gezien. 

7. Heeft een omzet die jij ambieert. 

8. Is ‘walking the talk’. 

 

Je kunt de checklist met aanvullende informatie als infographic 

via haar website jeanetbathoorn.nl downloaden.  

 

4.  Geloven dat het niet om het geld gaat 

 

‘Ik doe het niet voor het geld!’ Herken je deze? Want hij komt 
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vaak voor! Laat me allereerst zeggen dat ik het ook niet voor het 

geld doe. Dat is zeker niet de reden waarom ik therapeut - en 

uiteraard businesscoach - ben. Ik doe wat ik doe en heb daarin 

bewuste keuzes gemaakt, omdat ik mij niet voor kan stellen iets 

anders te kunnen doen dat net zoveel vervulling geeft als werken 

met mijn cliënten en zien welke prachtige transformaties ze 

doormaken. Om het spiritueel te zeggen: het is de waarachtige 

beweging die gemaakt wil worden en ik kan niet anders dan hier 

gehoor aan geven; het is in waarheid leven met mijzelf. Deze 

zelfde passie en beweging leeft bij velen. 

Hoe kan het dan dat anderen helpen en financiële overvloed 

niet met elkaar samen lijken te gaan? Toen ik een aantal jaar 

geleden in Amerika was voor een businesstraining, keek ik op de 

televisie naar een interview met een therapeut. Geen idee meer 

wat ze nu exact deed, maar wat me bijstaat is dat het een 

vakgebied was in de alternatieve hoek dat regelmatig wordt 

uitgeoefend. Wat er meteen uitsprong was, dat ze zei dat je dit 

werk niet moest doen als je er goed mee wilde verdienen. Anders 

gezegd: als je goed wilt verdienen, moet je geen therapeut 

worden. Wow, dat is nog eens een op schaarste gerichte mindset 

die een grote impact zal hebben op haar handelen!  

Nogmaals, geld is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste 

is de drive, de passie, de bezieling waarmee je het doet. Daar mag 

je goed mee verdienen, of minder goed mee verdienen, dat maakt 

niet uit. Het gaat erom dat jij dat doet, ook qua verdiensten, wat 

voor jou waarachtig voelt en een uitdrukking is van wie je bent... 

voorbij je angsten en bijbehorende verhalen. En daarin mág je 

goed verdienen.  

 

Waarom het juist wél om geld gaat 
 

Ik wil je uitnodigen om ‘het gaat niet om het geld’ om te denken 

en je bewust te worden wanneer en waarom het wél om geld gaat. 

Nederland heeft bijna 1 miljoen zzp’ers, waarvan de inkomens- en 

vermogensposities sterk uiteen lopen. Sommigen werken fulltime, 
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anderen in deeltijd, al dan niet naast hun loondienstverband of 

vanuit de WW. Daarbij: 40 procent stopt na vier jaar alweer als 

zzp’er. Hoe heterogeen de groep ook is, zzp-experts zien wel twee 

duidelijke kenmerken waarmee je de kwetsbare van de 

zelfredzame zzp’ers kunt onderscheiden. Het eerste onderscheid: 

moet en kán iemand rondkomen van zijn inkomsten als zzp’er? 

Denis Maessen, voorzitter van Platform Zelfstandige 

Ondernemers (100.000 leden) en lid van de SER: “De groep die 

niet of moeilijk kan rondkomen van zijn inkomen is kwetsbaar. 

Deze mensen hebben een laag verdienvermogen met een 

jaarinkomen van maximaal 20.000 tot 22.000 euro.” Dan is er nog 

een ander onderscheid te maken: de onderhandelingsruimte. 

Volgens directeur Bram van Beetz van Yacht zegt de mate waarin 

een zzp’er kan onderhandelen over zijn tarief met zijn 

opdrachtgever iets over de mate van zijn kwetsbaarheid. Als hij 

prima in staat is om te onderhandelen, dan is hij zelfredzaam, 

luidt zijn conclusie.’ (Bron: Dagblad van het Noorden, 15 februari 

2017).  

Daarnaast schatten beroepsverenigingen NOBCO en LVSC dat 

er rond de 40.000 coaches in Nederland werken: 80 procent van 

hen combineert zijn eigen praktijk met een vaste baan, want 

blijkbaar is enige vorm van een vast inkomen nodig om het hoofd 

boven water te kunnen houden. Eenvoudig googelen op ‘failliet’ 

en ‘startende ondernemers’ levert snel gegevens op uit diverse 

bronnen: 50 procent van de startende ondernemers gaat binnen de 

eerste vijf jaar failliet (bron: Tijdschrift voor Coaching, juni nr. 2 

2011).  

Een interessant stukje statistiek dat al iets aangeeft waarom 

geld wel belangrijk is. De mate van onderhandelen over het tarief 

vertaal ik daarbij overigens als de vrijheid om als professional zelf 

een goed tarief te bepalen. Om het bij mijzelf te houden: ik bepaal 

zelf mijn tarief, er is niemand die mij hier iets in voorschrijft en 

een cliënt kan dat betalen of niet. Een goede vraag is uiteraard hoe 

je er dan voor zorgt dat je cliënten je tarief betalen, maar dat is 

voor een later hoofdstuk. Hier vijf situaties waarbij geld wel 
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degelijk een belangrijke rol speelt en een grote impact heeft op je 

leven. 

 

1.  Je moet er een baan naast hebben 

 

Veel professionals moeten er een baan naast hebben om 

voldoende inkomsten te realiseren en te voorzien in het 

levensonderhoud. Ik hoor nog wel eens het typerende: ‘Om mijn 

praktijk te kunnen houden, is het nodig dat ik er een baan naast 

heb.’ Laat dit even tot je doordringen als dit een uitspraak van jou 

zou kunnen zijn. Je zegt dus: ‘Om dat wat ik het liefste doe te 

kunnen doen, heb ik een baan nodig om dit te kunnen doen’.  

Echter met uitzondering van twee professionals, die ik ook nog 

eens persoonlijk ken en klaarblijkelijk zo’n te gekke baan hebben, 

hebben de vele professionals die ik de vraag heb gesteld: ‘Zou jij 

stoppen met je baan als je praktijk voldoende inkomsten biedt?’ 

geantwoord met ‘Ja!’ Dus hier gaat het wel degelijk om het geld!  

Dit houdt tevens in dat je al die uren en energie die jij aan die 

parttime of zelfs fulltime baan moet besteden, niet kunt investeren 

in je praktijk, je cliënten, in dat wat je het liefste doet. Laat staan 

wat het fysiek, emotioneel en mentaal met je doet. Ik heb al een 

aantal keren gezien hoe professionals ‘s avonds na een dag 

werken enigszins vermoeid hun cliënten behandelden, vervolgens 

hun praktijk drastisch hebben moeten afbouwen, er mee hebben 

moeten stoppen of zelfs overspannen of in een burn-out raakten 

omdat het ze het allemaal teveel werd.  

Zo had ik in mijn praktijk een cliënt die worstelde met haar 

eetgedrag. Naast haar baan had ze een eigen praktijk in de 

avonduren en op haar vrije doordeweekse dag. Ik zag al snel dat 

ze met datgene wat ze in haar praktijk deed zeer begaafd was. Ze 

had veel potentieel dat nu niet tot haar recht kwam, omdat ze niet 

wist hoe ze adequaat cliënten aan moest trekken. Daarnaast vroeg 

ze veel te lage tarieven, waardoor ze onvoldoende verdiende… en 

dus een baan er naast nodig had voor tweeëndertig uur per week, 

waarvoor ze dagelijks twee uur per dag moest reizen. Ze zou 
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direct met haar baan stoppen als ze haar praktijk bloeiende kon 

krijgen. Uiteindelijk lukte het haar niet meer om alle ballen in de 

lucht te houden, stopte ze eerst met haar praktijk en wat later 

meldde ze zich ziek vanwege een burn-out. Ik weet niet hoe het 

tegenwoordig met haar gaat; dit soort situaties kunnen een 

uitnodiging zijn om het roer om te gooien en je hart te volgen. Ik 

hoop dat zij gehoor heeft gegeven aan deze uitnodiging, want ze 

kan veel mensen prachtig helpen met dat wat ze heeft te bieden.  

 

2.  Veel declarabele uren moeten maken 

 

Een andere reden waarom het wél om het geld gaat, is als je een 

bepaald uurtarief hanteert en je veel declarabele uren moet maken 

om te voorzien in je levensonderhoud. Er zijn professionals die 

het voorrecht hebben van een bloeiende praktijk, in de zin van 

elke week weer een volle agenda te hebben met cliënten. Dat kan 

een luxe zijn, maar het wordt een valkuil als je week in week uit 

zo hard moet werken dat er nauwelijks tijd, laat staan energie 

overblijft voor andere zaken die ook belangrijk voor je zijn. Je zit 

dan gevangen in het veel uren moeten maken om rond te kunnen 

komen. By the way: dit is niet mijn definitie van een bloeiende 

praktijk, waarbij vrijheid en je vervuld voelen belangrijke 

kernwaarden zijn!  

Regelmatig heb ik professionals gesproken die graag het roer 

om willen gooien, maar naast het niet zo goed durven, voelen ze 

zich gevangen, omdat ze geen tijd en energie hebben voor de 

gewenste omslag. Ze durven geen tijd vrij te maken, of minder 

declarabele sessies te voeren, omdat ze bang zijn dat ze het verlies 

aan inkomsten niet weten te compenseren met slimmer werken en 

het claimen van hun waarde met de daarbij behorende tarieven. 

 

3.  Financiële afhankelijkheid van een partner 

 

Een andere belangrijke reden is dat men financieel afhankelijk is 

van een partner. De partner draagt een belangrijk deel bij in het 
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inkomen, zo niet het grootste deel. Nu heeft elke relatie zijn eigen 

spelregels. Maar veelal zie je dat professionals zich niet vrij 

voelen om bepaalde investeringen te doen. Er kan sprake zijn van 

toestemming moeten vragen, waarbij een ‘Nee!’ van jouw partner 

tegenover jouw ‘Ja!’ tot ruzie leidt en de ‘Nee!’ doorslaggevend 

is.  

Zo ken ik een professional die voor een zeer hoge financiële 

investering stond, die zij absoluut nodig vond voor zichzelf en 

haar praktijk. Het leidde tot een ‘knetterende ruzie’ met haar man 

die het er niet mee eens was. Uiteindelijk ging ze ervoor staan dat 

ze in de eerste plaats met zichzelf was getrouwd en daarna pas 

met haar man. Ze deelde dit in een prachtig openhartig bericht op 

haar Facebook pagina. Over het claimen van je waarde en trouw 

blijven aan jezelf gesproken! En hun liefde... die bleek gelukkig 

tegen dit stootje te kunnen en haar man steunt haar inmiddels 

volop in haar nieuwe koers en doet er zelfs aan mee. Ik heb het 

over Kitty Vromen en je kunt haar ‘Claim Je Waarde’ verhaal 

verderop lezen.    

Vaak gaat het echter anders en schikt de professional zich naar 

de partner. Zo had ik een veelbelovende klant die prachtige 

resultaten behaalde met cliënten. Ik leerde haar vervolgens hoe ze 

het waardevolle dat ze had te bieden om kon zetten in een 

programma, waardoor ze veel hogere tarieven kon vragen, waar 

ze vervolgens probleemloos cliënten voor wist aan te trekken. Ze 

voelde zich enorm groeien in haar waarde en had een prachtige 

droom rondom een probleem en de oplossing daarvoor, waar op 

dit moment veel behoefte aan is in de samenleving. Ze wilde 

graag investeren in een vervolgtraject om zich verder te 

ontwikkelen. De beschikbaarheid van financiële middelen was 

geen enkel probleem, maar haar partner was hier zeer op tegen, zij 

moest zich eerst maar eens bewijzen en zij… schikte zich.  

Dit soort situaties van afhankelijkheid, waarin de partner lijkt 

te bepalen of er wel of geen geld wordt uitgegeven, wat volgens 

mij in essentie om iets anders dan geld gaat, komt in relaties veel 

voor. Relatietherapeuten weten als geen ander dat geld een 
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essentiële rol speelt in de relatiedynamiek.  

 

4.  Je kunt niet doen wat je graag wilt 

 

Onvoldoende inkomsten leidt tot een leven waar je niet kunt doen 

wat je graag zou willen doen, omdat je het geld niet hebt. 

Natuurlijk kun je genieten en gelukkig zijn zonder dat je veel geld 

hebt. De dingen die mij het gelukkigst maken zijn allemaal gratis 

te krijgen, en het ware geluk zit in de ontdekking van wie je 

werkelijk bent. Maar in het leven van alledag zijn er dingen die je 

graag wilt hebben en doen die geld kosten. Dat kan zowel voor 

professioneel als persoonlijk gebruik zijn, bijvoorbeeld investeren 

in een bepaalde opleiding, materialen voor je praktijk, je huis 

opknappen of zelfs verhuizen, een nieuwe auto, een mooie reis, 

studie van je kinderen, vaker en meer leukere dingen doen met je 

partner of gezin, enzovoort.  

Zo is het voor mij juist het materiële minder belangrijk en 

geeft goed verdienen mij de vrijheid om minder uur te werken - 

gemiddeld zo’n vijfentwintig uur per week - en mij in die tijd te 

focussen op dat wat ik het liefste doe, zoals boeken schrijven. 

Terwijl ik dat wat ik minder graag doe of zelfs niet zou moeten 

doen, kan automatiseren of uitbesteden aan een goed 

ondersteunend team. Bepaalde dromen kosten dus geld.  

Maak maar eens een lijst met dertig punten wat je zou doen als 

je meer geld zou hebben. En haal hier dan de drie belangrijkste 

punten uit die voor jou op dit moment het meest waardevol zijn.   

 

5.  Geldzorgen en stress 

 

Het gaat ook om geld als er sprake is van geldzorgen en daarmee 

gepaard gaande stress. En dat is bij veel professionals het geval! 

Op het moment dat er veel financiële stress is, gaat dit allereerst 

ten koste van jezelf, maar ook van je directe omgeving, veelal je 

partner en gezin, en je cliënten. Op het moment dat je goed kunt 

verdienen, geeft dat financiële rust.  
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Uit wetenschappelijke studies blijkt dat stress vanwege 

geldzorgen een verbazingwekkend effect heeft op de cognitieve 

vermogens. Zo is er een test gedaan in een Indiase staat, waar de 

boeren voor de jaarlijkse oogst van suikerriet maar weinig geld 

hebben. Gedurende deze periode van het jaar hebben ze geen 

andere keus dan leningen af te sluiten of hun bezittingen in 

onderpand te geven, zodat ze hun rekeningen kunnen betalen. Een 

groep psychologen van Harvard besloot deze boeren te testen op 

hun cognitieve vermogens in de periode van geldzorgen en 

aanvragen lening. Ze deden dezelfde test vervolgens een paar 

maanden later, toen de oogst was gedaan en de verdiensten binnen 

waren. Het enige verschil tussen de fase voor en na de oogst 

waren de geldzorgen, voor de rest waren alle variabelen hetzelfde. 

Uit het onderzoek bleek dat er een opzienbarend verschil was 

tussen de cognitieve vermogens in de periode van geldzorgen en 

erna. In de geldzorgen periode was hun IQ negen tot tien punten 

lager dan na betaling van het geoogste suikerriet. Dit percentage 

was zo groot dat ze statistisch gezien opschoven naar een andere 

IQ-classificatie: van superieur intelligent naar normaal of van 

normaal naar de ‘onnozele en simpele geesten’.  

Uit deze studie wordt iets duidelijk: als geld schaars wordt, 

raak je er meer op gefixeerd, het denken wordt gevuld met 

zorgelijke gedachten. Mensen met geldzorgen hebben minder 

‘bandwijdte’ in hun hersenen om zich te kunnen focussen op 

andere zaken. Uit een ander onderzoek blijkt dat deze 

‘bandwijdte’ kan leiden tot een vermindering van intelligentie. 

Iedereen weet dat als je gedwongen wordt de hele nacht wakker te 

blijven, je moeite hebt om de volgende dag helder te denken. Of 

alleen al het slecht slapen; een van de redenen waarom ik zoveel 

waarde hecht aan een goede nachtrust, omdat mijn brein de 

volgende dag anders niet ‘vooruit te branden’ is. De impact van 

geldzorgen op de cognitieve vermogens is met 80 procent gelijk 

aan iemand die een hele nacht niet slaapt. 

Nog een test die prachtig laat zien hoeveel impact serieuze 

geldzorgen op de mentale vermogens heeft. Deze vond plaats in 
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een winkelcentrum in Amerika. Aan mensen werd gevraagd zich 

een hypothetische situatie voor te stellen, waarbij ze net verteld 

was dat de reparatie aan hun auto 1.500 dollar of een tiende 

hiervan, 150 dollar kostte. Met een van deze rekeningen in hun 

denken geprent, moesten ze twee testen afleggen. De eerste was 

een intelligentietest die vaak gebruik wordt bij psychologische 

experimenten: de Raven’s Progressieve Matrix test, die je 

vermogen meet van logisch en probleemoplossend denken. Op 

een zwart-witte achtergrond word je geconfronteerd met een reeks 

van getekende vormen, maar er zit een hiaat in de reeks. Jouw 

taak is vast te stellen welke vorm van de reeks die je te zien krijgt 

logischerwijze past in het hiaat. In de tweede test lichten op een 

computerscherm in versneld tempo instructies op die je zeggen 

om zo snel als mogelijk op een toets van het toetsenbord te 

drukken. Het is onmogelijk om te voorspellen wat het volgende is 

dat komt. Deze test meet het vermogen van een persoon om snel 

te kunnen denken en handelen.  

Wat is de conclusie uit deze laatste test? Binnen de scope van 

dit boek is het belangrijk te noemen dat uit de testen bleek dat er 

verschil in prestaties was tussen mensen die meer of minder 

financieel bemiddeld waren. Houd hierbij even in het achterhoofd 

dat ze een van de twee autoreparatie rekeningen ingeprent hadden 

gekregen. Het bleek dat degenen die voldoende geld hadden met 

beide testen even goed (of slecht) scoorden, ongeacht of ze nu een 

rekening kregen van 150 of 1.500 dollar. Degenen met minder 

geld scoorden aanzienlijk slechter als ze geconfronteerd werden 

met de hoge autorekening van 1.500 dollar. En onthoud: dit ging 

om een hypothetische rekening, het was niet eens een echte 

situatie! Er waren geen echte kosten mee gemoeid en toch had de 

opgewekte geldzorg een significante impact op de cognitieve 

vermogens.  

We kennen allemaal wel de ervaring van ergens op gefixeerd 

zijn, of dat nu geld is of iets anders. Denk aan iemand die zich 

eenzaam voelt en op Facebook door de tijdlijnen scrolt en alleen 

maar lijkt te zien dat iedereen het leuk heeft met zijn familie of 
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vrienden. Of iemand die zwanger is en opeens overal 

kinderwagens ziet. Door de fixatie springen bepaalde zaken er 

ineens uit die anders op de achtergrond blijven en zelfs niet 

opvallen. Hetzelfde gebeurt met geld. Als je het niet hebt, ben je 

er door geobsedeerd. Je kunt het niet uit je denken krijgen. Zo’n 

fixatie is al vervelend genoeg, maar als je de uitslagen van de 

wetenschappelijke studies meeneemt, dan is duidelijk dat hoe 

meer zorgen jij je erover maakt, hoe onwaarschijnlijker het is dat 

je de cognitieve helderheid hebt om de goede beslissingen te 

nemen. Geldzorgen en de hieraan gerelateerde stress verminderen 

je intelligentie (Bron: Mind over Money van Claudia Hammond). 

Uit de jaarcijfers van branchevereniging NVVK, de 

Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal 

Bankieren, blijkt dat de schuld van Nederlanders in de 

schuldhulpverlening toeneemt. De gemiddelde schuld was in 2014 

ruim 38.000 euro, in 2015 steeg dit gemiddelde naar 43.000 euro. 

Vooral veel zzp'ers (waar transformationele professionals deel 

van uitmaken) en mensen die gedwongen hun huis moeten 

verkopen, komen in de schulden terecht.  

Daarnaast blijkt uit een persartikel in juni 2016 van een nieuw 

rapport van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor 

Regeringsbeleid) Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk 

perspectief op problematische schulden dat ‘mensen met een 

vermijdend karakter en mensen met weinig zelfcontrole een 

beduidend grotere kans hebben op financiële problemen. Ze zijn 

eerder geneigd problemen te ontkennen en niet op tijd 

maatregelen te nemen.’  

Het WRR meldt tevens: ‘Uit onderzoek blijkt dat stress en 

armoede een negatieve invloed hebben. Als gevolg van stress en 

armoede denken mensen minder lang over beslissingen na, laten 

zij zich sterker leiden door de acute problemen van het moment, 

en wordt hun zelfcontrole minder. Problematische schulden zijn 

natuurlijk bij uitstek een bron van armoede en stress. Dus juist op 

het moment dat het extra belangrijk is geen domme dingen te 

doen, gaan psychologische mechanismen spelen die het moeilijker 
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maken verstandige financiële besluiten te nemen en de lange 

termijn voor ogen te houden. Zo kan een neerwaartse spiraal 

ontstaan.’ 

Uit gesprekken met professionals kan ik bevestigen dat er ook 

binnen deze doelgroep een grote groep is die vermijdend en 

ontkennend financieel gedrag vertoont, vastzit in armoede denken 

en onlogische besluiten neemt. En bedenk je dan wat de impact is 

in het professioneel handelen richting cliënten, in het bijzonder als 

het gaat om financiële zaken. Wat logisch is, als je begrijpt wat de 

impact is op de cognitieve vermogens. Je kunt dus zeggen dat 

beter verdienen, tot het niveau waarop je geen geldzorgen meer 

hoeft te hebben, zorgt voor een beter functionerend brein. Met alle 

positieve gevolgen van dien.  

 

Dus zeggen dat het niet om het geld gaat is struisvogelpolitiek. 

Het is vaak misplaatst idealisme dat financiële stress geeft en in 

tegenspraak is met de praktische (en cognitieve) realiteit. Als je 

een ondernemende professional wilt zijn en beter wilt verdienen, 

dan is het goed te onderkennen wanneer het wél om het geld gaat. 

 

Tien veelvoorkomende overtuigingen vermomd als 

‘feit’ 
 

Wat mij aan het hart gaat is te zien hoe collega’s, die veel 

waardevols te bieden hebben, blijven worstelen en niet voluit hun 

waarde neer kunnen zetten. Deze worsteling wordt mede in stand 

gehouden door de volgende tien veelvoorkomende onwaarheden, 

die zij als een feit aannemen. 

 

1.  Ik moet mijn tarief aanpassen naar wat gangbaar is in 

mijn markt 

 

Bijna iedereen gaat hiervan uit en ik weet nog goed hoe ik zelf 

deze mindset had. Je kijkt naar wat collega’s vragen en welke 

range er is tussen het laatste en hoogste tarief. Je hebt 
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professionals die op het lagere tarief gaan zitten, professionals die 

kiezen voor een gemiddelde (dat deed ik) en professionals die 

kiezen voor een hogere prijs. Wat je hier echter mee doet, is je 

geld mindset aanpassen aan wat het gros van de markt doet.  

 

2.  Als ik mijn tarieven verhoog raak ik cliënten kwijt 

 

Vooral professionals die al een praktijk hebben en met cliënten 

werken, laten hun geld mindset afhangen van uitspraken en 

gedrag van hun cliënten. Dit geldt in het bijzonder voor 

professionals wiens cliënten in aanmerking komen voor een 

vergoeding door de zorgverzekeraar.  

De praktijk leert echter dat zodra je een tariefverhoging op 

vaardige wijze aanpakt, dit niet nodig hoeft te zijn. Of dat in elk 

geval de inkomstenstijging die je realiseert de eventuele 

‘verliezen’ dekt van cliënten die je nieuwe tarief niet willen 

betalen.  

 

3.  Ik verdien liever iets dan niets 

 

Dit is de professional die al blij is dat een cliënt überhaupt wil 

betalen voor de verleende dienst en bang is om cliënten kwijt te 

raken of niet meer aan te trekken als de tarieven worden 

verhoogd. Het is bijvoorbeeld de professional die korting geeft als 

de cliënt aangeeft het niet meer te kunnen betalen.  

Enerzijds wordt dit gevoed door de valkuil van genereus 

willen zijn, maar anderzijds kunnen geldzorgen ervoor zorgen dat 

je genoegen neemt met minder. Je komt in een vicieuze cirkel 

terecht waar je lastig uitkomt, tenzij jij jezelf en wat je doet 

serieus neemt. Want hoe kun je verwachten dat de cliënt jou 

serieus neemt, als je jezelf niet serieus neemt!  

 

4.  Ik moet aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, 

waardoor mijn cliënten het vergoed kunnen krijgen van 

een zorgverzekeraar 
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Met anderen woorden: als cliënten het niet vergoed krijgen van 

een zorgverzekeraar, dan raak ik cliënten kwijt, komen minder 

mensen naar mij toe en verdien ik niet genoeg. Dat maakt dat 

diverse beroepsgroepen met angst en beven kijken naar wat de 

politiek en zorgverzekeraars besluiten. Er zijn beroepsgroepen die 

door wijziging in vergoedingsregelingen (vermindering of zelfs 

vervallen) een grote financiële klap hebben gekregen. Ze bezitten 

niet de adequate marketingkennis om hiervan te herstellen en 

weten niet hoe ze het, zonder een beroepsvereniging nodig te 

hebben, beter kunnen doen.  

Ik ben zelf een tijdje lid geweest van de beroepsvereniging. 

Mijn belangrijkste reden was, zoals die van velen, dat mijn 

cliënten de sessies met mij dan vergoed konden krijgen. Groot 

was mijn verrassing toen bleek dat ik veel nieuwe cliënten aantrok 

op het moment dat ik een ander verdienmodel invoerde, met op 

waarde gebaseerde tarieven via programma’s. Zij waren bereid te 

betalen voor het waardevolle dat ik had te bieden via mijn 

programma’s, zónder in aanmerking te komen voor een 

tegemoetkoming in de onkosten van de zorgverzekeraar.  

Toen ik op een bepaald moment mijn cijfers over een jaar 

bekeek, was een minimaal percentage uiteindelijk afkomstig van 

cliënten die het vergoed kregen. Het grootste deel van mijn 

cliëntenomzet was afkomstig van personen die hoe dan ook bereid 

waren om te investeren in mijn Licht Op Je Zelf® programma en 

het niet vergoed kregen van de zorgverzekeraar. 

 

5.  Als ik mij specialiseer in een specifieke doelgroep, dan sluit 

ik een hele grote doelgroep uit, waardoor ik niet voldoende 

cliënten aantrek en onvoldoende verdien 

 

Veel professionals werken vanuit een generalistische invalshoek, 

waarbij ze in feite beschikbaar zijn voor iedereen. Sterker nog, ik 

kan me vanuit mijn opleiding herinneren dat er zelfs gesteld werd 

dat het ontherapeutisch was om potentiële cliënten ‘af te wijzen’.  
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De praktijk wijst echter uit dat professionals die kiezen voor 

een specifieke doelgroep, c.q. een bepaalde problematiek, in de 

regel succesvoller zijn. Dit lijkt in eerste instantie contra-intuïtief, 

want hoe kan het nu zijn dat je door aandacht op een specifieke 

doelgroep te richten - en daardoor de rest uit te sluiten – je 

succesvoller kunt zijn? Hoe kan het dat een kleinere doelgroep 

leidt tot betere inkomsten? Daar zijn kortweg twee redenen voor.  

De eerste reden is dat als jij er niet voor iedereen bent, maar 

wel voor een specifieke doelgroep, je in je marketing vele malen 

effectiever en meer gefocust wordt. In plaats van een van de 

tienduizenden coaches te zijn, ben je nu de coach die 

gespecialiseerd is in ‘xyz’.  

Een tweede reden is dat je met deze keuze kiest voor een 

probleemgebied en cliënttype waar je enthousiast over bent. Je 

smult ervan om dag in dag uit te werken met cliënten die 

worstelen met het specifieke probleemgebied waarvoor je 

gekozen hebt. Je werkt daardoor met cliënten met wie je de 

meeste affiniteit hebt. Dit is enorm energie gevend, 

enthousiasmerend en inspirerend met alle gevolgen van dien voor 

je praktijk. Dit in tegenstelling tot het hebben van de mindset dat 

je met iedereen moet werken, wat ontzettend uitputtend kan zijn.  

 

6.  Je mag niet rijk worden aan het leed van anderen 

 

Veel professionals vinden het lastig om goed geld te verdienen 

met het werk dat ze doen. Er lijkt een tegenstrijdigheid in te 

zitten, dat je betaald wordt voor je natuurlijke houding, om zorg te 

hebben voor en begaan te zijn met je cliënten. Want als je dan zo 

begaan bent, waarom moet je er dan voor betaald worden? 

Waarom kun je dan geen lager tarief vragen? Waarom moet je 

dan die gemiste sessie in rekening brengen? Waarom kan de 

sessie dan niet wat langer duren, als het nog niet klaar zou zijn?  

Het is ons geboorterecht om begrepen, gehoord, gezien, erkend 

en bovenal onvoorwaardelijk geliefd te worden. Tekortkomingen 

hierin leiden ertoe dat mensen op zoek gaan naar professionals om 
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hen te helpen met de pijn van dit gemis. Maar nu moet men 

betalen voor dat waar men van nature recht op heeft. Cliënten 

projecteren dit gemis op ons en wij projecteren ons gemis op onze 

cliënten, veelal onuitgesproken. Dit leidt tot ambivalentie en 

weerhoudt je ervan om voluit je waarde te claimen. 

Toen ik in de beginfase van programmagericht werken een 

potentiële cliënt het bedrag voor mijn programma vertelde, 

destijds een bedrag van 2.000 euro, was haar reactie dat ze het 

schandalig vond dat iemand in de gezondheidszorg dit soort 

bedragen durfde te vragen. Destijds volgde ik nog geen een-op-

een-coach-programma en wist ik niet hoe ik hier adequaat op kon 

reageren. Ik voelde mij aangevallen en in de verdediging 

gedrongen. Ik koos ervoor om hier niet op in te gaan, wat je 

overigens juist wél moet doen, maar ik wist toen nog niet hoe. Op 

basis van haar uitspraak redeneerde ik dat dit geen goede basis 

was voor samenwerking en trok ik mijn aanbod in. Het 

fascinerende was overigens dat ze, ondanks haar uitspraak, nog 

steeds graag mijn begeleiding wilde. Vandaag de dag zou ik het 

direct bespreekbaar maken en dieper ingaan op wat er echt aan de 

hand is.  

Maar er is ook een ander aspect, wat meer te maken heeft met 

ons idee over rijke mensen. Bij mensen die anders zijn dan wij, 

bijvoorbeeld rijk, hebben we de neiging ons te richten op de 

verschillen die er zijn. Terwijl jij je juist bij mensen uit dezelfde 

groep richt op de overeenkomsten. Zo beschouwen velen van ons 

rijke mensen als competent, maar menen we dat er warmte 

ontbreekt (afkomstig uit het Stereotype Content Model). 

Tegelijkertijd zijn we jaloers op rijke mensen, omdat ze iets 

hebben wat we ook willen hebben: genoeg geld. Dat maakt onze 

innerlijke houding richting geld ambivalent, laat staan het idee dat 

we ‘minder warm’ zouden zijn of moeten worden om beter geld te 

verdienen. Een van de redenen waarom professionals weerstand 

kunnen voelen bij woorden als commercieel en zakelijk.  

Ondanks dit reageren collega’s toch bijzonder assertief als ik 

ze er een vraag over stel.  
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Dit zeggen collega’s over... 

… de stelling dat je niet goed mag verdienen aan 

het leed, de pijn van je cliënt:  
 

Illa (1 jaar praktijk): ‘Dan zou de hele medische wereld opgedoekt 

moeten worden. Onzin natuurlijk. Natuurlijk mag je aan je 

diensten en programma's waarmee je anderen vooruit helpt, goed 

verdienen.’ 

Marjon (startend): ‘Zo kijk ik er niet tegen aan. Mijn ervaring 

is dat mensen vaak echt wel geneigd zijn om te betalen wanneer 

ze echt van het probleem af willen en dat ze dan ook creatief zijn 

om toch het geld te regelen. Wanneer men minder of weinig 

betaalt, is mijn ervaring dat ze veel minder gemotiveerd zijn en ik 

wil alleen met mensen werken die supergemotiveerd zijn, anders 

niet.’ 

Carola (10 maanden praktijk): ‘Je mag iemand die pijn heeft 

en die een duidelijke hulpvraag heeft gewoon om de waarde 

vragen die jij bepaald hebt. Hoe dieper het leed, hoe meer 

investering van jou als coach, hoe meer waarde.’ 

Lennie (startend): ‘Zo zie ik het niet. De klant vraagt om mijn 

hulp. Het voelt als serieus genomen worden als daar een 

vergoeding tegenover staat.’ 

Silvia (7 jaar praktijk): ‘Ik zie het probleem niet, ik vind dat ik 

goed mag verdienen omdat mijn oplossing mijn cliënten 

ongelooflijk veel oplevert.’ 

Marcel (9 jaar praktijk): ‘Wat een onzin! Ik help mensen hun 

relaties te redden, te verdiepen of op waardige wijze uit elkaar te 

gaan. Er wordt veel pijn geheeld, zowel pijn veroorzaakt in de 

relatie als pijn die daarvoor al is ontstaan. Dat is onbetaalbaar!’ 

Alie (14 jaar praktijk): ‘Dan zouden artsen en psychologen 

niks mogen verdienen! Nee, dat zie ik niet zo. Als ik iemand kan 

helpen en mijn expertise, passie inzet, dan mag ik daar zeker voor 

betaald worden.’ 

Marleen (2 jaar praktijk): ‘Ik vind wel dat professionals goed 
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hun boterham mogen verdienen, maar als er astronomische 

bedragen worden gevraagd, komt het ongeloofwaardig over.’ 

Claudia (4,5 jaar praktijk): ‘Ik ben het daar mee eens. Waarom 

niet elkaar helpen omdat we dat over hebben voor onze 

medemens.’ 

Jantine (1,5 jaar praktijk): ‘Onzin. Ik help krachtvrouwen hun 

‘leed’ te transformeren naar bruisende levenskracht. Dat is 

waardevol en daarvoor mag ik waarde terugverdienen, ook in 

geld.’ 

Adèle (6 jaar praktijk): ‘Niet mee eens, maar dat kun je 

ondervangen door de mensen die het niet kunnen betalen apart in 

te schalen of een regeling voor te treffen.’ 

 

Goed om te lezen nietwaar? Bij deze professionals zit de mindset 

in elk geval goed. Neem echter wel in je achterhoofd mee dat ze 

op het moment van het invullen van de enquête allemaal 

ontevreden waren over de inkomsten die ze realiseerden en in 

meer of mindere mate worstelden met het claimen van hun 

waarde. Dat was niet alleen een voorwaarde om mee te doen aan 

de enquête, het blijkt ook uit de reacties die worden gegeven op 

de andere vragen.  

 

7.  Erop vertrouwen dat als je goed bent in dat wat je doet, dit 

automatisch betekent dat je cliënten aantrekt en een 

bloeiende praktijk (business) opbouwt 

 

Niets is minder waar. Goed zijn in wat je doet is een voorwaarde 

om de cliënt te kunnen helpen bij diens probleem of wat de 

hulpvraag dan ook is. Echter het aantrekken van cliënten vraagt 

hele andere vaardigheden, die niets te maken hebben met 

inhoudelijke therapeutische en coachende vaardigheden. Hoewel 

je psychologische bedrevenheid zich daar wel goed voor kan 

lenen. Het aantrekken van cliënten vraagt in het bijzonder 

marketingkennis en –vaardigheden. En marketing en psychologie 

hebben veel met elkaar van doen. Voor je marketing is het 
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namelijk belangrijk dat jij jouw doelgroep beter kent dan zij 

zichzelf kennen. Alleen daarom al zouden wij professionals hier 

goed in kunnen worden. Als we maar bereid zijn te leren hoe we 

dit op je juiste manier kunnen doen en onze weerstand voor 

marketing laten varen.  

Laten we zeggen dat de helft van een bloeiende praktijk 

ontstaat doordat je inhoudelijk goed bent in wat je doet en je 

cliënten goede resultaten behalen. De andere helft heeft te maken 

met effectieve marketing. Ik ken bijzonder goede professionals 

die toch moeite hebben om voldoende cliënten aan te trekken. 

Omdat ze ploeteren om een bloeiende en lucratieve praktijk neer 

te zetten, worden ze onzeker over hun kwaliteiten. Hier is echt 

geen sprake van ‘niet goed zijn in wat je doet’, maar speelt het 

ontbreken van de juiste kennis een rol om effectieve zichtbaarheid 

en vindbaarheid te realiseren, en zo meer cliënten aan te trekken. 

Ik heb meegemaakt dat goede professionals hun praktijk 

gedesillusioneerd stopzetten en een baan namen, omdat het niet 

haalbaar was voldoende cliënten aan te trekken en inkomsten te 

realiseren.  

8. Ik moet wachten totdat ik meer ervaring of meer cliënten 

heb, voordat ik mijn tarief kan verhogen 

 

Deze aanname wordt gedaan, omdat men zichzelf onderschat en 

zijn waarde bepaalt naar wat andere, meer ervaren professionals 

vragen. Dit is een verhaal dat zich vooral in jouw hoofd afspeelt, 

want de cliënt heeft geen enkele informatie over jouw gebrek aan 

ervaring of hoeveelheid cliënten. Sterker nog, de cliënt is er niet 

eens bij gebaat dat jij jouw idee van te weinig ervaring of het feit 

dat je net bent gestart, etaleert. Dit heeft niets met de cliënt te 

maken, maar alles met je gebrek aan zelfvertrouwen en het 

indekken van jezelf door te vertellen dat je net begonnen bent.  

Het verrassende is dat dit niet alleen gebeurt bij professionals 

die net van een opleiding afkomen en vinden dat ze nog 

onvoldoende of zelfs geen ervaring hebben. Er zijn ook 

professionals die nog niet zolang als zelfstandige bezig zijn met 
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hun praktijk en vinden dat ze nog niet genoeg ervaring hebben, 

terwijl ze al tien of zelfs meer jaar ervaring hebben opgedaan als 

werknemer in een aanverwant vakgebied, bijvoorbeeld de 

gezondheidszorg. Dit draagt toch in belangrijke mate mee aan hun 

huidige deskundigheid als zelfstandig professional. Met de juiste 

kennis en mindset is het wel degelijk mogelijk om, als je net 

gestart bent, een zeer goed tarief te vragen en hier cliënten voor 

aan te trekken.  

 

9. Er zijn al zoveel anderen die hetzelfde doen als ik (en 

waarom ik niet goed kan verdienen) 

 

Er zijn inderdaad branches waarin er een goed vertegenwoordigd 

aanbod is van collega’s die iets soortgelijks doen als jij. Nou en! 

Ik werk als therapeut in de ‘afvalbranche’, oftewel dieet- en 

afslankland. Dit is een van de topbranches waarin een groot 

aanbod van professionals is, naast het gegeven dat het ook nog 

eens een enorm grote doelgroep is. Als ik had geloofd ‘er zijn al 

zoveel anderen’, met andere woorden ‘dan heb ik geen kans’, dan 

was deze branche direct een reden geweest om af te haken.  

Als jij iets waardevols en bijzonders hebt te bieden, zeker als 

het onderscheidend is van de meeste andere collega’s in jouw 

branche, dan heb je veel kansen, zelfs meer kansen vanwege het 

onderscheidende. Ook hier geldt dat het je een voorsprong kan 

geven als je je bekwaamt in marketing. Trek dus niet meteen een 

conclusie, maar stel jezelf eerst de vraag: Hoe kan ik ervoor 

zorgen dat ik het wél mogelijk maak? Vooral als het om iets gaat 

waarvan je voelt dat het de bedoeling is dat jij het in de wereld 

zet. Laat je passie groter zijn dan je angst en zorg dat je de juiste 

kennis opdoet om het te realiseren.  

 

10.  Economische omstandigheden laten geen hogere tarieven 

 toe 

 

Niets werkt zo hypnotiserend en zelfvervullend als ‘de 
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economische omstandigheid of crisis’ en alle verhalen erom heen, 

zoals ‘de consument bezuinigt, geeft minder uit.’ Fascinerend 

genoeg zie je dat er zelfs tijdens ‘de economische crisis’ 

transformationele professionals zijn die floreren en groeien met 

hun praktijk.  

De kans bestaat dat jij het idee dat je 2.000 of 3.000 euro per 

cliënt kunt verdienen onvoorstelbaar vindt en gelooft dat men dat 

nooit uitgeeft aan een traject met jou. Maar men geeft dit soort 

bedragen - en zelfs veel meer - met gemak uit aan zaken waar ze 

wel een bepaalde waardebeleving mee hebben, maar die over het 

algemeen lang niet zo impactvol zijn als de transformatie en 

heling die jij kunt bieden.  

In de afgelopen jaren zie je dat de aankopen voor Sinterklaas 

en Kerst elk jaar toenemen. Het Centraal Bureau voor Statistiek 

meldt dat consumenten in mei 2016 2,3 procent meer hebben 

uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen dan een jaar eerder. 

Aan duurzame goederen gaven consumenten 2,2 procent meer uit 

dan in mei 2015. Vooral hun uitgaven aan woninginrichting en 

huishoudelijke apparaten lagen opnieuw hoger dan een jaar 

eerder. 

Zo zijn in 2015 zo'n 12,7 miljoen Nederlanders een of 

meerdere keren op vakantie geweest (dit is 80% van de 

bevolking). Ten opzichte van 2014 betekende dit een lichte 

stijging (+100.000). In totaal hebben Nederlanders in 2015 zo’n 

16 miljard euro aan vakanties uitgegeven, waarvan zo’n 13 

miljard in het buitenland en 3 miljard in eigen land. Ten opzichte 

van 2014 zijn de totale vakantiebestedingen met 500 miljoen euro 

gestegen (+3%) (Bron: NBTC Nipo december 2015). Ik heb het 

even uitgerekend: op 12,7 miljoen Nederlanders is dat een bedrag 

van afgerond 1.260 euro per persoon.  

In 2015 is er voor circa 7,5 miljard euro besteed aan 

dames/meisjes- en heren/jongenskleding. Per huishouden is er 

1.358 euro uitgegeven. Deze berekening is exclusief de 1 miljard 

euro die extra wordt besteed aan ondermode, nachtmode en 

badmode en er zijn geen tweedehands aankopen in meegenomen 
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(Bron: Inretail en CBS). 

Mijn man Peter, die tevens businesscoach is, haalt graag het 

voorbeeld aan van iemand die rookt. Recentelijk zag ik dat een 

pakje sigaretten van een bekend merk maar liefst 9 euro kost. Stel 

dat iemand een half pakje per dag rookt, dan zou dat op 

maandbasis een kostenpost van ongeveer 135 euro zijn en op 

jaarbasis 1.620 euro. Iemand die een pakje per dag rookt is het 

dubbele kwijt, oftewel circa 3.285 euro per jaar. We zien diverse 

voorbeelden van rokers die graag iets willen op het gebied van 

coaching of therapie, maar vervolgens niet bereid zijn de 

investering ervoor te doen onder het mom van ‘ik kan het niet 

betalen’. 

Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van bestedingsgedrag van 

consumenten en een ieder is vrij het geld te besteden zoals men 

dat zelf graag wil. Maar zeggen dat je iets niet kunt betalen of het 

geld er niet voor hebt, is uiterst relatief. Geld uitgeven heeft met 

prioriteit te maken. Men vindt het een belangrijker dan het ander 

om geld aan te besteden. Men zou wel een vakantie kunnen 

betalen, een tweede auto kunnen kopen, een pakje sigaretten per 

dag de lucht in blazen, of wat dan ook, maar niet jouw 

waardevolle service en (hogere) tarief kunnen betalen?  

Er zijn meer dan genoeg voorbeelden waarin mensen zich iets 

ontzeggen wat geld kost, zodat ze het andere kunnen financieren 

wat belangrijker voor ze is. Kijk maar eens waar dit in jouw leven 

van toepassing is: waar bezuinig jij op, zodat jij iets anders kunt 

betalen wat meer waarde voor jou heeft?   

 

Dit zeggen collega’s over... 

… hun grootste angst als zij echt vragen wat ze 

vinden dat ze waard zijn: 
 

Josefine (4 maanden praktijk): ‘Mijn grootste angst is afwijzing.’ 

Marian-José (14 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat ik 

dan te weinig klanten krijg/houdt.’ 

Marian (2 jaar praktijk): ‘Het is nog nooit in me opgekomen 
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om dat te doen, maar als ik er nu over nadenk zal het zijn dat ik 

bang ben dat klanten wegblijven.’ 

Claudia (4,5 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat er 

misschien niet genoeg klanten zijn die het willen/kunnen betalen.’ 

Christine (20 maanden praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat 

niemand mij meer ziet staan!’ 

Jantine (1,5 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat klanten 

boos worden, mij uitlachen en uiteindelijk nee zeggen.’ 

Angelika (13 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat ik geen 

klanten vind die echt veel willen betalen.’ 

Adèle (6 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is minder 

cliënten.’ 

Carola (10 maanden praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat ik 

niet waarmaak wat ik beloof. En ik ben bang dat ik voor arrogant 

versleten wordt.’ 

Luc (21 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is wellicht dat ik te 

rijk word.’ 

Maria (1 maand praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat het lukt, 

dan verwijt ik mezelf dat ik het niet veel eerder heb gedaan.’ 

Janet (8 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is toch afwijzing en 

oordeel. Het gevoel dat de ander mij ziet als profiteur, kapitalist, 

uitbuiter, etc.’ 

Marjo (8 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is onzekerheid.’ 

Karin (10 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat klanten nee 

zeggen. Ik heb alle klanten momenteel hard nodig met de manier 

waarop ik nu werk.’ 

Alie (14 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is of ik wel genoeg 

weet. Ook lastig wat je omgeving vindt. Mijn allergrootste angst: 

dat de therapie niet werkt en men betaalt zoveel!’ 

Tom (12 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat als ik nog 

meer vraag, de cliënten dit niet meer willen betalen.’ 

Silvia (7 jaar praktijk): ‘Mijn grootste angst is dat ik het niet 

kan waarmaken, cliënten kritiek op mij hebben en vinden dat ik 

alleen maar aan ze heb willen verdienen.’  

Het is belangrijk om zoveel mogelijk belemmerende mindsets bij 
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jezelf te herkennen. Want nogmaals, erin geloven zonder ze te 

onderzoeken op waarheid, beïnvloedt jouw besluiten en acties. Er 

is een bekende quote: ‘Als je gelooft dat je het kunt, is het waar. 

Als je gelooft dat je het niet kunt, is het waar.’  

Word je ervan bewust dat er allerlei geld gerelateerde 

overtuigingen in jouw leven en in de omgeving om je heen 

resoneren. Het is goed om daar van een afstand naar te kijken en 

je hiervan bewust te worden. En vraag jezelf serieus af of al die 

aannames überhaupt ook echt waar zijn. Zijn ze feit of zijn ze 

fictie?  

Het kan zijn dat je ogenschijnlijke bewijzen hebt. Een van de 

zogenaamde bewijzen is bijvoorbeeld ‘de meeste van mijn 

cliënten hebben het niet breed’, anders gezegd ‘hoe kunnen zij 

dan hogere tarieven betalen?’ De vraag die dan gesteld kan 

worden is: Betekent dit dan dat er geen enkele cliënt in Nederland 

of de wereld beschikbaar is die jouw hogere tarief zou betalen? 

Het antwoord kan nooit een volmondig nee zijn. Natuurlijk zijn 

die cliënten er! Het kan zijn dat jouw huidige cliënten niet de 

juiste cliënten zijn. En het kan zijn dat er binnen jouw huidige 

groep cliënten al mensen zitten die bereid zijn jouw hogere 

tarieven te betalen.  

Hoe weet jij nu dat jij een blokkade hebt op het tarief dat je 

vraagt? Dat is eenvoudig, namelijk als je het gevoel hebt dat je 

niet tevreden bent met dat wat jij verdient. Of als je een gevoel 

hebt dat je tarief niet klopt, maar dat je niet meer durft te vragen 

vanwege allerlei verhalen die jij jezelf vertelt. En omdat dit 

verhalen zijn die de meesten zichzelf vertellen en collectief rond 

zijn gaan dwalen, geloof je snel dat ‘als iedereen dit zo denkt, het 

wel waar zal zijn.’ 

Het is dus belangrijk dat jij jezelf losmaakt van het 

kuddegedrag van alle professionals die in dit soort verhalen en 

misvattingen blijven zitten. Het is belangrijk dat je wakker wordt 

en jezelf voorziet van en investeert in de juiste kennis.  
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‘Claim Je Waarde’  

met Karin Francken 
 

 

 

 

Ik kan mij de VIP-dag die ik samen met Karin had nog heel goed 

herinneren. Op deze dag gingen we aan de slag om de blauwdruk 

van haar programma te creëren. Karin vond het heel erg spannend 

én confronterend. Ze had prachtige ideeën voor haar programma, 

maar ze werd tegelijkertijd tijdens het creatieproces enorm 

getriggerd in haar zelfvertrouwen en eigenwaarde. Zo op het oog 

leek ze op die dag een van de meest onzekere professionals die ik 

mocht begeleiden in het waardegericht gaan werken. 

Op het eind van de VIP-dag vroeg Karin wat ze moest doen 

voor een gesprek dat ongeveer anderhalve week later stond 

ingepland met een potentiële cliënt. Ik gaf aan dat als dit een 

potentiële cliënt was die geschikt was voor haar programma, en 

waar we die dag de blauwdruk voor hadden gecreëerd, ze gewoon 

haar programma kon aanbieden als ze daar klaar voor was.  

Tijdens een mailwisseling in de dagen voor het gesprek met de 

potentiële cliënt vroeg ik haar: ‘Wat heb je nodig om te geloven 

over jezelf om een waardevolle intake te hebben en je aanbod te 

kunnen doen?’ Haar antwoord: ‘Ik heb niets te verliezen.’ Het 

resultaat was dat ze het aanbod deed en de cliënt ‘Ja!’ zei.  

Ondanks haar grote onzekerheid en haar programma heel 

eenvoudig vermeld op een A4-tje (met andere woorden: qua 

representatie nog niet echt high end), had ze binnen anderhalve 

week haar eerste zeer goed betalende cliënt voor haar high end 

programma. Een resultaat waar veel anderen langer voor nodig 

hebben, niet omdat de kansen er niet zijn, maar omdat men het 

door bepaalde overtuigingen nog niet zo snel aandurft.  

Uiteraard loopt ieder zijn eigen weg en in zijn eigen tempo, 
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maar het inspirerende van Karin is dat zij ondanks de 

aanvankelijke grote onzekerheid de moed had in het diepe van het 

onbekende te springen en te gaan staan voor wat ze graag wilde. 

En het is juist het zetten van dit soort stappen uit je comfort zone, 

zonder te vervallen in ‘het moet eerst perfect zijn’, dat tot 

resultaat leidt.  

 

Dit vertelt Karin over… 

 … haar achtergrond: 
 

‘Vanuit een diep verlangen in mezelf om te 'weten' en te 

begrijpen, ben ik op zoek gegaan naar wie ik ben en wat mij drijft 

en passioneert. Het ontdekken van andere dimensies in het leven 

en in mezelf vertaalde zich eerst in reizen naar andere 

werelddelen, ontdekken van andere culturen, ontmoeten van 

mensen over de wereld... Toen ik ontdekte dat dit reizen een 

bepaalde leegte in mezelf niet kon vullen, ben ik aan een 

innerlijke reis begonnen. 

Ik ben transpersoonlijk psychotherapeut, life coach en Familie- 

& systeemopsteller. Ik heb een 4-jarige opleiding 

Transpersoonlijke Psychotherapie gevolgd. Daarnaast heb ik een 

opleiding Familie- en Organisatieopstellingen gedaan en de 

opleiding Solution Focused coaching. Door de jaren heen heb ik 

verschillende cursussen en begeleidingen gevolgd rond 

communicatie, lichaamswerk (o.a. rebirthing), lichtpuntwerk en 

het helen van het innerlijke kind.  

Ik heb het Help je Kind Programma ontwikkeld voor ouders en 

hun kind(eren). Mijn eigen ervaringen als kind en mijn 

eigenschap van hoogsensitiviteit helpen mij enorm om de noden 

van kinderen aan te voelen. Het is mijn missie dat ouders hun 

kind beter begrijpen en daardoor beter kunnen inspelen op de 

behoeften van hun kind. Mijn kwaliteit om duidelijk en to the 

point te communiceren maakt het mij mogelijk deze noden te 

vertalen naar de ouders toe. Daarnaast heb ik een aanbod voor 

hooggevoelige volwassenen die meer willen leren vertrouwen op 
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zichzelf en zo meer in hun kracht komen. 

Samen met mijn partner heb ik twee kinderen en zij zijn mijn 

grootste prioriteit. Die keuze heb ik bewust gemaakt waardoor er 

meer rust is ontstaan, daar waar ik vroeger altijd in dilemma’s 

leefde om de verschillende rollen in mijn leven te kunnen 

combineren.’ 

 

Dit vertelt Karin over… 

… wat het claimen van je waarde voor haar 

betekent: 
 

‘Het claimen van mijn waarde is een proces (geweest). Ik heb 

altijd heel erg aan mezelf getwijfeld, en daardoor mijn waarde 

onderschat. Als ik anderen begeleid in het thema eigenwaarde, zie 

ik steeds de waarde die ze te bieden hebben in de wereld of aan 

hun omgeving. Maar voor mezelf trok ik dat steeds in twijfel. 

Voor mij gaat het claimen van je waarde over zichtbaar worden 

en staan voor wat ik geloof en wie ik ben.’ 

 

 

Dit vertelt Karin over… 

 … wie haar cliënt is en waarom: 
 

‘In mijn Help Je Kind Programma help ik ouders om hun kind 

beter te leren begrijpen. De leefwereld van een kind zit anders in 

elkaar dan de leefwereld van volwassenen. Daardoor ontstaan er 

vaak misverstanden en conflicten. In het programma leren ouders 

onder andere hun kind en hun eigen reacties beter begrijpen, hoe 

ze op bepaald gedrag van hun kind kunnen inspelen, wat er 

precies speelt in de wisselwerking tussen hen en het kind, 

constructieve manieren om te communiceren met elkaar. 

Als hoogsensitief kind werd ik niet altijd goed begrepen door 

mijn omgeving. Mijn opvoeders hadden niet de kennis en de tools 

om daarmee om te gaan. Daardoor voelde ik me geïsoleerd en 



 

105 

 

anders dan anderen. Ik twijfelde aan mezelf en piekerde vaak. 

Tijdens mijn opleidingen en het emotioneel werk rond het 

innerlijke kind, ontdekte ik wat ik nodig had als kind. En ik 

ontdekte hoe eenvoudig het is. Ik pas deze ervaring en kennis 

dagelijks toe bij het grootbrengen van onze kinderen en ondervind 

aan den lijve wat de impact ervan is. Ik leer ook enorm veel van 

hen! Dit alles wil ik graag delen met andere ouders. Mijn Help Je 

Kind Programma zorgt voor een blijvende transformatie in het 

hele gezin.’ 

 

Dit vertelt Karin over… 

… haar droom en waarom het claimen van haar 

waarde belangrijk is voor het realiseren ervan: 
 

‘Mijn droom is om kinderen een stem te geven en dat ze zich 

begrepen voelen in hun emoties en behoeften door hun ouders. 

Daarbij wil ik voldoende tijd en ruimte om met mijn kinderen en 

gezin door te brengen. Voor mij is het gezin de hoeksteen van de 

samenleving. Hoe sterker deze basis, hoe sterker kinderen later in 

hun volwassen leven staan. Als ik daarnaast financieel meer 

ruimte heb, geeft mij dat de vrijheid mijn werk en gezin meer op 

elkaar af te stemmen.’ 

 

Dit vertelt Karin over… 

… haar belangrijkste belemmering waar ze 

tegenaan liep in het claimen van haar waarde: 
 

‘Mijn grootste belemmering waar ik dus tegenaan liep in het 

claimen van mijn waarde was de gedachte of ik wel goed genoeg 

was. Mijn valkuil was steeds om mezelf te vergelijken met 

anderen. Je ziet zoveel andere therapeuten en coaches dezelfde 

dingen doen, dus wat is mijn meerwaarde dan nog? Wie zit er op 

mij te wachten?’  
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Dit vertelt Karin over… 

… haar twee belangrijkste redenen om met op 

waarde gebaseerde tarieven te werken via 

programma’s in plaats van uurtje-factuurtje: 
 

‘Mijn belangrijkste motivaties om high end te werken zijn 

financieel geen zorgen meer hebben en voldoende tijd hebben 

voor mijn gezin. Het geeft mij enorm veel rust wanneer mensen 

het bedrag voor het programma betalen en ik mij de rest van het 

traject niet meer bezig hoef te houden met geld. Als er dan eens 

een afspraak last minute verplaatst wordt, is dat ook niet erg. Ik 

heb geen inkomensverlies op dat moment.’ 

 

Dit vertelt Karin over… 

… het beste dat voor haar mogelijk is geworden 

door haar waarde te claimen: 
 

‘Wat voor mij mogelijk is geworden door het claimen van mijn 

waarde is dat ik nog meer waarde kan bieden aan mijn klanten en 

dat ik kan samenwerken met de meest gemotiveerde mensen! Het 

is gewoon leuk!’ 

 

Tot slot zegt Karin tegen iedereen… 

… die graag zijn waarde wil claimen en beter wil 

verdienen maar aarzelt hierin te gaan staan: 
 

‘Als jij een goed programma hebt, en jij hebt helder wat jij wilt 

betekenen in de wereld, dan zeg ik: ‘Gewoon doen!’ Jij hebt de 

wereld wat te bieden! Het is een proces waarin je stap voor stap 

groeit. Jij bepaalt wat en hoe. Wat een vrijheid! Mijn krachtzin 

die ik vaak gebruik is: Yes, I can!’  

 

Wil je meer weten over Karin kijk dan op: 

www.hetlevenswiel.be 
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Hoofdstuk 4 

Tariefvalkuilen en tarief  

mindsets 
 

 

‘Je moet controle krijgen over je geld of het gebrek eraan  

zal jou altijd onder controle houden.' 

- DAVE RAMSEY 

 

 

De meeste onderzoeken bevestigen dat geld niet gelukkig maakt. 

Als je een inkomen verdient waarmee je probleemloos de 

maandelijks rekeningen kunt betalen en comfortabel kunt leven, 

dan is het verband tussen geld en geluk kleiner in vergelijking met 

een lager inkomen, waarbij je meer moeite moet doen om aan je 

maandelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 

Degenen die worstelen om financieel rond te komen ervaren veel 

stress. Zodra ze echter een bepaald niveau van financiële 

stabiliteit en comfort bereiken, wordt hun geluk niet meer zo 

beïnvloed door geld. Ondanks dat ze gelukkiger zijn, vanwege 

een vermindering van financiële stress, betekent dit nog niet dat 

meer financiële ruimte de sleutel is tot langdurig geluk.  

Uit onderzoek blijkt dat er geen verschil is tussen het 

geluksniveau van iemand die een miljoen per jaar verdient in 

vergelijking met iemand die een ton verdient. Maar iemand die 

bijvoorbeeld vijftigduizend per jaar verdient is zeker gelukkiger 

dan iemand die veel minder verdient en keer op keer financiële 

stress ervaart bij de worsteling om rond te komen. Er is dus niets 

mis mee om beter te willen verdienen. Want goed geld verdienen 

betekent verminderde financiële stress, meer geluksbeleving en 

betere cognitieve vermogens, omdat je meer geld tot je 
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beschikking hebt. 

 

Dit zeggen collega’s over... 

… als ze zouden verdienen wat ze écht waard 

zijn: 
 

Janet (8 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik echt waard 

ben, dan zou ik me minder zorgen hoeven te maken over 

geldzaken, me veel vrijer voelen en onafhankelijker, meer 

eigenwaarde ervaren en het gevoel hebben dat ik met mijn waarde 

de wereld een stukje mooier kan maken.’ 

Angelika (13 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik echt 

waard ben, dan moet ik een veel hogere prijs vragen.’ 

Luc (21 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik echt waard 

ben, dan zou ik een hoog inkomen genereren.’ 

Amanda (9 maanden praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik 

echt waard ben, dan zou ik geen financiële zorgen hebben en de 

leukste job ooit.’ 

Marjo (8 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik echt 

waard ben, dan kan ik mezelf meer richten en ontwikkelen op wat 

ik het beste kan.’ 

Marieke (1,5 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik echt 

waard ben, dan vraag ik meer geld voor de trajecten en kan ik 

mijzelf en mijn praktijk verder laten groeien en bloeien.’ 

Carola (10 maanden praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik 

echt waard ben, dan voel ik me nog completer.’ 

Desiree (3 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik waard 

ben, dan zou ik in overvloed leven.’ 

Katrien (5 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik echt 

waard ben, dan zeg ik mijn vaste baan op of ga minder werken.’ 

Astrid (5 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik echt 

waard ben, dan lagen mijn inkomsten een stuk hoger.’ 

Dagmar (5 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik echt 

waard ben, dan verdien ik het drie- of vierdubbele van wat ik nu 

verdien.’  
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Marcel (9 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik waard 

ben, zou ik meer cliënten hebben die mij beter zouden betalen en 

meer vrije tijd hebben.’ 

Marian-José (14 jaar praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik 

echt waard ben, dan zou ik veel meer cliënten hebben die in 

zichzelf willen investeren. Ook zou ik veel meer vrijheid hebben 

en meer dingen doen die ik graag zelf wil.’ 

Maria (1 maand praktijk): ‘Als ik zou verdienen wat ik echt 

waard ben, dan had ik mijn baan niet meer nodig, had ik meer tijd 

voor mijn gezin en was de burn-out er nooit geweest.’ 

 

Beter verdienen, of liever gezegd verdienen naar wat je waard 

bent, heeft dus een grote impact op je leven. En ondanks dat goed 

verdienen zo belangrijk is, blijft het een heikel onderwerp. Er lijkt 

een cultureel en emotioneel taboe te heersen om te praten over 

geld, vooral binnen de therapeutische en coachende branche. Dat 

heeft grote gevolgen voor het persoonlijke en professionele leven 

van de professional. Het is misschien wel een van de meest 

genegeerde onderwerpen in de praktijk, opleiding en literatuur 

binnen de branche. In het bijzonder de persoonlijke zelfanalyse 

van de professional met betrekking tot geld, of dit onderwerp in 

relatie tot behandeling van cliënten. Als het wel wordt besproken, 

dan gaat het over het bepalen van je tarief, een gebied dat 

praktische en emotionele consequenties heeft voor professionals. 

Maar ook op dit vlak lijkt er sprake van vermijding te zijn.  

Als ik kijk naar de opleidingen die ik heb gedaan, was het ook 

daar geen onderdeel van het lesprogramma. Dit laatste blijkt 

vandaag de dag nog steeds zo te zijn. Het gevolg hiervan is dat 

veel professionals zich onzeker, verlegen, geïsoleerd of 

ambivalent voelen over geld, met alle gevolgen van dien.  

Veelvoorkomende vragen zijn: Hoe stel ik mijn tarief vast? 

Waarom vinden wij het zo moeilijk om naar de betaling te 

vragen? Wat als de cliënt niet betaalt? Wanneer, hoe en met 

hoeveel verhoog ik mijn tarief? Hoe reageer ik op verzoeken om 

mijn tarief te verlagen of hoe reageer ik als men zegt het niet 
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(meer) te kunnen betalen? Allemaal praktische en logische 

vragen, waar je tijdens je beroepsvormende opleiding geen 

antwoord op krijgt, maar voor jezelf zeker duidelijkheid over 

dient te hebben. De praktijk wijst uit dat ook professionals die al 

vele jaren met cliënten werken nog steeds niet alle antwoorden op 

bovenstaande vragen hebben.  

 

Dit zeggen collega’s over... 

 … het tarief dat ze hebben en hoe dit tot stand is 

gekomen: 
 

Silvana (1 jaar praktijk): ‘80 euro per anderhalf uur. Ik heb 

gekeken wat andere coaches vragen.’ 

Silvia (7 jaar praktijk): ‘Mijn tarief is nu 75 euro per uur. Ik 

heb mijn prijs bepaald op basis van een vergelijk met collega’s. 

Maar ik loop er tegenaan dat mijn doelgroep mij vaak te duur 

vindt en verwijzen naar anderen die goedkoper zijn.’ 

Marjo (5 jaar praktijk): ‘Mijn tarief is 70 euro inclusief btw. Ik 

ben van een basisbedrag uitgegaan en hierover de verplichte btw 

gerekend, daarna afgerond.’ 

Marieke (1,5 jaar praktijk): ‘Ik ben net overgestapt naar 

trajecten en vraag momenteel 899 euro exclusief btw voor een 

drie maanden traject. Hieronder vallen acht tot tien ontmoetingen 

van gemiddeld 75 minuten maar ook vragen (via mail, app, 

telefonisch) tussendoor.’ 

Amanda (9 maanden praktijk): ‘50 euro, ik vond het een mooi 

bedrag om mee te starten. Ik weet dat het te laag is en wil mijn 

tarief aanpassen wanneer ik zekerder ben.’ 

Marjo (8 jaar praktijk): ‘Ik vraag 47,50 euro voor een sessie 

van minimaal twee uur. Dit tarief is tot stand gekomen door te 

polsen bij klanten en collega's.’ 

Carla (2 jaar praktijk): ‘125 euro per sessie, omdat de 

branchevereniging dat adviseert.’ 

Katrien (5 jaar praktijk): ‘Ik heb geen vast tarief, hangt ervan 

af wat ze boeken.’ 
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Marcel (9 jaar praktijk): ‘95 euro per consult. Dit tarief is op 

basis van een vergelijk op Google bij collega’s.’  

Josefine (4 maanden praktijk): ‘Ik ben nog zoekende.’ 

Maria (1 maand praktijk): ‘Nog geen tarief, ben net gestart met 

een eenmalige korte pilot waar ik een symbolisch bedrag voor 

krijg van 5 euro per persoon. Ik ben nog zoekende naar het juiste 

tarief voor mijn langere programma.’ 

Christine (20 maanden praktijk): ‘47 euro, mijn juf wilde 

landelijk van dit bedrag af en hoger en het voelt beter ook. Had ik 

niet verwacht, alsof het klopt nu.’ 

Maria (2,5 jaar praktijk): ‘60 euro, ik weet dat ik onder de 

norm zit, ook na bespreken op mijn opleiding. Ik heb op internet 

tarieven vergeleken, maar ik moet laagdrempelig blijven om de 

vrouw of man in mijn regio te bereiken en dat lukt met mijn 

aanbiedingen.’ 

Adèle (6 jaar praktijk): ‘Ik ben afhankelijk van de tarieven die 

de zorgverzekering hanteert. Ik weet dat sommige collega's geen 

contracten meer afsluiten en eigen tarieven hanteren. Misschien is 

dat een optie, maar ik denk dat ik dan veel cliënten verlies omdat 

ze komen omdat het vergoed wordt.’ 

Patricia (8 jaar praktijk): ‘Ik startte met 165 euro voor drie 

sessies. Veel te laag natuurlijk maar ik dacht toen nog dat ‘laag 

insteken’ mij snel klanten zou opleveren. Inmiddels weet ik 

beter.’ 

 

Men hanteert niet alleen de meest uiteenlopende tarieven, maar 

het is tevens interessant om de motivaties te lezen die genoemd 

worden bij het vaststellen van het tarief. Ik kan je alvast zeggen 

dat nagenoeg iedereen die op het moment dat ze de enquête 

invulden niet verdienden naar de waarde die ze hebben te bieden, 

hoewel een enkeling al op de goede weg is.     

 

Tien veelvoorkomende tariefvalkuilen die je geld 

kosten 
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Allereerst wil ik stil blijven staan bij een aantal veelvoorkomende 

tariefvalkuilen. De kans is zeer groot dat je er in ieder geval één 

gaat herkennen, zo niet meer of zelfs allemaal. Dat is prima, want 

waar jij je bewust van wordt, kun je veranderen, zodat je volop je 

waarde kunt claimen. Ik ben er zelf ook ingetuimeld. Wat zeg ik? 

Ik ben in álle valkuilen gestapt! En ik laat je meteen zien op 

welke manier ogenschijnlijk kleine ‘missers’ je - vooral op 

termijn - veel geld kosten, heel veel geld! 

Tariefvalkuil 1. Te weinig vragen 

 

Dit is in het bijzonder van toepassing voor de professional die 

chronisch een superlaag tarief vraagt, of dat nu wel of niet 

vergeleken is met anderen in de markt. Of de professional die het 

tarief verlaagt, omdat hij uit onzekerheid en een op angst 

gebaseerd denken veronderstelt, dat je op die manier je cliënten 

beter kunt vasthouden en nieuwe cliënten aan kunt trekken. Dit 

gebeurt vooral wanneer je jezelf vergelijkt met wat anderen doen 

in de markt. Je kijkt naar het tarief van anderen, en vrouwen 

blijken hier gevoeliger voor te zijn, en besluit een lager tarief te 

vragen. Vaak met rationalisaties als: ik heb nog niet zoveel 

ervaring, ik ben nog niet zo bekend, ik heb nog niet zo veel 

cliënten. Of welke reden dan ook die je kunt bedenken om voor 

jezelf dit besluit te motiveren… en je waarde te devalueren.  

Even recht voor zijn raap: dat is een hele slechte strategie! En 

ja, ik heb dat in het verleden ook gedaan, omdat ik niet beter wist 

en nog geen kennis tot mijn beschikking had over hoe het anders 

en bovenal veel beter en leuker kon. Echter de strategie om jezelf 

te vergelijken met anderen, je waarde daarvan af te laten hangen 

en er met je tarieven rekening mee te houden door in dit geval 

minder te vragen, is echt een hele slechte strategie. 

Ik kan dit met een praktisch voorbeeld illustreren. Ik heb een 

zeer getalenteerde kindercoach mogen trainen en coachen en haar 

geleerd om haar service op een andere, waardegerichte manier via 

programma's aan te bieden, waardoor ze veel meer voor haar 

service kon vragen. Voordat we gingen samenwerken, bood ze 
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haar diensten aan tegen een uurtarief van 60 euro. Ze had 

gemiddeld zo’n vier á vijf sessies nodig, zodat ze gemiddeld 

maximaal 300 euro per cliënt verdiende. Ze trok snel een nieuwe 

cliënt aan volgens de nieuwe werkwijze die ik haar had geleerd. 

Haar verdienste bij die cliënt was 750 euro met een zelfde 

tijdsbesteding! Sindsdien heeft ze veel meer cliënten 

aangetrokken tegen zelfs significant hogere tarieven.  

Deze kindercoach had mij tevens verteld dat drie van haar 

collega’s hadden besloten de tarieven te verlagen, omdat ze niet 

voldoende cliënten aantrokken. Ze hoopten dat dit lagere uurtarief 

hen aantrekkelijker zou maken en dat een potentiële cliënt door 

prijsvergelijkingen sneller zou besluiten bij een van hen te komen. 

Een hele andere mindset en strategie dus. De kindercoach die ik 

begeleidde verhoogde juist fors haar tarief en wist hier keer op 

keer cliënten mee aan te trekken, zodat ze met minder tijd veel 

betere verdiensten realiseerde. Terwijl de andere kindercoaches 

hun tarief verlaagden in de hoop hier meer cliënten mee aan te 

trekken.  

Ik weet niet of de tariefverlaging positief voor ze is geweest. 

En hoewel ik ze dat gun, zou het me niet verbazen als het anders 

is uitgepakt. Dit is echter niet relevant voor het punt dat ik wil 

overdragen met dit voorbeeld. De kindercoach die beter ging 

verdienen, deed dit vanuit een positie van kracht en het claimen 

van haar waarde. De andere kindercoaches lieten zich leiden door 

onzekerheid, angst en onwetendheid hoe het anders te doen.  

Daarnaast ben ik van mening dat als jij je uurtarief bepaalt op 

basis van wat anderen vragen en een soortgelijk tarief hanteert, je 

nog steeds een te laag tarief vraagt en niet verdient naar de waarde 

die je hebt te bieden. Een te laag tarief vragen heeft een 

allesbepalende impact op het claimen van je waarde en je 

ondergewaardeerd en onderbetaald voelen. Het is schrikbarend te 

signaleren hoeveel professionals zich niet realiseren wat ze 

verdienen en wat de consequenties hiervan zijn. Laat me dit 

illustreren met twee rekenvoorbeelden.  
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Rekenvoorbeeld 1 van te weinig vragen 

Een professional vraagt 45 euro voor een sessie die anderhalf uur 

duurt. Vaak loopt de behandeling uit, zodat het consult twee uur 

duurt. De cliënt betaalt hier niets extra voor. Bij een sessie van 

anderhalf uur betekent dit in elk geval dat hij 30 euro per uur 

verdient; en bij een sessie van twee uur is dit nog maar 22,50 euro 

per uur. Hij is btw-plichtig (of hij verdient zo weinig dat hij ervan 

is vrijgesteld) wat inhoudt dat hij 21 procent btw moet afdragen 

over zijn verdiensten. Van zijn 30 euro per uur gaat er nog eens 

5,21 euro af, waardoor zijn netto uurtarief exclusief btw 24,79 

euro is. Als ik uitga van het uurtarief van 22,50 euro, dan is zijn 

netto uurtarief na aftrek van de btw slechts 18,59 euro. Dat is dan 

zonder de verdere kosten die men direct en indirect nog maakt.  

Als mijn man Peter en ik in onze gesprekken met professionals 

het tarief op deze manier met ze doorrekenen, reageert men vaak 

verrast… en geschrokken! Heb jij deze berekening wel eens voor 

jezelf gemaakt? Mits je bereid bent heel veel declarabele uren te 

maken en steeds veel cliënten hebt, is het onmogelijk om op basis 

van dit uurtarief een bloeiende praktijk op te bouwen, die een 

royaal inkomen voor je genereert om goed van te kunnen leven.   

 

Rekenvoorbeeld 2 van te weinig vragen 

De impact van een (te) laag uurtarief werkt door op je 

inkomenspositie per maand en je jaaromzet. Naast het bewust zijn 

van het hiervoor genoemde voorbeeld over welk uurtarief je 

hanteert, is het goed je bewust te zijn van de omzet die je per jaar 

dient te realiseren als je van je praktijk wilt leven. Zo gaf een 

masseuse in een gesprek aan dat ze graag 1.500 euro per maand 

wilde verdienen. Een op zich bescheiden omzet, maar voor haar 

een droom die onbereikbaar leek omdat ze maar een paar honderd 

euro per maand verdiende en al het gevoel had hard te werken, 

omdat ze er een baan naast had. Haar droom was dat ze met haar 

praktijk dit bedrag kon verdienen, zodat ze haar baan kon 

opzeggen. In een gesprek met mij wilde ze weten hoe ze dit voor 

elkaar kon krijgen.  
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Op basis van die 1.500 euro per maand ging ik met haar 

doorrekenen wat dit met haar huidige uurtarief zou betekenen. Iets 

wat ze zelf nooit serieus had gedaan. Als je 1.500 euro per maand 

wilt verdienen, betekent dit op jaarbasis dat je in elk geval 18.000 

euro moet verdienen. Dit even los van belastingen en kosten, dus 

dient het bedrag nog hoger te zijn. Ik rond het af op 25.000 euro, 

waarbij ik de 21 procent btw meeneem en nog wat extra voor 

kosten. Dit betekent dat als ze netto 1.500 euro over wilde 

houden, ze gemiddeld 2.085 euro afgerond per maand moest 

verdienen. Omdat het niet echt reëel is om uit te gaan van twaalf 

werkbare maanden per maand, neem ik tien werkbare maanden en 

komt het bedrag uit op gemiddeld 2.500 euro per maand. Een 

bedrag dat haar nog onbereikbaarder leek dan 1.500 euro per 

maand!  

Op het moment van ons gesprek vroeg ze 50 euro voor een 

behandeling van anderhalf uur. Dit betekende dat als ze 2.500 

euro per maand wilde verdienen, ze vijftig sessies diende te 

declareren. De totale tijd hiervoor is vijftig keer anderhalf uur 

oftewel vijfenzeventig uur. Als je dit terugrekent naar aantal 

sessies en tijd per week, zijn dit afgerond twaalf sessies per week 

(vijftig sessies per maand keer drie maanden gedeeld door dertien 

weken). Twaalf sessies per week is achttien uur masseren, naast 

overige tijd die nodig is om je administratie te doen, marketing 

om keer op keer nieuwe cliënten aan te trekken, eventuele studie 

enzovoort. Ze had al een baan, tweeëndertig uur per week. Daar 

zou dan minimaal achttien uur per week aan 

praktijkwerkzaamheden bijkomen. 

Nu zeg je wellicht: ‘Ja, maar ze kan toch haar baan opzeggen 

als ze voor achttien uur per week betalende cliënten heeft?’ De 

meesten zeggen logischerwijze echter hun baan pas op als ze de 

zekerheid ervaren van een goedlopende stabiele praktijk met 

voldoende cliënten, zodat ze het risico kunnen nemen om de 

financiële zekerheid van hun baan los te laten. De eerste maand 

vijftig sessies realiseren, is geen garantie dat je dit elke maand 

kunt halen. Dus in het begin, en dat kan een langere periode zijn 
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als je volgens deze manier blijft werken, combineert men beide.  

 

Voor de professional in het tweede rekenvoorbeeld was het zeer 

ontluisterend om het zo doorgerekend te zien en ze voelde zich 

meteen ontmoedigd. En dit is een situatie waar velen tegenaan 

lopen: hoe krijg ik mijn praktijk rendabel zodat ik ervan kan 

leven? Omdat er door de meesten geconcludeerd wordt dat het 

onhaalbaar is, tenzij je bereid bent keihard te werken en vele uren 

te maken (wat de meesten juist niet willen), nemen ze genoegen 

met een baan ernaast of kiezen ze ervoor dat hun partner 

hoofdkostwinnaar is. Het probleem zit hem echter niet alleen in 

het lage tarief, het zit hem vooral in het verdienmodel dat je 

hanteert.  

 

Tariefvalkuil 2. Korting geven 

 

Een treffende woordspeling bij het woord korting is het ‘jezelf 

tekort doen’. Er wordt te vaak korting gegeven als de cliënt 

aangeeft het tarief niet te kunnen betalen. Er worden argumenten 

genoemd die het lijken te rechtvaardigen, zoals: Ik zit in een 

moeilijke financiële situatie. Ik ben ontslagen. Mijn onderneming 

loopt momenteel niet zo goed. Ik ga scheiden. Mijn man betaalt 

de alimentatie niet. Enzovoort, enzovoort.  

Als je gevoelig bent voor deze argumenten, en je bent niet alert 

op wat er gebeurt, besluit je al snel om de cliënt tegemoet te 

komen. Grotendeels zit het in de aard van de transformationele 

professional om behulpzaam te zijn. We willen niet bijdragen aan 

het in stand houden van iemands pijn en passen ons dan aan. Maar 

het kan ook zijn dat je de cliënt tegemoet komt omdat je bang 

bent dat de cliënt anders niet meer terugkomt. En ‘iets’ lijkt dan 

beter dan ‘niets’.  

 

Dit zeggen collega’s over... 

… wat ze doen als cliënten niet (langer) hun tarief 

kunnen betalen: 
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Willeke (startend): ‘Ik ben opgegroeid met het idee dat je moet 

helpen waar je kunt en dit voelt goed voor mij. Alleen heb ik door 

de jaren heen geholpen waar ik kon, maar heb ik mezelf daarmee 

niet geholpen maar juist achtergesteld. Ik vind het belangrijk dat 

ik mezelf op waarde schat en dat ik betaald word naar waarde. 

Wanneer ik dus goed voor mezelf gezorgd heb en ik een normaal 

of zelfs riant inkomen heb, dan wil ik ook iets terug doen voor 

mensen die het niet kunnen betalen. Dit vind ik wel belangrijk, ik 

zou me er niet goed bij voelen om deze groep te negeren. Ik weet 

zelf hoe goed het voelt als iemand je helpt, terwijl je situatie 

uitzichtloos voelt, en wat voor nieuwe energie je dit kan geven. 

Dit is toch wel een beetje hoe de wereld zou moeten zijn, als we 

allemaal iemand helpen dan zou het er anders uitzien.’ 

Josefine (4 maanden praktijk): ‘Pas ik mijn prijs aan of maak 

ik een afspraak erover.’ 

Marleen (2 jaar praktijk): ‘Dat is jammer, zeker als de healing 

nog niet gedaan is. Wanneer het om Reiki gaat, geef ik een 

reductie van 10 procent voor de eerste drie sessies die in een keer 

betaald moeten worden.’ 

Claudia (8 jaar praktijk): ‘Kijk ik of er op een andere manier 

een eerlijke energie-uitwisseling kan plaatsvinden. Misschien kan 

die klant mij helpen met mijn website of iets anders dat ik nodig 

zou hebben.’ 

Marjo (5 jaar praktijk): ‘Ga ik samen met de klant naar een 

betalingsoplossing zoeken. Hulp moet voor een grote groep 

mensen bereikbaar zijn. Hiervoor mag je portemonnee niet 

bepalend zijn.’ 

Luc (21 jaar praktijk): ‘Pas ik misschien mijn tarief wel aan als 

verdere hulp noodzakelijk is.’ 

Lennie (startend): ‘Probeer ik samen met de klant daar een 

oplossing voor te vinden.’ 

Desiree (3 maanden praktijk): ‘Zoek ik naar een oplossing, 

eventueel een aangepast tarief.’  
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Een van mijn belangrijkste leerervaringen, waardoor ik besloten 

heb mijn tarief niet meer te verlagen, is toen ik een cliënt 

begeleidde die haar sessiekosten grotendeels vergoed kreeg door 

de zorgverzekeraar. We kwamen op een punt dat haar potje bij de 

zorgverzekeraar was opgesoupeerd, zodat ze zelf het volledige 

bedrag van de therapie moest gaan betalen.  

We waren het er samen over eens dat ze nog meer sessies 

nodig had en omdat ze aangaf het niet te kunnen betalen, 

verlaagde ik mijn tarief naar een bedrag dat voor ons beiden 

acceptabel was. Groot was echter mijn verbazing (en frustratie) 

toen ze enige weken later spontaan een vakantie boekte naar 

Turkije, omdat ze tijdens haar vorige vakantie naar Turkije 

verliefd was geworden op een Turkse man waar ze nog steeds 

contact mee had! Destijds had ik nog niet de bekwaamheid om 

hier adequaat iets mee te doen. Maar het is altijd een inspirerend 

voorbeeld voor mij gebleven en maakt duidelijk dat een uitspraak 

van je cliënt over het niet kunnen betalen van je tarief zeer 

betrekkelijk is. Daarom twee tips hoe om te gaan met korting.  

 

Tip 1. Laat de cliënt er eerst om vragen 

De beste tip die ik je allereerst wil geven: Bied geen korting aan 

vóórdat de cliënt daar zelf over begint. Dus ook geen korting 

aanbieden als een cliënt er indirect over begint en je als 

empathische professional tussen de regels door meent te kunnen 

luisteren. Het is niet jouw verantwoordelijkheid of zorgplicht! De 

cliënt is verantwoordelijk voor diens financiële situatie en 

prioriteiten en jij voor die van jou. Geef de cliënt een kans om in 

zijn kracht te gaan staan en de keuze te maken wel of niet om een 

regeling te vragen. Als de cliënt hier niet over begint en je hebt de 

neiging het zelf aan te bieden, is het interessant om je 

overtuigingen te onderzoeken en je af te vragen of je absoluut 

zeker kunt weten dat deze waar zijn.  

 

Tip 2. Pas je aanbod aan als je korting geeft 

Als de huidige cliënt of potentiële cliënt om korting vraagt en je 
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bent bereid je prijs te verlagen, geef dan niet hetzelfde aanbod als 

wat je bij je normale tarief geeft. Een lager tarief betekent ook 

minder waarde. Verander dus je aanbod, bijvoorbeeld: Als je 

uurtje-factuurtje werkt, kort de sessie die normaal gesproken 75 

minuten duurt in naar 50 minuten of zelfs nog minder, afhankelijk 

van de hoogte van de korting. Op deze wijze blijft het een 

gelijkwaardige uitwisseling van energie. Mocht de cliënt hier 

geen gebruik van willen maken, dan is er meer aan de hand dan 

alleen de geldkwestie en is het misschien wel niet de juiste cliënt 

voor jou!  

 

Tip 3. Geef een bonus 

Een andere mogelijkheid bij potentiële cliënten die om korting 

vragen is, dat je aangeeft niet met korting te werken maar juist 

met een bonus als beloning voor de commitment. Zorg dat je een 

of twee aantrekkelijke bonussen paraat hebt om aan te bieden. 

 

Tariefvalkuil 3. Je tijd weggeven 

 

Een van de meest bekende vormen van teveel weggeven is 

uitlopen in tijd en dit niet in rekening brengen. Ik heb het hier niet 

over een incidentele vijf of tien minuten, maar professionals die 

regelmatig een kwartier, half uur of zelfs meer uitlopen in tijd en 

dit dan niet in rekening brengen. Als professional ben je continu 

je cliënt aan het opvoeden met jouw voorbeeldgedrag. Jouw 

gedrag laat bij deze tariefvalkuil zien dat je het niet zo nauw 

neemt met je tijdsgrenzen en dat je cliënt meer tijd van jou kan 

krijgen voor hetzelfde tarief. Hij gaat dit zelfs verwachten. Het 

kan dus best zijn dat je een goed tarief vraagt voor je sessie, maar 

vervolgens de neiging hebt behoorlijk uit te lopen zonder dit in 

rekening te brengen.  

Dit onderwerp komt vaak voor in de coaching die ik geef en de 

oorzaak van deze uitloop is wederom een gebrek aan 

zelfvertrouwen van de professional. Je hebt er onvoldoende 

vertrouwen in dat je in de vastgestelde tijd van de sessie de 
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waarde kunt bieden voor dat moment. Je denkt dat je nog net wat 

extra’s en meer moet doen, zodat het ‘af’ is en de cliënt tevreden 

naar huis kan gaan.  

Het argument dat de professional graag een praatje maakt met 

de cliënt en de neiging heeft er een gezellige sessie van te maken, 

waardoor sessies vaak uitlopen, is hieraan verbonden. Ik coach 

professionals hier vaak op en steeds komt het op het gebrek aan 

vertrouwen in eigen kunnen neer, waardoor men uitloopt in tijd. 

Je compenseert dit gebrek aan vertrouwen in jezelf door meer en 

nog meer te geven. Niet zozeer om de cliënt een goed gevoel te 

geven, maar vooral jezelf!  

Een andere oorzaak is het idee dat je jouw cliënten het gevoel 

wilt geven dat je alle tijd voor ze hebt. Maar de cliënt komt niet 

voor je tijd. Even ter herhaling… de cliënt komt niet voor je tijd! 

Je cliënt komt voor resultaat! En jouw tijd is slechts één aspect 

van het creëren van resultaat. 

De energetische impact van je tijd weggeven, is dat je hiermee 

cliënten aan kunt trekken die behoeftiger, veeleisender of 

moeilijker zijn. Ze lijken meer van je te verwachten en triggeren 

de valkuil van teveel willen geven. Stel jezelf eens voor hoe het is 

als jij jezelf toestemming geeft om niet meer extra te hoeven 

geven. Dat wat je nu al geeft binnen de overeengekomen tijd 

precies genoeg is. Voel je dan opluchting?  

Zelf had ik deze valkuil ook, totdat ik een geweldige 

eyeopener kreeg. Ik werkte toen al niet meer uurtje-factuurtje 

maar alleen nog via programma’s. Een onderdeel van het 

programma waren sessies van vijfenzeventig minuten, die nog 

wel eens uitliepen naar anderhalf uur. Een nieuwe cliënt kon de 

investering voor dit programma niet betalen. Ik bood haar 

spontaan een goedkoper alternatief aan waarin we toch konden 

samenwerken, dit accepteerde ze. Dit betekende onder andere dat 

de sessies werden ingekort tot veertig minuten. Voor mij was het 

een doorbraak om te ontdekken dat de sessies van veertig minuten 

een even grote impact hadden als die van vijfenzeventig minuten! 

Niet alleen kwam ik sneller to the point, ook de cliënt was er op 
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afgestemd dat ‘het’ in veertig minuten moest gebeuren. Dit bleef 

niet bij een incident, want later trok ik meer cliënten aan voor dit 

alternatieve aanbod. En telkens opnieuw ervaarde ik dat de sessie 

van veertig minuten prima werkte. 

Laat ik het even praktisch maken met een rekensom die je naar 

je eigen situatie kunt vertalen, omdat ik graag wil dat je op een 

andere manier leert denken. Als je gemiddeld tien sessies in de 

week hebt en ze lopen allemaal een kwartier uit, wat je niet in 

rekening brengt, dan is dat tweeënhalf uur per week. Een kwartier 

lijkt niet zoveel, maar als je de impact ervan tot je door wilt laten 

dringen, dan moet je dit soort zaken doorrekenen over een langere 

periode. Per vier weken is dit tien uur en als je vierenveertig 

weken per jaar werkt, dan is het op jaarbasis honderdtien uur. Stel 

dat je uurtarief 60 euro is, dan betekent dit dat je op jaarbasis 

6.600 euro weggeeft, die je in elk geval - als je uurtje-factuurtje 

werkt - in rekening had kunnen brengen. Na vier jaar is dat 26.400 

euro en na vijftien jaar een ton.  

Nog merkwaardiger - maar wel realiteit voor de nodige 

professionals - is dit fenomeen als je worstelt met het laten 

groeien van je inkomsten. Stel dat je een omzet van 20.000 euro 

per jaar hebt en je wilt graag 30.000 euro per jaar verdienen. Je 

zegt geen tijd te hebben voor marketing, maar je geeft wel per jaar 

honderdtien verborgen onbetaalde uren weg door uitloop sessies. 

Je worstelt en ploetert om je omzet 10.000 euro te laten stijgen. 

Meer dan de helft van deze gewenste extra omzet zit echter 

verborgen in de tijd die je ontbetaald weggeeft en moeiteloos zou 

kunnen factureren. Als je dan ook nog eens je uurtarief 20 procent 

verhoogt, ben je er. 

Een ander voorbeeld van teveel weggeven is om na het consult 

voor je cliënten een verslag te maken, die je vervolgens naar de 

cliënt toestuurt. Ik heb het hier niet over het maken van je eigen 

aantekeningen voor in het cliëntdossier, maar over het feit dat het 

een onderdeel van jouw service is om een verslag van de sessie 

voor de cliënt te schrijven. Een van mijn coachees bleek dat te 

doen. Per sessie was ze daar gemiddeld een half uur mee bezig, 
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want het kon niet zomaar een krabbeltje zijn, het moest een mooi 

en goed verslag zijn. Intussen was een van haar grootste 

uitdagingen dat ze tijd te kort kwam! Als je dat half uur 

doorrekent op het aantal cliënten op jaarbasis, dan zit daar veel 

tijds- en omzetverlies in.  

Wellicht denk je: Maar als ze stopt met het schrijven van de 

verslagen, dan heeft ze meer tijd, maar er valt toch niets in 

rekening te brengen, oftewel dan heeft ze toch niet meer omzet? 

In eerste instantie klopt dit, want een half uur dat niet in rekening 

wordt gebracht maar wel een half uur extra tijd oplevert, geeft niet 

direct meer inkomsten. Maar als je hierdoor op maandbasis de 

nodige uren extra tijd beschikbaar hebt, zóu je deze tijd kunnen 

gebruiken voor marketing om meer cliënten aan te trekken en te 

helpen.  

Met andere woorden de vrijgekomen tijd boort de 

mogelijkheid aan om meer cliënten te werven en daardoor meer 

omzet te realiseren. En dan kan zelfs in een half uurtje extra tijd 

een bron aan mogelijkheden liggen, waarmee je vele duizenden 

euro’s aan extra inkomsten kunt realiseren.  

Overigens is het mijn mening dat als je werkt met 

sessieverslagen voor je cliënt, wat zeer zinvol kan zijn, de cliënt 

deze beter zelf kan schrijven, omdat reflecteren op en woorden 

geven aan wat er is gebeurd de cliënt helpt het veranderproces te 

verankeren.  

Als laatste wil ik bij deze valkuil aanreiken dat jouw tijd het 

meest waardevolle en kostbaarste is dat je tot je beschikking hebt. 

Financieel heb ik dat duidelijk gemaakt met het hiervoor 

genoemde rekenvoorbeeld, maar tijd heeft meer aspecten dan 

alleen financieel. Ook genoeg vrije tijd om spontaan en ongepland 

te doen wat je graag wilt doen, al is het maar genieten van niets 

doen, is essentieel in het ervaren van vrijheid en vervulling. 

Verloren tijd is niet meer terug te halen en je kunt je tijd maar een 

keer besteden. Niet voor niets roepen veel experts - ikzelf incluis - 

dat ze je niet alleen leren meer te verdienen, maar ook meer tijd 

vrij te maken.  
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Beter verdienen ervaart men als een rijkdom, maar meer vrije 

tijd geldt tevens als rijkdom. Meer vrije tijd is in onze drukke 

samenleving het nieuwe luxe. Als ik moest kiezen tussen meer 

tijd voor mijzelf of meer verdienen, dan kies ik voor meer vrije 

tijd... op voorwaarde dat er een goede financiële basis is. Voor mij 

is het vanzelfsprekend dat ik in het claimen van mijn waarde ook 

mijn tijd claim. Ik ben de baas over mijn tijd (agenda) en ik 

bepaal waar ik het aan wil besteden. En nog veel belangrijker: 

waar ik het vooral níet aan wil besteden. Tijd betekent in 

belangrijke mate prioriteit.  

 

Tariefvalkuil 4. Annuleringsvoorwaarden 

 

Veel professionals hebben een ambivalente relatie met 

annuleringsvoorwaarden. Enerzijds hebben ze er moeite mee om 

geld te vragen voor geannuleerde afspraken, omdat een vervallen 

afspraak wordt beleefd als ‘vrijgekomen tijd’, maar anderzijds er 

is ook frustratie en ergernis. Dit laatste geldt nog meer als je 

financieel afhankelijk bent van je praktijk. Bij deze tariefvalkuil 

ga ik wat uitgebreider stilstaan, omdat je een belangrijke shift in 

je mindset kunt maken met wat ik je aanreik en zo je waarde beter 

kunt claimen.  

Annuleringsvoorwaarden hebben een doel. Dit doel wordt 

vaak onderschat en is drieledig:  

 

1. Ze compenseren je voor je ‘verloren’ tijd; je hebt een 

bedrijf en rekeningen te betalen, naast dat jij recht hebt op 

een maandelijks salaris uit je praktijk. 

2. Ze zijn een incentive om te waarborgen dat de cliënt geen 

afspraken mist; hierdoor verbeter je de resultaten die de 

cliënt door de behandeling kan behalen. 

3. Ze dragen bij aan een uitgangspositie waarin de cliënt 

diens behandeling serieus dient te nemen. 

 

In de praktijk gaat het om de volgende twee problemen: het niet 
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hebben van annuleringsvoorwaarden en deze niet consequent of 

totaal niet naleven als deze er wel zijn.  

Over het eerste probleem kan ik kort zijn: als je nog geen 

annuleringsvoorwaarden hebt, zorg dan dat je deze per direct 

invoert! Als je annuleringsvoorwaarden hebt, is het belangrijk dat 

je deze direct duidelijk aan het begin van de samenwerking met je 

cliënt communiceert. Werk je al met cliënten en voer je het in, 

dan communiceer je het tijdens de eerstvolgende sessie als een 

mededeling, waarbij je de spelregels ook nog een keer schriftelijk 

op papier overhandigt.  

 

Dit zeggen collega’s over... 

… hoe ze ermee omgaan als cliënten vlak van te 

voren een afspraak afzeggen: 
 

Tom (12 jaar praktijk): ‘Daar heb ik op zich duidelijke 

voorwaarden over, maar ik bekijk per situatie of ik deze handhaaf 

of niet.’ 

Claudia (8 jaar praktijk): ‘Ik neem in de algemene 

voorwaarden op dat afspraken 48 uur van te voren afgezegd 

dienen te worden. Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd 

worden in rekening gebracht.’ 

Josefine (4 maanden praktijk): ‘Ik verzet de afspraak en breng 

het eventueel in rekening.’ 

Marian (2 jaar praktijk): ‘Tot nu toe was ik begripvol om de 

reden die werd opgegeven. Ik moet het nog wel in mijn 

voorwaarden opnemen.’ 

Claudia (4,5 jaar praktijk): ‘Daar heb ik nog geen afspraken 

over vastgelegd. Ik weet ook niet of ik dat wil.’ 

Jantine (1,5 jaar praktijk): ‘Daar maak ik een nieuwe afspraak 

mee. Ik heb wel de voorwaarde dat er dan extra betaald moet 

worden, soms hou ik me daaraan, soms niet. Hangt af van de 

reden van afzeggen.’ 

Monique (15 jaar praktijk): ‘Ik luister naar de redenen en 

breng begrip op voor de houding van de klant. Als er meteen een 
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nieuwe afspraak wordt gemaakt, dan is dat voor mij ok.’ 

Katrien (5 jaar praktijk): ‘Vind ik niet leuk! En die persoon zal 

de volgende keer langer moeten wachten voor een afspraak.’ 

Willeke (startend): ‘Ik geef aan dat ik het jammer vind dat 

iemand afzegt. Ik geef ook aan dat er in de overeenkomst staat dat 

afspraken voor 48 uur afgezegd dienen te worden en dat wanneer 

dit niet het geval is ik een deel of het geheel moet declareren. 

Mijn tijd en dat van de klant is kostbaar.’ 

Dagmar (5 jaar praktijk): ‘Ik breng er niets voor in rekening, 

maar het staat wel op de site.’  

Daniëlle (2 jaar praktijk): ‘Het moet betaald worden, dat staat 

in de voorwaarden, maar de praktijk leert dat ik dat niet doe. Dus 

dat betekent dat de afspraak niet doorgaat, ik geen rekening stuur 

en de tijd opvul met andere zaken.’ 

Luc (21 jaar praktijk): ‘Daar doe ik niet moeilijk over.’ 

Illa (1 jaar praktijk): ‘Een klant die binnen 24 uur afzegt, wijs 

ik vriendelijk op de voorwaarden die hij al eerder accepteerde. 

Klanten betalen vooraf, dus het is hun eigen risico, uitzonderingen 

daargelaten.’ 

Sophie (2,5 jaar praktijk): ‘Tot nu toe laat ik het hier dan bij en 

breng ook niets in rekening bij de klant.’ 

Janet (8 jaar praktijk): ‘Ik vraag naar de reden van afmelding. 

Ik breng de helft in rekening als het een workshop betreft. Voor 

individuele afspraken heb ik geen duidelijke afspraken gemaakt. 

Dit zou ik wel moeten doen.’ 

Marieke (1,5 jaar praktijk): ‘Dat ligt toch aan de reden en de 

persoon. Als de reden van afmelding buiten je macht ligt, dan 

reken ik geen tijd, geld.’ 

 

Dan het tweede probleem: het naleven van je 

annuleringsvoorwaarden. Het is bekend dat dit voor veel 

professionals een oncomfortabel stuk is. Naast dat ik je praktische 

tips kan geven hoe om te gaan met annuleringsvoorwaarden, is 

het belangrijk te onderzoeken waar jouw oncomfortabele gevoel 

precies over gaat. Voel jij je schuldig als je er geld voor vraagt? 
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Wil je graag aardig gevonden worden? Ervaar je het als ‘de 

confrontatie aangaan’? Ben je bang dat de cliënt wat van je vindt 

als je het naleeft? Ben je bang de cliënt kwijt te raken?  

De enige praktische remedie om de zichzelf in stand houdende 

ambivalentie en het ongemak dat hierover heerst bij professionals 

op te lossen is: laat je annuleringsvoorwaarden niet 

onderhandelbaar zijn en handhaaf ze consequent binnen de 

context van jouw beleid. Als jouw annuleringsvoorwaarden 

eenduidig en duidelijk zijn omschreven en met recht worden 

toegepast, dan respecteren je cliënten dit. Als jij echter 

inconsequent met je annuleringsvoorwaarden omgaat, verlies je 

niet alleen inkomsten, je staat ook voor de oncomfortabele taak 

om uit te leggen waarom je ‘deze keer’ de sessie wel in rekening 

brengt.  

Professionals hebben de neiging om begripvol te zijn wanneer 

er met een ‘goede’ reden wordt afgezegd. Daar is natuurlijk niets 

mis mee, maar begrip en akkoord gaan met zijn twee 

verschillende zaken. Daarbij kan begrip, vertaalt in het niet 

naleven van je annuleringsvoorwaarden, een disservice zijn 

richting je cliënten.  

Graag licht ik dit laatst genoemde toe aan de hand van een 

voorbeeld uit mijn praktijk, waarbij het naleven van 

annuleringsvoorwaarden je cliënt helpt diens behandeltraject 

serieus te nemen. Even als extra toelichting op mijn 

praktijkvoorbeeld: het betreft een cliënte die deelnam aan mijn 

een-op-een Licht Op Je Zelf® programma. Dit programma bestaat 

uit een bepaald aantal sessies met een vastgelegde duur en ze had 

er mijn toenmalige tarief van 3.000 euro voor betaald. Mijn 

annuleringsvoorwaarde op dat moment was, dat ingeplande 

afspraken slechts in uitzonderlijke situaties verzet konden worden 

en dat gemiste afspraken kwamen te vervallen. Bij uitzonderlijke 

situaties denk ik vooral aan ingrijpende onverwachtse 

gebeurtenissen als een sterfgeval of ernstig ongeluk, maar deze 

situaties hoeven niet vanzelfsprekend te zijn en dienen situatief 

bekeken te worden. Logistieke zaken zoals een kind dat ziek is 
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geworden, een andere ‘belangrijke’ afspraak die er tussendoor 

komt, problemen met vervoer, het werk dat je vraagt om in te 

vallen en dergelijke, vallen voor mij niet onder een uitzonderlijke 

situatie. 

De spelregels van de annuleringsvoorwaarden duidelijk 

gecommuniceerd hebbend, belde de betreffende cliënte mij vrij 

snel in het begin van ons traject ’s ochtends vroeg op, volgens mij 

was het onze tweede afspraak, om de online sessie later die 

ochtend met mij af te zeggen. De reden was dat haar moeder in 

paniek had gebeld en haar dringend nodig had. Ze wilde graag de 

afspraak ‘verzetten’. Let op: verzetten impliceert dat de afspraak 

niet komt te vervallen, maar wordt verplaatst. Ik voelde een 

confrontatie aankomen waarbij het nodig was mijn waarde te 

claimen; niet alleen voor mijzelf, maar ook ten dienste van de 

cliënte! Omdat ik heb geleerd hoe belangrijk het is om duidelijk te 

zijn, gaf ik vriendelijk aan dat we natuurlijk een nieuwe afspraak 

konden inplannen, maar dat het goed was om zich te realiseren dat 

conform de annuleringsvoorwaarden de huidige afspraak niet 

werd verzet, maar kwam te vervallen. Ze reageerde onaangenaam 

verrast.  

Waarom was dit ten dienste van de cliënte? Allereerst omdat 

haar reden om af te zeggen niet valt onder ‘uitzonderlijke 

situaties’. Maar er speelde nog iets anders, wat voor mij als 

therapeut het allerbelangrijkst was. De cliënte had mij eerder al 

uitgebreid laten weten dat de relatie met haar moeder zeer 

problematisch was en een rol speelde bij haar eetproblematiek. Ze 

ervaarde haar moeder continu als dwingend, disrespectvol, haar 

negerend en kleinerend. Maar zodra haar moeder dus ‘in paniek’ 

belde, liet ze alles uit haar handen vallen en was ze beschikbaar 

voor haar. Ik hoef voor de professionals onder ons verder niet uit 

te wijden over het verstoorde codependency mechanisme hiervan, 

haar wanhopige behoefte om alsnog erkend en geliefd te worden 

door haar moeder en alles wat hiermee samenhangt.  

Aangezien ik in onze samenwerking haar transformatie en 

gewenste doelen voor ogen had, was dit de ultieme uitnodiging 
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om wat er gebeurde bespreekbaar te maken. Ik laat haar namelijk 

als therapeut in de steek als ik er niets mee doe en ik ‘enable’ haar 

zelfs als ik mijn annuleringsvoorwaarden niet handhaaf. Als ik het 

heb over het claimen van je waarde, dan is het voor mij ook 

belangrijk mijn cliënten te helpen hún waarde te leren claimen.  

Ze koos er echter nog steeds voor om de afspraak niet door te 

laten gaan, prima natuurlijk, en naar haar moeder te gaan. We zijn 

er in de volgende afspraak dieper op ingegaan, vooral omdat het 

haar nog steeds dwars zat dat ‘ik zo streng was geweest’ en de 

afspraak was komen te vervallen. Zoiets moet je in ieder geval 

meteen bespreekbaar maken! Juist door deze situatie viel er in de 

sessie een belangrijk kwartje bij haar over wat zij zichzelf 

aandeed in relatie tot haar moeder. Die transformatie was haar 

onthouden als ik slechts begripvol had gereageerd en de 

annuleringsvoorwaarden niet had nageleefd.  

Daarbij nog een ander perspectief: als ik op dat moment mijn 

professionele waarde niet had geclaimd en mijn 

annuleringsvoorwaarden niet had gehandhaafd, dan had ik mijzelf 

financieel afhankelijk gemaakt van de manipulatieve grillen van 

haar moeder en de reactie van haar dochter, mijn cliënte, daarop. 

Ik had inkomsten kunnen verliezen als ik uurtje-factuurtje had 

gewerkt. Als je echter programmagericht werkt, werkt dat iets 

anders omdat je veelal vooraf voor het hele traject wordt betaald. 

Laat me je nog een zeer belangrijke mindset aanreiken die niet 

alleen voor deze tariefvalkuil geldt, maar ook voor andere: Jij 

bent niet de financieel sponsor, investeerder of bank voor je 

cliënten! Dat is niet jouw taak! Deze rol op je nemen is misplaatst 

en een disservice naar zowel jezelf als je cliënt.  

Tot slot nog een laatste punt dat ik hier wil benoemen: de 

hoogte van de annuleringsvergoeding. Er heerst nog een 

veelvoorkomend gedachtegoed dat je niet 100 procent in rekening 

brengt, maar een percentage, bijvoorbeeld de helft. Mijn 

welgemeende advies is: breng de volledige vergoeding van de 

sessie in rekening!  
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Tariefvalkuil 5. Ruilen van diensten en/of goederen 

 

Als een cliënt aangeeft de financiële middelen niet te hebben om 

de behandeling te starten of voort te zetten, kun je als 

professionals snel geneigd zijn een oplossing aan te bieden door 

diensten en/of goederen te ruilen voor de verleende begeleiding. 

Het eerste dat ik erover wil zeggen is, dat je uiterst alert dient te 

zijn over het invullen van wat een cliënt wel of niet kan betalen. 

Mijn uitgangspositie bij deze valkuil is dat je niet ruilt, omdat ik 

weet dat er genoeg ideale cliënten zijn die jou wel willen en 

kunnen betalen, tenzij de ruil voor jou een hele belangrijke 

meerwaarde heeft. Hierbij twee praktische tips als je wel ruilt.  

 

Tip 1. Ruil op basis van tarieven en niet op tijd  

Stel dat jij je service aanbiedt voor 90 euro per uur en je ruilt jouw 

begeleiding met een cliënt die jouw website gaat maken en 60 

euro per uur vraagt. De valkuil hierbij is dat jij je niet focust op de 

hoogte van jouw tarief, maar op de tijd. Met andere woorden: je 

ruilt gewoon tijd. Een uur van jouw service is een uur service van 

de ander. Als je hiermee akkoord gaat, ben jij jezelf aan het 

onderwaarderen en word je ‘onderbetaald’, ook al is er sprake van 

ruilen. Hanteer dus altijd jouw uurtarief en het tarief van de ander. 

Pas je niet aan de geld mindset van de ander aan en claim je 

waarde!  

 

Tip 2. Stuur elkaar een factuur 

Het lijkt misschien administratief geneuzel, maar het geeft een 

bevredigend gevoel als jij bij een ruil van diensten en/of goederen 

dit niet met gesloten beurs doet. Maak over en weer een factuur 

en betaal elkaar. Niet alleen belangrijk voor je eigen 

waardegevoel, maar het maakt de cliënt bij elke facturatie weer 

bewust van diens commitment en serieusheid van de begeleiding.  

 

Tariefvalkuil 6. Achteraf betalen via facturatie 
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Deze valkuil geldt uiteraard niet voor professionals waarvan de 

uitbetaling direct via de zorgverzekeraars loopt, maar verder voor 

alle anderen die hun cliënten een door henzelf te betalen factuur 

sturen na het consult. Het gaat zowel om de factuur die direct 

volgt na het consult als om een verzamelfactuur die bijvoorbeeld 

maandelijks wordt gestuurd als er diverse consulten in die maand 

hebben plaatsgevonden. De professionals die ik erover heb 

gesproken, zien het als een van de noodzakelijke klusjes die het 

minst leuk zijn, maar nu eenmaal bij het werk horen.  

Een coachee van mij was maandelijks vier uur kwijt door op 

deze wijze facturen te maken, te checken of eerdere facturen al 

waren betaald en met het verzenden van aanmaningen. Dat is 

achtenveertig uur op jaarbasis! In die achtenveertig uur, zelfs in 

vier uur per maand, kun je ongelooflijk veel doen om nieuwe 

cliënten aan te trekken en extra inkomsten te realiseren. Tijd 

waarmee je nu dus inkomsten mist. 

Maar zo hoeft het niet te zijn. Je hebt gewoon een andere 

betaalstrategie nodig! Geloof me: jouw ideale cliënt blijft toch 

wel naar je toekomen als je deze wijze van betaling afschaft. Je 

wilt het of direct na de dienstverlening hebben of beter nog, 

vooraf. Bij de bakker betaal je toch ook niet voor je brood, nadat 

je het op hebt! Het is een fascinerend fenomeen in onze 

samenleving dat je meestal vooraf of direct betaald bij aankoop 

van producten, maar dat je achteraf betaalt bij afname van een 

dienstverlening. Het financieel risico ligt hierdoor volledig bij de 

dienstverlener.  

Maar zeg nou zelf, je wilt toch niet dit risico lopen en wachten 

op je geld? Het mooie is dat het jouw bedrijf is en jij de regels 

mag bepalen waarmee jij het spel wilt spelen, het maakt niet uit 

hoe anderen het doen. Met jouw praktijk creëer jij jouw realiteit 

waarin jij het zo kunt maken, zoals jij vindt dat het zou moeten 

zijn. 

Ik heb drie tips voor je over andere betaalstrategieën. Ze staan 

voor mij in volgorde van voorkeur (tip 1 het minst en tip 3 het 

meest aan te bevelen): 
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Tip 1. Contante betaling tijdens de sessie 

Ik zeg meteen dat dit mijn minst favoriete tip is, maar het kan nog 

steeds voor velen een goede praktische oplossing zijn als men een 

van de hierna genoemde tips niet wil opvolgen. Het is zoals ik 

zelf altijd heb gedaan in mijn praktijk, toen ik nog uurtje-

factuurtje werkte. Mijn tip: Zorg dat je de factuur meteen maakt 

en uitdraait of mailt. Je hoeft dit niet eens voor of na de sessie te 

doen, de tijd die dit vraagt, slechts een aantal minuten als je dit 

goed geregeld hebt, kun je prima inbouwen in de laatste vijf 

minuten van de sessie. Je voorkomt dan meteen dat je er eigen tijd 

aan besteedt.  

 

Tip 2. Pinbetaling tijdens de sessie 

Er zijn enige kosten aan verbonden, maar dat valt weg tegen het 

gemak dat je ervan hebt. De pinconstructie waar je voor kiest, kan 

gerelateerd zijn aan het aantal cliënten dat je hebt. Zo kun je 

kiezen voor een abonnement met een vast maandelijks bedrag 

plus kosten per pinbetaling. Maar er komen ook steeds meer 

alternatieven op de markt, waarbij je een niet al te hoog 

aanschafbedrag betaald voor een pinapparaat en vervolgens een 

klein vast bedrag per pinbetaling. Het is een kwestie van een 

aantal opties vergelijken en uitrekenen welke het meest 

interessant is voor jou.  

Als je nog steeds werkt met contante betaling tijdens de sessie, 

is het servicegericht als je zowel contante betaling als pinbetaling 

gaat aanbieden. Zelf heb ik nagenoeg nooit contant geld op zak en 

ik vind het vervelend als ik voor een afspraak geld moet pinnen, 

zeker als je niet weet wat het definitieve bedrag gaat worden. Het 

is niet meer van deze tijd als je als professional deze service niet 

aanbiedt. Er zijn zelfs al restaurants in Nederland waar je alleen 

nog maar via pin kunt betalen. Zelf zou ik de keuze tussen contant 

betalen of per pin niet eens meer aanbieden, mocht ik nog uurtje-

factuurtje werken. Het zou alleen nog maar pinbetaling zijn.   
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Tip 3. Vooraf betalen 

Deze betaalstrategie kan zowel bij uurtje-factuurtje werken 

worden toegepast als bij programmagericht werken. Het enige dat 

je mag loslaten is de overtuiging dat het ‘not done’ is dat cliënten 

de sessie vooraf betalen of dat cliënten dat niet zouden willen. 

Daarbij gaat het hier in de eerste plaats niet om wat de cliënt wil, 

maar wat jij wilt. Jij bepaalt! Er zijn steeds meer professionals die 

het bij het uurtje-factuurtje werken toepassen.  

Een extra voordeel van deze betaalstrategie is dat je het 

eventueel ook verder kunt automatiseren en dat de factuur er 

meteen bij wordt gemaakt. Zo maak ik zelf al een aantal jaar 

gebruik van een online betaalprovider, waarbij de factuur direct 

gemaakt en gemaild wordt naar de cliënt. Heerlijk! Je ziet ook 

websites van collega’s die een zogenaamde shopping cart 

functionaliteit gekoppeld hebben aan hun diensten en producten 

en waarbij ze gebruik maken van een betaalprovider. Tenzij je 

meerdere zaken aanbiedt waarvoor men dient te betalen, is dit 

echter niet nodig.  

 

Wat je ook toepast, en als jij je huidige vorm van betalen mocht 

aanpassen: zorg dat je het duidelijk communiceert, verbaal en 

schriftelijk, zodat er geen misverstanden over bestaan. Mijn 

ervaring is dat als je het alleen schriftelijk communiceert, cliënten 

het soms niet gelezen hebben en vervolgens verrast reageren als 

ze ermee geconfronteerd worden. Bied het vervolgens aan alsof 

het de normaalste zaak van de wereld is. Verval niet in de energie 

van verontschuldigen of jezelf verantwoorden.  

 

Tariefvalkuil 7. Bij achterstallige betaling service blijven 

geven 

 

Dit geldt niet als je cliënt per sessie betaalt of een programma 

vooraf heeft betaald. Dit speelt vooral als je een andere 

betaalstrategie volgt, zoals: betaling achteraf door een factuur op 

te sturen of het betalen in termijnen als men een programma volgt. 
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Zodra je met deze situatie geconfronteerd wordt, is ‘het waarom’ 

de eerste stap om naar te kijken: waarom betaalt de cliënt niet 

voor de verleende service?  

Er zijn drie redenen waarom cliënten een achterstand kunnen 

hebben met betalen:  

 

1. De cliënt heeft geen geld. 

2. De cliënt is niet tevreden over de service. 

3. De cliënt wil het geld dat hij aan jou verschuldigd is aan 

iets anders besteden.  

 

Welke reden er ook is, voor jou is het vervelend, in het bijzonder 

als je een kleine zelfstandige bent die al moeite genoeg heeft om 

van je verdiensten rond te komen. De aanpak over hoe je met elke 

reden omgaat, maakt het verschil tussen wel of niet betaald 

worden. 

Tot het moment dat je helder hebt wat de reden is, mits je deze 

helder krijgt, blijf je vriendelijk en ga je de communicatie aan met 

de cliënt. Als de cliënt geen geld heeft, bied je aan de 

dienstverlening tijdelijk te pauzeren totdat hij het weer kan 

betalen, of je stelt een betaalplan voor. En als je daar al mee 

werkt, stel je een aangepast betaalplan voor. Dit is natuurlijk niet 

de meest ideale situatie voor jou en je verdiensten, noch voor de 

cliënt, maar in deze ontstane situatie is het beter dit op deze wijze 

op te lossen, zodat de energie-uitwisseling in balans blijft. Je kunt 

beter wat later je geld ontvangen dan helemaal niet. En je ideale 

cliënt zal je hier dankbaar voor zijn en vaak nog meer zijn best 

doen om aan de financiële verplichting te kunnen voldoen  

Dan de volgende twee redenen: dit zijn de cliënten waarbij er 

een alarmbel af moet gaan. Het is op zijn minst respectloos dat ze 

je niet betalen voor je verleende service. Je kunt daarbij met 

cliënten te maken krijgen die verder totaal niet meer reageren. 

Desondanks dien jij ze duidelijk te maken wat de in het begin 

gecommuniceerde betalingsvoorwaarden waren en waar zij 

akkoord mee zijn gegaan. Ook mag je het gerust wat meer 
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persoonlijk maken door te zeggen dat je er als kleine zelfstandige 

financieel afhankelijk van bent, dat cliënten voor de ontvangen 

service voldoen aan hun betalingsverplichting. Dit kan in 

sommige gevallen genoeg zijn om begrip te creëren bij de cliënt, 

diens verontschuldigingen en betaling te ontvangen.  

Maar zo nu en dan krijg je ook met een cliënt te maken die 

onbeleefd wordt of totaal niet meer reageert. Dan is het simpel: 

neem het niet persoonlijk, haal eruit wat je ervan kunt leren 

(bijvoorbeeld het aanpassen van voorwaarden). Zet de cliënt op de 

zwarte lijst en ban hem uit je praktijk en leven; verspil geen 

enkele energie meer aan deze cliënt.  

 

Tariefvalkuil 8. Invullen en besluiten voor je (potentiële) 

cliënten 

 

Deze valkuil vindt plaats in combinatie met diverse andere 

genoemde tariefvalkuilen. Wat veel gebeurt zodra er geld aan te 

pas komt, is dat de professional voor de cliënt gaat invullen wat 

diens financiële positie is en wat die wel of niet kan betalen. Dit 

invullen gebeurt op basis van bepaalde uitspraken en 

ogenschijnlijke signalen van de cliënt. Vervolgens veronderstelt 

de professional dat de cliënt niet voldoende middelen heeft om het 

volledige tarief te kunnen betalen.  

Je kunt echter wat je meent te signaleren nooit met zekerheid 

weten. De financiële situatie kan minder nijpend zijn dan de cliënt 

in eerste instantie doet voorkomen. De cliënt kan een spaarpotje 

hebben waar hij gebruik van kan maken of een sponsor die het 

geld wil voorschieten. Ik heb meegemaakt dat cliënten 

ogenschijnlijk weinig middelen hebben en vervolgens, omdat ze 

graag de begeleiding willen, toch het geld weten te regelen. 

Daarbij is het in belangrijke mate ook een kwestie van prioriteit: 

waar geeft de cliënt het geld aan uit, waar kiest hij voor.  

In mijn praktijk heb ik daar twee mooie voorbeelden van. Een 

cliënt vroeg in december aan haar werkgever een voorschot op 

haar vakantiegeld, en een andere nieuwe cliënt gaf aan dat ze dat 
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jaar niet op vakantie ging, omdat ze deelname aan mijn Licht Op 

Je Zelf® programma belangrijker vond dan een vakantie.  

Je kunt dus nooit, nóóit met zekerheid weten of een cliënt 

onvoldoende geld heeft om te investeren in jouw begeleiding. Je 

weet het pas als je blijft staan in je aanbod, je tarief - kortom je 

waarde claimt - en je cliënt daar ja of nee tegen zegt. Ik heb 

inmiddels zoveel situaties meegemaakt waarbij ik standvastig 

bleef staan in de waarde van dat wat ik had te bieden met het 

bijbehorende tarief, zelfs als potentiële cliënten vroegen of er niet 

iets anders te regelen was. En doordat ik bleef staan, bleek het 

vaak toch mogelijk.  

Je kunt het beste in een positie van niet-weten blijven en 

neerzetten wat jij neer wilt zetten, zonder te voldoen aan 

verwachtingen van een ander of iets in te vullen vanuit een 

aanname. Nogmaals, jij bepaalt! Wacht gewoon rustig af hoe de 

cliënt reageert en afhankelijk van de reactie kun je hierop weer 

anticiperen, terwijl je in je waarde blijft staan. Onderschat je 

cliënt niet bij voorbaat, maar empower jezelf én je cliënt door 

leiderschap te tonen.  

 

Tariefvalkuil 9. Verspillen van de inkomstenpotentie van tijd  

 

De meeste professionals willen graag volledig kunnen leven van 

hun praktijk, maar rekenen te weinig financieel door wat dit 

allemaal inhoudt en weten niet concreet wat er bij komt kijken. 

Als je dit niet gewend bent of geleerd hebt, dan komt het ook niet 

in je op. Dat realiseer ik me vanuit mijn eigen ervaring als geen 

ander. Mijn kijk op hoe je jouw praktijk kunt voeren is enorm 

veranderd sinds ik in de afgelopen jaren veel nieuwe inspirerende 

kennis heb opgedaan. Voordat ik die kennis had en ging 

toepassen, deed ik het wellicht verkeerd. Maar ik wist niet dat ik 

het ‘fout’ deed, omdat ik geen informatie en voorbeelden had over 

hoe het anders kon.  

Ik heb al een voorbeeld gegeven over wat er kan gebeuren als 

je de tijd in rekening zou brengen van sessies die je steeds gratis 
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weggeeft. Dit kan vele duizenden euro’s per jaar extra verdiensten 

opleveren. Daarnaast heb ik een andere manier van kijken 

geïllustreerd over tijd die je verliest door deze weg te geven of te 

verspillen aan onnodige cliënt gerelateerde taken.  

Het is belangrijk dat je op een hele andere manier gaat kijken 

naar je tijd. Tijd is je allergrootste luxe. Je kunt het maar een keer 

uitgeven, dus kun je dit maar beter zo effectief mogelijk doen. En 

meer tijd die vrijkomt in de vorm van vrije tijd, ervaren mensen 

als een belangrijke voorwaarde van rijkdom en overvloed. Zo voel 

ik mij rijk en bevoorrecht dat ik kan bepalen hoeveel uur ik in de 

week wil werken en voldoende inkomsten heb om een financieel 

stressvrij en goed leven te kunnen leiden.  

Het is dus belangrijk om tijd naar je hand te zetten, waarbij tijd 

gaat om ‘kwalitijd’ en ‘prioritijd’: hoe jij je beleefde tijd ervaart 

en wat je doet met je tijd. Als je meer vrije tijd wilt, en velen 

willen dit, betekent dit dat je anders moet gaan werken en de 

gewenste inkomsten realiseert met de tijd die je aan je praktijk 

wilt besteden. Veel professionals denken dat ze minimaal zoveel 

uur moeten werken om voldoende inkomsten te kunnen 

realiseren. Maar wat als je het omdraait en jezelf de vraag stelt: 

Wat is het ideaal aantal uren wat ik per week wil werken? En dan: 

Wat moet ik doen, wat moet ik anders aanpakken om binnen die 

uren voldoende inkomsten te realiseren?  

Stel dat je elke maand twee dagen tijd verliest aan het 

weggeven van extra sessietijd, checken van betalingen, aanmanen 

en andere voorbeelden die te noemen zijn waar je inefficiënt met 

je tijd omgaat. Die twee dagen per maand betekenen in mijn 

praktijk een verschil van vele duizenden euro’s. Zo kan ik in die 

twee dagen bijvoorbeeld een webinar lanceren of een andere 

marketingstrategie uitwerken en uitvoeren, die mij veel extra 

omzet kan opleveren.  

Alle tijd die je dus onnodig verspilt, extra relevant voor de vele 

professionals die ik spreek en zeggen dat ze zo druk zijn, betekent 

een verlies van extra inkomstenmogelijkheden. Terwijl je 

bijvoorbeeld bezig bent cliënten achter de broek aan te zitten om 
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te betalen of je sessies laat uitlopen, had je deze tijd kunnen 

gebruiken om nieuwe cliënten aan te trekken. Hoe meer 

marketingkennis je hebt over hoe je dit slim aan kunt pakken - en 

met slim bedoel ik ‘met de minste inspanning de meeste impact’ – 

hoe meer inzicht je vanuit bedrijfsmatig oogpunt krijgt hoe 

waardevol jouw tijd is.  

 

Tariefvalkuil 10. Hanteren van op tijd gebaseerde tarieven 

 

We gaan nog even door met tijd, want dit is een cruciaal element. 

Het overgrote deel van de professionals laat zich betalen voor tijd, 

oftewel het uurtje-factuurtje verdienmodel. Maar dit model kent 

vele nadelen, die je al bij voorbaat in een achterstandspositie 

zetten als het om het claimen van je waarde en het creëren van 

goede inkomsten gaat. 

Een groot deel van de hiervoor genoemde tariefvalkuilen zijn 

inherent aan het werken met op tijd gebaseerde tarieven. Het 

enige juiste alternatief voor het je laten betalen voor tijd is je laten 

betalen voor de waarde die je hebt te bieden, waardoor je 

significant meer kunt verdienen. Hiermee bedoel ik dat je twee, 

vijf, tien keer zoveel of zelfs meer kunt verdienen dan je huidige 

op tijd gebaseerde tarieven! Als ik het dus over het claimen van je 

waarde heb, hoort daar voor mij een op waarde gebaseerd tarief 

bij. De benodigde mindset en kennis hierover, hoe je dit aan kunt 

pakken, zal een revolutionaire wending in je praktijk en het 

werken met cliënten geven. 

Laat ik het wederom illustreren met een rekenvoorbeeld. Wat 

gebeurt er als je 50.000 euro per jaar wilt realiseren en je hebt een 

op tijd gebaseerd tarief of een op waarde gebaseerd tarief. Dit 

bedrag is voor velen al een droomomzet, laat staan de magische 

honderdduizend waar veel businesscoaches mee schermen.  

 

Voorbeeld 1: 50.000 euro per jaar met op tijd gebaseerde 

tarieven  

Ik breng dit even terug naar een maandinkomen en uitgaande van 
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tien werkbare maanden per jaar is dat 5.000 euro per maand. 

Laten we uitgaan van een sessietarief van 60 euro per uur. Ik weet 

dat er professionals zijn die meer vragen, net zoals er 

professionals zijn die minder vragen. Belangrijk is dat je het 

rekenvoorbeeld begrijpt, zodat je het bij een ander uurtarief en/of 

gewenste jaaromzet zelf uit kunt rekenen.  

Als je 5.000 euro maand wilt verdienen met een sessietarief 

van 60 euro per uur, moet je afgerond drieëntachtig betaalde 

sessies hebben. Zo’n sessie duurt gemiddeld genomen een uur, 

maar er zijn genoeg professionals waarbij het ook anderhalf uur 

duurt. Op basis van drieëntachtig sessies per maand zou dat 

betekenen dat je wekelijks afgerond negentien tot negenentwintig 

uur aan betaalde sessies ingepland moet hebben.  

Het lijkt super als je drieëntachtig sessies per maand kunt 

houden. Maar als je met dit verdienmodel en uurtarief een 

inkomen van 50.000 euro per jaar wilt realiseren, realiseer je dan 

dat je maand in maand uit, jaar in jaar uit, elke maand weer 

drieëntachtig sessies geboekt moet zien te krijgen.  

Weet jij daarnaast hoeveel sessies je gemiddeld met een cliënt 

bezig bent? Dat doe je door het aantal sessies over een jaar te 

delen door het aantal cliënten. Laten we bij dit rekenvoorbeeld er 

gemakshalve even van uitgaan dat je sessiegemiddelde per cliënt 

8,3 sessies is. Dat betekent dat je maandelijks tien nieuwe cliënten 

aan moet trekken die jou 60 euro per sessie betalen. En ook 

hiervoor geldt wederom dat je maand in maand uit, jaar in jaar uit, 

elke maand weer tien nieuwe cliënten moet zien aan te trekken. 

Persoonlijk word ik van dit gegeven nu al moe.  

 

Voorbeeld 2: 50.000 euro per jaar met op waarde gebaseerd 

tarieven  

Allereerst even ter inleiding: als jij je wilt laten betalen naar de 

waarde die je hebt te bieden, waardoor je significant meer kunt 

verdienen, dan doe je dat door niet langer losse consulten aan te 

bieden, maar je service te verpakken in VIP-dagen, VIP-retraites 

of langer lopende programma’s. Je cliënt betaalt je dus niet voor 
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een sessie. Ik breng dit weer even terug naar een maandinkomen 

en uitgaande van tien werkbare maanden per jaar is dat 5.000 euro 

per maand. 

Een indicatie als starttarief voor programma’s is tussen de 

1.500 tot 5.000 euro. Afhankelijk van de programmaprijs die jij 

hanteert, betekent dit dat als je 5.000 euro per maand wilt 

verdienen je één tot drie cliënten per maand nodig hebt. Hoe 

hoger het programmabedrag hoe minder cliënten je uiteraard 

nodig hebt (wat natuurlijk ook geldt bij op tijd gebaseerde 

tarieven).  

Nu de tijdsbesteding: bij programmagericht werken ben je met 

een à drie cliënten per maand tien tot dertig uur per maand kwijt. 

Deze ruime marge wordt veroorzaakt door eventuele VIP-dagen 

waarin je in een korte tijd intensief met een cliënt werkt. Hoe kom 

ik nu aan deze marge van tien tot dertig uur? Zeg dat je drie 

cliënten hebt die in deze maand starten (Groep A). Je hebt met 

alle drie de cliënten in de eerste maand een VIP-dag van totaal 

acht uur, inclusief lunch en twee consulten van een uur. Dat is dus 

tien uur per cliënt in die maand, oftewel dertig uur bij drie 

cliënten. De maand daarna hebben dezelfde cliënten twee sessies 

van een uur met jou, in totaal dus zes uur. Maar hier komen weer 

een á drie nieuwe cliënten bij en dus nieuwe VIP-dagen en 

sessies.  

Belangrijk is dat je het principe begrijpt: hoe hoger je 

programmabedrag, hoe minder tijd het van je vraagt, terwijl je 

toch goed verdient. Dit verdienmodel is de reden dat ik veel 

minder uren hoef te werken. Ik werk daardoor slechts een paar 

dagen per maand met cliënten en de overige tijd, zo'n 80 à 90 

procent, besteed ik - overigens met erg veel plezier - aan strategie 

en marketing, zoals het schrijven van dit boek.  

 

Zes te adopteren mindsets om je tarief te verhogen 
 

In Tim Ferriss zijn boek Tools of Titans zegt Seth Godin: ‘Geld is 

een verhaal. Je kunt jezelf elk verhaal vertellen over geld, zoals jij 
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dat wilt. Het is beter jezelf een verhaal over geld te vertellen waar 

jij gelukkig mee kunt leven.’ En iets verderop zegt hij: ‘En als een 

verhaal niet werkt, waarom gebruik je het dan? Het verhaal 

overkomt je niet; het verhaal is iets waar je voor kiest. Als we 

eenmaal diep graven en een ander verhaal vinden, dan zouden we 

in staat moeten zijn het spel te veranderen.’  

In dit boek wil ik je graag een beter verhaal aanreiken over het 

claimen van je waarde in combinatie met op waarde gebaseerde 

tarieven en programma's. Want werken met op waarde gebaseerde 

tarieven in plaats van met op tijd gebaseerde tarieven kan het spel 

zeer sterk in jouw voordeel veranderen. Of je nu besluit om 

hogere uurtarieven te vragen of waardegericht te werken, de 

volgende mindsets zijn belangrijk om je waarde te claimen en 

beter betaald te worden door je cliënten.  

 

1.  Jij bepaalt de prijs en je cliënt bepaalt de waarde 

 

Jij bepaalt! Het zijn twee woorden die ik vaak gebruik in mijn 

coaching om je waarde te claimen en uit te drukken dat alles in de 

eerste plaats begint en eindigt bij jou. Het is jouw spel, het is jouw 

praktijk.  

Stel je wilt iets kopen. De één vindt een Fiat Panda waardevol 

genoeg, terwijl de ander diep in de buidel tast voor een Ferrari. De 

één vindt een spijkerbroek van Miss Etam goed genoeg, terwijl de 

ander in Gucci-jeans wil lopen. En natuurlijk zit daar nog veel 

tussenin. Het draait om wat iets waard is voor jóu en hoeveel geld 

jíj daaraan wilt uitgeven. Jij bepaalt als koper wat jouw 

prioriteiten zijn. Het kan zijn dat je voor het een erg op de centen 

let omdat het je niet meer waard is, terwijl je bereid bent voor iets 

anders diep in de buidel te tasten omdat het wel waarde voor je 

heeft. Zo kan ik best een pietlut zijn met bepaalde uitgaven en 

zoek ik op internet naar het meest voordelige aanbod, terwijl ik zo 

- nou ja, na wat overweging - aan een coachprogramma heb 

deelgenomen dat 21.000 dollar kostte.  

Een van de valkuilen is dat jij je prijs aanpast naar wat leidend 
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is op de markt en wat de rest doet, waarbij jij jouw geld mindset 

aanpast aan dat van de ander. Belangrijk is om dat even los te 

laten en terug te keren naar jezelf om te ontdekken wat jij het 

liefste wilt. Even als metafoor: als jij als professional een Fiat 

Panda wilt zijn, prima (en niets ten nadele van een Fiat Panda). 

Maar als jij een topklasse auto bent en wilt zijn, reflecteert jouw 

tarief dat dan ook?  

En als jij nu zeker zou weten dat jouw ideale cliënt jouw tarief 

zou betalen, wat zou dan het tarief zijn dat je wilt vragen? Dat kan 

een uurtarief zijn, maar het kan ook zijn dat je besluit je werken 

voor tijd los te laten en waardegericht te gaan werken via 

programma’s, waar je veel meer voor kunt vragen.  

 

Dit zeggen collega’s over... 

… als ze zeker zouden weten dat cliënten betalen 

ongeacht het tarief dat men vraagt: 
 

Dagmar (5 jaar praktijk): ‘Dat zou financieel ontzettend fijn zijn, 

ik heb het gevoel dat ik dan weer adem kan halen.’  

Marieke (1,5 jaar praktijk): ‘Dat is natuurlijk heerlijk, maar 

toch vind ik het belangrijker om veel kinderen en hun ouders te 

mogen begeleiden en mijn visie te verspreiden.’ 

Maria (2,5 jaar praktijk): ‘Ik durf dat niet. Waar ligt de grens? 

Ik heb liever blije klanten dan geen klanten.’ 

Patricia (8 jaar praktijk): ‘Dat zou een enorme geruststelling 

geven. Geen financiële zorgen meer.’ 

Lennie (startend): ‘Dat zou voor mij niet goed voelen.’ 

Marleen (2 jaar praktijk): ‘Ik zou zeer verbaasd zijn. 

Tegelijkertijd zou ik mij misschien niet op mijn gemak voelen. 

Zijn mijn diensten echt dat geld waard? Wat als ik een fout zou 

maken?’ 

Luc (21 jaar praktijk): ‘Fijn.’ 

Amanda (9 maanden praktijk): ‘Dat zou mij een geruststellend 

gevoel geven en inspiratie geven om een dag, weekend of VIP-

dagen te organiseren.’ 
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Marcel (9 jaar praktijk): ‘Dat zou me het gevoel geven van 

vrijheid, waardoor ik meer kan doen van wat belangrijk voor me 

is.’ 

Silvia (7 jaar praktijk): ‘Mijn leven zou dan een stuk zinvoller 

zijn dan dat het nu is. Ik zou met plezier aan mijn dag beginnen en 

doen wat ik graag wil doen in plaats van moet doen.’  

Claudia (4,5 jaar praktijk): ‘Dat voelt nog niet goed.’ 

Desiree (3 jaar praktijk): ‘Dan zou er een hoop stress 

wegvallen en zeg ik meteen mijn baan op!’ 

 

Laat tot je doordringen dat jij de enige bent die de prijs bepaalt en 

jezelf een tariefverhoging kunt geven. Er is geen enkele baas om 

naartoe te gaan en te vragen of je alsjeblieft salarisverhoging kunt 

krijgen. Je bent van niemand afhankelijk! Nogmaals: je wilt niet 

jouw tarief laten bepalen door het geld bewustzijn van de ander. 

Geld bewustzijn is iets waar bij velen aardig wat blokkades op 

zitten. Jij bent de enige die jezelf op elk moment deze 

tariefsverhoging kunt geven. Cliënten zeggen (uitzonderingen 

daargelaten) namelijk niet tegen jou: ‘Oh, maar dat is toch veel te 

weinig wat je vraagt, ik ga je vanaf nu meer betalen.’ Als dit wel 

gebeurt, zou je toch echt eens achter je oren moeten krabben. 

Allereerst omdat de cliënt meent op die manier voor jou te moeten 

zorgen, wat bijzonder veelzeggend is, maar vooral omdat jij 

blijkbaar de waarde die je hebt te bieden onderschat en 

onderwaardeert.  

 

2.  Het gaat nooit, maar dan ook echt nooit om het geld 

 

Gezien vanuit het perspectief van de cliënt, gaat het nooit om het 

geld, maar om de subjectieve waarde die het bedrag 

vertegenwoordigt in de ogen van de cliënt. Het vertrouwen dat de 

cliënt heeft dat jij hem of haar kunt helpen die waarde te 

realiseren. Die waarde is de transformatie, de resultaten, de 

heling, de positieve verandering, de oplossing, het vrij zijn van 

pijn, enzovoort.  
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Als er een bepaald probleem is opgelost voor de cliënt, 

waardoor er zoveel dingen meer mogelijk zijn en de kwaliteit van 

leven toeneemt, dan is dat ongelooflijk veel waard en heeft het de 

beleving van onbetaalbaar zijn. Dankzij de investering van de 

cliënt en het oplossen van het probleem zijn er ineens 

mogelijkheden ontstaan die voorheen ondenkbaar waren, omdat 

de cliënt gevangen zat in diens probleem. De cliënt betaalt dus 

niet alleen voor het oplossen van het probleem. De cliënt betaalt 

ook voor de ruimte en de mogelijkheden die hierdoor beschikbaar 

komen.  

 

3.  De cliënt investeert via jou in zichzelf 

 

Jouw begeleiding maakt het mogelijk dat de cliënt transformatie 

en heling kan realiseren. Jij bent het instrument waardoor het 

mogelijk is dat de wereld en het leven van de cliënt weer mooier 

kan worden. Zonder jou was die transformatie niet mogelijk 

geweest. Zonder dat je doorschiet in verwaand worden en 

zelfoverschatting, hoef je dit niet te bagatelliseren (valse 

bescheidenheid ego-illusie). 

De kans is aanwezig dat je denkt: ja, maar er zijn toch andere 

professionals in de markt die ook hadden kunnen helpen? Dat is 

totaal niet relevant! Op het moment dat jij en je potentiële cliënt 

met elkaar in gesprek zijn om te kijken of je met elkaar samen 

gaat werken, zijn jullie de enige ertoe doende personen in het 

universum. Alle anderen bestaan alleen maar als een denkverhaal 

in je hoofd. Als er een match is tussen jullie, jij in je waarde blijft 

staan, krijg je de kans met het juiste aanbod te komen dat een win-

win voor je cliënt en jou is. Dit moment van verbinding en klik, 

maakt het voor je cliënt mogelijk zichzelf te gaan helpen. Het 

enige waar jij vervolgens verantwoordelijk voor bent is dat je 

levert wat je beloofd hebt en dat je doet waar jij goed in bent.  

 

4.  Het oplossen van het probleem is geen kostenpost, het kóst 

je cliënt juist heel veel als hij het niet oplost 
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Veel professionals én ook cliënten zijn gefixeerd op het financiële 

aspect van de afspraak. Maar laten we dit eens omdraaien. Als de 

cliënt niet aan zijn probleem werkt, het probleem niet oplost, wat 

is dan de impact op zijn persoonlijke en professionele leven? Wat 

kóst het de cliënt om het probleem in stand te houden? Wat kan 

zich daardoor niet ontvouwen in diens leven wat de cliënt wel 

graag zou willen? Wat moet hij eerst oplossen, zodat zich dat kan 

ontvouwen?  

De cliënt verliest dus geen geld als hij investeert in 

begeleiding, de cliënt verliest de mogelijkheid tot transformatie 

door zijn probleem niet serieus aan te pakken.  

 

5.  Een hoger tarief empowert je cliënt 

 

Een hoger tarief, en in het bijzonder high end investeringen in 

VIP-diensten en programma’s, daagt de cliënt uit om bewust een 

besluit te nemen, in beweging te komen en zijn probleem op te 

lossen. Bij een aanzienlijk bedrag zeg je niet: ‘Laat mij dat maar 

eens proberen.’ Het vraagt een weloverwogen besluit om in actie 

te komen. Het mooie is dat als een cliënt 'Ja' zegt, je meteen weet 

dat deze persoon serieus en gemotiveerd is.  

Hiervoor zijn ook wetenschappelijk aangetoonde 

psychologische onderbouwingen. Het is algemeen bekend dat 

lagere prijzen geassocieerd worden met ‘minder goed’ en hogere 

prijzen met ‘goed’. We weten rationeel dat dit niet altijd het geval 

hoeft te zijn, maar dat is niet relevant voor wat ik je duidelijk wil 

maken. 

Zo kreeg een groep mensen tijdens een wetenschappelijke 

studie een bon waarop stond dat ze een fles wijn hadden 

gewonnen. Ze konden kiezen uit twee soorten wijn: nummer 1 

was een Pinot Noir die 20 dollar kost, nummer 2 was een Pinot 

Noir uit dezelfde streek en kostte 50 dollar. Welke zou jij kiezen? 

Zoals velen zal je zeer waarschijnlijk de duurdere fles wijn 

kiezen. Het blijkt dat mensen de voorkeur geven aan duurdere 
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opties, omdat men denkt dat het dan beter is. Wat fascinerender is, 

is dat uit onderzoeken naar prijscognities blijkt dat we, zelfs als 

we weten dat de prijs volkomen willekeurig is vastgesteld, de 

voorkeur geven aan duurdere producten.  

Neurowetenschapper Plassmann en haar collega’s laten 

duidelijk zien hoe prijscognities en veronderstellingen werken. Zij 

lieten een groep mensen een glas wijn proeven uit een fles die een 

prijslabel had van 10 dollar en een glas wijn uit een fles die was 

gelabeld met 90 dollar. Wat ze tijdens dit onderzoek niet 

vertelden aan de deelnemers was, dat de flessen exact dezelfde 

wijn bevatten. Ondanks dat de wijn precies hetzelfde had moeten 

smaken, rapporteerden de deelnemers dat de wijn met het 

duurdere prijslabel beter smaakte. Het lijkt er dus op dat als we 

iets als duurder labelen, we het meer waarderen. Kortom, het lijkt 

erop dat op cognitief niveau verwarring over de prijs van een 

product ontstaat in relatie tot de waarde. Deze verwarring staat 

bekend als het prijseffect, waarbij iets dat meer kost ook meer 

wordt gewaardeerd. En dit lijkt voor veel producten op te gaan.  

Je hebt wellicht de neiging om te denken dat je in het ‘normale 

leven’ mensen niet zo voor de gek kunt houden, zoals Plassmann 

en haar collega’s in hun studies deden. Veel mensen zeggen dat ze 

duurdere producten meer appreciëren, terwijl ze subjectief gezien 

denken dat het helemaal niet beter is. Plassmann en haar collega’s 

stonden hier ook bij stil en hebben daarom gebruik gemaakt van 

een slimme techniek om hun reactie neurologisch te testen. 

Zeiden ze nu alleen dat ze de wijn beter vonden omdat ze zagen 

dat die duurder was (terwijl ze anders dachten)? Of ervaarden ze 

het ook echt als beter? Dus in plaats van het te vragen aan de 

deelnemers, werden nu alleen de breinactiviteiten gemeten van 

hoe ze de twee soorten wijn ervaarden. Ze ontdekten dat de delen 

in het brein waar het beloningssysteem zit een verhoogde 

neurologische activiteit vertoonden bij het drinken van de 

duurdere wijn. Het lijkt dus niet alleen een subjectieve 

mondelinge evaluatie te zijn, er wordt ook gesignaleerd dat hoger 

geprijsde dingen het beloningsdeel in het brein meer stimuleert.  
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Hogere prijzen kunnen niet alleen impact hebben op hoe we 

iets ervaren en waarderen. Het kan ook impact hebben op hoe iets 

werkt. Het volgende onderzoek toont dat aan, waar ik de 

implicaties zeer belangrijk van vind. Marketing professor Baba 

Shiv en expert op het gebied van neuro-economie liet mensen 2 

en 4 dollar betalen voor een energiedrankje, om vervolgens te 

testen welke uitwerking deze drankjes hadden. Kregen de mensen 

er meer of minder energie van? Ook hier ging het om precies 

hetzelfde energiedrankje. Shiv ontdekte dat mensen meer energie 

kregen als ze het duurdere drankje dronken in vergelijking met 

exact hetzelfde lager geprijsde drankje. Vervolgens liet hij ze ook 

nog eens cognitieve testen uitvoeren, waaruit bleek dat de mensen 

die het duurdere energiedrankje hadden gedronken beter scoorden 

dan degenen die het goedkopere drankje hadden gedronken. En 

nogmaals, het waren exact dezelfde energiedrankjes! 

Deze resultaten suggereren niet alleen dat de hogere prijs die 

we betalen een effect heeft op onze portemonnee, maar dat een 

hogere prijs ook betere resultaten lijkt te geven, omdat er wordt 

verondersteld dat iets wat duurder is beter is. Laat de impact 

hiervan even tot je doordringen en kijk eens naar de tarieven die 

jij op dit moment hanteert. Is jouw tarief een afspiegeling van die 

goedkope fles wijn of het goedkopere energiedrankje? Keer op 

keer ervaren mijn coachees met hun cliënten, alsook ikzelf, hoe 

gecommitteerd cliënten zijn die deelnemen aan onze high end 

programma’s en hoe ze sneller betere resultaten boeken. Voor mij 

was het als hypnotherapeut, bewust zijnde van de kracht van 

suggestie, altijd al een gegeven dat de hoge investering daar een 

belangrijke rol in speelde, omdat deze cliënten empowert.  

 

6.  Blijf in een positie van niet-weten en vul niet in dat je cliënt 

het hogere tarief niet kan betalen 

 

Bij de tariefvalkuilen heb ik al aangehaald hoe vaak professionals 

geneigd zijn tot aannames over de financiële positie van de cliënt 

en zich op basis van deze aannames bij voorbaat al aanpassen. De 
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beste positie om in te verblijven is die van niet-weten. Dit is 

meteen de meest waarachtige positie, want bij elke aanname die je 

hebt kun je de vraag stellen: Weet je absoluut zeker dat dit waar 

is? Realiseer je dat als jij niet je best mogelijke tarief van dit 

moment vraagt:  

 

1. je geld laat liggen;  

2. je jezelf en de waarde die je hebt te bieden verloochent; 

3. dit een disservice is naar je cliënten en je ze eerder iets 

onthoudt dan geeft. Omdat jij jezelf niet serieus neemt, 

betekent dit - gezien vanuit ‘zo van binnen, zo van buiten’ - 

dat jij je cliënt ook niet voluit serieus neemt en kleiner 

houdt door lagere tarieven te laten betalen. 

‘Claim Je Waarde’ 

met Kitty Vromen 
 

 

 

 

Mijn eerste ontmoeting met Kitty, via de telefoon, was bijzonder. 

Het gesprek was bedoeld om te verkennen of ze wilde deelnemen 

aan een intensief half jaar programma waarin ik haar zou leren 

hoe ze programmagericht kon werken en kon verdienen naar de 

waarde die ze had te bieden. Er was meteen een klik tussen ons. 

Het bijzondere was dat Kitty overwoog deze stap te zetten terwijl 

ze recentelijk een van de meest pijnlijke gebeurtenissen had 

meegemaakt, die een mens in zijn leven kan overkomen. Deze 

pijnlijke gebeurtenis bleek echter voor Kitty een krachtige 

katalysator om haar waarde te claimen, ze zal er zo zelf meer over 

vertellen.  

Voor mij als businesscoach is het heerlijk om te werken met 

een professional die een krachtig waarom heeft, die bezield is te 

doen wat er wil gebeuren en bereid is zich aan deze innerlijke 
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roep over te geven. Iedereen die de bewustwordingsreis start met 

het claimen van zijn waarde op professioneel niveau, wordt 

tijdens deze reis met zijn angsten, twijfels, onzekerheden én 

behoeftes geconfronteerd. Een krachtig ‘waarom je doet wat je 

doet’ maakt dan het verschil in falen of succesvol zijn, in opgeven 

of doorzetten. Kitty heeft zo'n krachtig waarom, meerdere zelfs, 

gevat in een prachtige visie!  

 

Dit vertelt Kitty over… 

… haar achtergrond:  
 

‘Ik ben van een lichting vrouwen die als huisvrouw en moeder 

zijn geen andere baan had. Na mijn laatste kind, de vierde, ben ik 

verschillende bewustwordingscursussen gaan volgen en ben ik 

gaan luisteren naar wat ik kon doen om meer contact met mezelf 

te krijgen. Toen dit resultaat gaf, ben ik in het begin mensen gaan 

begeleiden zonder er geld voor te vragen. Dat deed je toen niet, 

want ‘dit was een gave’ en daar vroeg je geen geld voor. Maar 

gaandeweg voelde ik dat ik er wel geld voor wilde vragen en ik 

besloot de gangbare prijzen te gebruiken die voor mijn werk als 

transformatietherapeut en trainer gebruikelijk waren. Langzaam 

begon ik in te zien dat mijn cursisten en cliënten veel waarde 

kregen. Mijn zelfvertrouwen groeide. Ik begon trainingen te 

geven, maar ook toen hield ik me aan de prijzen die gangbaar 

waren. Ik bleef me onzeker voelen over de hoogte van het bedrag 

dat ik aan mensen vroeg. Wie kan én wil dat betalen?! 

Maar wat ik wel altijd heel vreemd vond, is dat ik zelf héél 

veel geld over had voor zeer waardevolle bijscholingen. Dat 

waren soms trainingen van duizenden euro’s. En dan heb ik het 

nog niet eens over de accommodatie- en reiskosten (bijvoorbeeld 

naar Amerika)!  

De weerzin die ik ervoer om mijn tarieven te verhogen, bleef. 

Tot ik Sandra Derksen ontmoette.’ 
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Dit vertelt Kitty over… 

… wat het claimen van je waarde voor haar 

betekent: 
 

‘Het claimen van mijn waarde betekent voor mij dat ik mij richt 

op datgene waar ik écht goed in ben en dat ik daar een aanbod 

voor creëer. Een aanbod van hele grote waarde. Nu richt ik mij op 

één doelgroep die juist mijn waarde, mijn expertise heel goed kan 

gebruiken.  

Voorheen had ik verschillende cliënten, met verschillende 

vragen en was ik ook organisator van ons eigen 

bewustwordingscentrum, waar ik ook andere trainers een podium 

gaf om hun wijsheid te delen. Dat is nu gestopt. Ik breng mezelf 

weer op de voorgrond met dat wat ik te bieden heb. En kan ik 

mijn eigen waarheid leven en delen met degenen die daar nu klaar 

voor zijn. Dit geeft me focus.’ 

 

Dit vertelt Kitty over… 

… wie haar cliënt is en waarom: 
 

‘Ik help mensen die een dierbare verloren hebben en hierdoor in 

een existentiële crisis beland zijn. Ik leid hen naar de diepe, 

intieme lagen van hun mens-zijn. Dit opent een deur naar een 

nieuw, rijk en zinvol leven waarin je de kans krijgt om een totaal 

nieuwe visie op de dood en je leven te krijgen. Dit geeft je rouw 

zin. Dan is de dood van je dierbare niet voor niets geweest. Je 

leert iets goeds te doen met het diepe verdriet en het enorme 

gemis. Je leven na de dood van een dierbare hoeft geen 

lijdensweg te worden of zijn, waarbij je al je levenslust en kracht 

verliest. Als je leven op de kop staat door de dood van je kind of 

van je moeder, je vader, je zus, je broer, je partner of je beste 

vriend(in) dan is dit dé gelegenheid voor jezelf om een grote 
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levensveranderende transformatiereis te maken. Het kan de 

geboorte zijn van wie jij in wezen bent. 

Waarom deze doelgroep? Begin 2016 stierf een zoon aan een 

hersentumor. Door de dood van mijn zoon ben ik in het diepe 

geworpen. Het voelt alsof ik jaren gezwommen heb in het ondiepe 

(als transformatie therapeut en als liefhebster van innerlijke 

vrijheid), maar het is een enorm verschil sinds ik de rouw van zo 

dichtbij meemaak. Ik kwam in het lege gat en ik heb, vanaf het 

begin, alles op alles gezet om er niet aan onderdoor te gaan. Ik 

was vastberaden om in een korte tijd een manier te vinden om me 

weer te verbinden met mijn eigen innerlijke kracht. Ik leerde dat 

er heel veel collectieve overtuigingen zijn rondom de dood, waar 

de moederidentiteit in mij aan vastgekoppeld zat. En dit was 

heftig. Maar het is wel gelukt!  

Hierdoor heb ik een totaal nieuwe mindset gekregen over wat 

de dood en rouw werkelijk voor een mens kan betekenen. Ik 

ervaar mijn rouw als een open deur naar een nieuw, ruimer 

bewustzijn.’ 

 

Dit vertelt Kitty over… 

… haar droom en waarom het claimen van haar 

waarde belangrijk is voor het realiseren ervan: 
 

‘Het is mijn droom dat er in het land van rouw een lichtgevend 

perspectief komt over wat doodgaan betekent. In mijn droom zie 

ik dat anderen de waarheid die in hen leeft naar buiten laten 

komen en hun waarheid gaan leven. Net als ik. En daar is moed 

voor nodig omdat er ook een taboe ligt op het grote thema dood 

en rouwen.  

Ik geef nu mijn tijd en expertise aan één doelgroep om ze te 

begeleiden naar het hoogst haalbare resultaat dat ze voor zichzelf 

wensen. Hier heb ik een uniek systeem voor ontwikkeld. Door 

eigen ervaring ontstaan.  

Ik ben ook een boek aan het schrijven over wat het met mij als 

moeder deed om mijn zoon te verliezen. Op een eerlijke wijze 
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toon ik de pijn, maar ook de wijsheid en de helderheid die uit de 

pijn ontstaan is. Het schrijven van een autobiografisch boek met 

zelfhulpoefeningen is nieuw voor mij. Ook op deze wijze kan ik 

mijn waarde doorgeven en ik hoop veel mensen te inspireren om 

het taboe te doorbreken en hun rouw te zien als open deur naar 

een nieuw en rijk leven.’  

 

Dit vertelt Kitty over… 

… haar belangrijkste belemmering waar ze 

tegenaan liep in het claimen van haar waarde:  
 

‘Mijn mindset over geld was mijn grootste belemmering. Ik 

leerde, dankzij Sandra, te zien hoeveel waarde mijn werk voor 

iemand heeft. De vragen van Sandra hebben dit in mij wakker 

gemaakt. Eerder vulde ik voor een ander in dat ze mijn werk, het 

bedrag dat het werkelijk waard is, niet konden betalen, maar nu 

sta ik 100 procent achter mijn aanbod. Er heerst zo’n vastgeroest 

wereldbeeld waarin mensen alleen bereid zijn om lage prijzen te 

betalen voor innerlijk transformatiewerk. En dat je als therapeut 

niet hoog mag gaan zitten met je tarieven. Terwijl we voor 

bijvoorbeeld een advocaat of een dokter wel genoeg betalen.’ 

 

Dit vertelt Kitty over… 

… haar twee belangrijkste redenen om met op 

waarde gebaseerde tarieven te werken via 

programma’s in plaats van uurtje-factuurtje: 
 

‘Een belangrijke reden om dit te doen is dat ik door deze manier 

van werken mij alleen hoef te richten op de cliënt die juist míjn 

waarde, dat wat alleen ik kan bieden en aan kan raken bij de 

cliënt, het meest nodig heeft.  

En dat ik een vrouw kan worden die zelf goed verdient. Tot nu 

toe stak ik veel uren in mijn werk, maar kon ik er niet van leven. 

Ik was afhankelijk van mijn man die voor het grootste deel van 
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het inkomen zorgde.’ 

 

Dit vertelt Kitty over… 

… het beste dat voor haar mogelijk is geworden 

door haar waarde te claimen: 
 

‘Het afscheid nemen van mijn zoon heeft geleid tot een proces 

waarin ik ook afscheid ben gaan nemen van andere dingen in mijn 

leven die niet meer in waarheid zijn met  wie ik nu ben en wat ik 

wil. Ik ben begonnen met een Centrum voor Zinvol Rouwen. Mijn 

man en dochter helpen vanuit hun expertises mee met het 

ontwikkelen van dit centrum. We zijn als familie een sterk team 

en ieder van ons kan zich richten op de doelgroep die bij hen past 

bij Zinvol Rouwen. We hebben een inspirerend en waardevol 

aanbod voor groepen. Daarnaast hebben we ook speciale 

vipprogramma’s gecreëerd waarin we een uniek individueel 

programma hebben voor diegene die echt wil gaan voor het 

hoogst haalbare in vrij korte tijd. Met retraites op onze locatie in 

Midden-Limburg en in Schotland.  

Uit eigen ervaring weet ik dat geld voor een cliënt ook als 

grote motivatie kan dienen om niet op te geven en daardoor het 

hoogst haalbare resultaat bereikt.  

Ik merk dat ik door deze manier van werken in een korte tijd 

een hoog resultaat kan behalen. Zo had ik met mijn eerste VIP-

cliënt een programma van zes maanden ingepland, waarbij ze na 

zes weken haar doel al behaalde. Dit zal niet voor iedereen zo 

zijn, maar ik kon dit juist bij deze cliënt heel snel bereiken 

vanwege mijn unieke programma en intuïtieve daadkrachtige 

begeleiding. Ik ben nu heel gemotiveerd om snel tot de kern te 

komen en niet aan de randen te blijven hangen.  

Ik heb de bevestiging gekregen dat ik financieel gewaardeerd 

word voor het waardevolle dat ik te bieden heb. En dat ik mijzelf 

niet op de zakelijke markt hoefde te richten, maar dat ik trouw 

kan blijven aan mezelf. Ook de particuliere markt is bereid om 

(veel) meer te betalen voor diensten in de sector persoonlijke 
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ontwikkeling.’ 

 

Tot slot zegt Kitty tegen iedereen… 

… die graag zijn waarde wil claimen en beter wil 

verdienen, maar nog aarzelt om hierin te gaan 

staan:  
 

‘Wat mijn ogen opende, was toen ik Sandra in een webinar 

hoorde vertellen: ‘Jij trekt die mensen aan, die komen op het lage 

bedrag dat je vraagt.’ Toen realiseerde ik mij dat ik het zelf was 

die beter verdienen tegenhield.  

Voor mensen die voelen dat ze een roeping hebben, die van 

binnenuit begeleid worden, en als jij jezelf écht serieus wilt 

nemen, investeer dan niet alleen in bijscholingen, maar zeker ook 

in een goede businesscoach die heel dicht staat bij hoe jezelf in 

het leven staat of wilt staan. Bij voorkeur bij iemand die verder is 

dan jij en in een heel andere mindset zit, iemand die al daar is 

waar jij naartoe wilt. Richt je niet op mensen die jou in het oude 

denken over geld en waarde houden. Eigenlijk zeg ik: ‘Ga naar 

Sandra, want ze heeft een mix van slim zakendoen en een helder 

spiritueel bewustzijn! ’ 

 

Wil je meer weten over Kitty kijk dan op: 

www.centrumvoorzinvolrouwen.nl 
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Hoofdstuk 5 

Creëer een op waarde  

gebaseerd aanbod 
 

 

‘Denk groot en luister niet naar mensen die je vertellen dat  

het niet kan. Het leven is te kort om klein te denken.’ 

- TIM FERRISS 

 

 

Tijdens therapie, coaching of counseling gaat het maar om een 

ding: het verbeteren van de conditie van je cliënt. Het 

verdienmodel dat de meeste professional gebruiken is het model 

waarbij jij je laat betalen voor je tijd, oftewel het uurtje-factuurtje 

werken. Hierdoor wordt de illusie geboren dat de cliënt betaalt 

voor je tijd, maar hij betaalt in de eerste en laatste plaats altijd 

voor de oplossing van zijn probleem, anders gezegd de 

transformatie, de heling, het gewenste resultaat.  

Herken je het, dat een cliënt aangeeft iets te willen, terwijl jij 

weet dat ze juist iets meer of anders nodig hebben dan wat ze 

willen? Natuurlijk kan het waar zijn dat ze graag dat specifieke 

willen, maar vaak weten ze niet wat het is dat ze echt nodig 

hebben, terwijl jij dit wel weet.  

Een simpel voorbeeld: je bent masseur of fysiotherapeut en 

een cliënt komt bij je met een vastzittende nek en heeft diverse 

malen per week hevige hoofdpijn. De directe hulpvraag van de 

cliënt is om hiervan verlost te worden, waarbij de cliënt meent dat 

een periodieke massage de oplossing is. Als professional kun je 

door het geven van deze gevraagde massage tegemoet komen aan 

dat wat de cliënt wil. Maar je weet dat je hiermee slechts bezig 

bent met symptoombestrijding en dat voor een waardevolle 
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verbetering van de conditie het voor de cliënt nodig is dat de 

oorzaak van deze klachten, bijvoorbeeld bovenmatige stress, 

wordt opgelost. Als jij kunt aantonen wat het is dat deze cliënt 

echt nodig heeft, dan creëer je een waardebereik. En hoe groter dit 

bereik, hoe waardevoller het is wat je doet en hoe meer je ervoor 

kunt vragen.  

De meeste professionals accepteren wat de cliënt wil, werken 

vraaggericht en komen aan de hulpvraag tegemoet, omdat ze bang 

zijn opdringerig en verkoperig over te komen, zodra ze de cliënt 

proberen duidelijk te maken wat echt nodig is om het probleem 

aan te pakken. Door dit te doen maak jij jezelf tot een 

‘commodity’, een bulkproduct: een professional waarvan er 

dertien in een dozijn zitten en waarbij de cliënten je waarderen op 

basis van je prijs en als zodanig ook vergelijken met prijzen van 

anderen.  

Als je een aanbod creëert op basis van wat ze nodig hebben en 

niet alleen op basis van wat ze willen, dan lever je een waarde die 

voor jouw ideale cliënten onbetaalbaar is. Het is jouw taak om dat 

wat ze nodig hebben helder te krijgen, je dienstverlening hierop af 

te stemmen en vervolgens je cliënt bewust te laten worden van dat 

wat ze nodig hebben. Een belangrijk aspect van waardegericht 

werken is je cliënt namelijk geven wat ze nodig hebben in plaats 

van geven wat ze sec willen. 

Hoewel waardegericht werken best mogelijk is als je uurtje-

factuurtje werkt, kun je vooral met programma’s optimale waarde 

bieden, waarin een cliënt zich voor een vastgestelde periode 

committeert aan diens transformatie. Jij positioneert jezelf dan 

niet meer zozeer aan de hand van je methoden en je tijd, maar je 

plaatst de resultaten die door met jou te werken mogelijk zijn op 

de voorgrond. Een programma werkt vele malen krachtiger dan 

losse consulten, omdat je een optimale bedding kunt creëren 

waarin deze resultaten gerealiseerd kunnen worden. 

Om je service waardegericht aan te bieden en het waardebereik 

zo groot en daarmee zo aantrekkelijk mogelijk te maken, is het 

belangrijk dat je stopt met jezelf klein te houden en je alleen maar 
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te richten op wat de cliënt wil in plaats van uitsluitend 

vraaggericht te werken. De kunst is de vraag die er leeft binnen 

jouw doelgroep om te zetten naar een waardegericht aanbod dat 

ze écht nodig hebben. En dat wat ze echt nodig hebben verpak je 

dan in een programma waar men voor de waarde, anders gezegd 

de resultaten betaalt die het biedt.  

 

Acht motivaties om waardegericht te werken via 

programma's 
 

Dit boek is, zoals ik al aangaf, een pleidooi voor high end 

programmagericht werken met op waarde gebaseerde tarieven. 

Het mag duidelijk zijn: ik ben hier een enthousiast fan van! 

Aangezien ik ruim veertien jaar uurtje-factuurtje heb gewerkt en 

nu sinds een paar jaar met op waarde gebaseerde tarieven, meen 

ik voldoende ervaring met beide verdienmodellen te hebben om er 

het nodige zinvolle over te kunnen zeggen.  

Graag som ik een achttal redenen op die duidelijk maken wat 

de meerwaarde is van waardegericht via programma's te werken.  

 

 

 

1. Je realiseert een diepgaandere transformatie bij je cliënten 
 

Dit is wat mij betreft de allerbelangrijkste reden om 

waardegericht te werken. Als je waardegericht gaat werken, 

creëer je een bedding om op een veel dieper niveau te werken met 

je cliënten, omdat je je waarde in programma’s verpakt. Keer op 

keer vertellen professionals die zich voorheen lieten uitbetalen 

voor hun tijd, oftewel uurtje-factuurtje werkten, dat de impact 

vele malen groter is nu ze hun service aanbieden via een 

programma.  

 

2. Je kunt met minder cliënten meer verdienen 
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Op het moment dat jij je diensten aanbiedt in de vorm van een 

waardegericht traject dat toeleidt naar specifieke kwalitatieve en 

kwantitatieve resultaten, kun je hier een aanzienlijk hogere 

investering voor vragen. Een hierbij horend voordeel is dat je met 

minder cliënten veel beter kunt verdienen.  

Stel je wilt 50.000 euro per jaar verdienen en je werkt met 

programma’s. Hoeveel cliënten moet je aantrekken als je de 

volgende investeringsbedragen hanteert voor je aanbod: 

 

• Programmaprijs 2.500 euro: dit betekent twintig cliënten, 

oftewel gemiddeld twee cliënten per maand bij tien 

werkbare maanden per jaar. 

• Programmaprijs 5.000 euro: dit betekent tien cliënten, 

oftewel gemiddeld een cliënt per maand bij tien werkbare 

maanden per jaar. 

• Programmaprijs 10.000 euro: dit betekent vijf cliënten, 

oftewel gemiddeld een cliënt per twee maanden bij tien 

werkbare maanden per jaar.  

En als je een ton of meer wilt verdienen, kun je een zelfde 

rekensom maken. Daarbij is het heel makkelijk om bij een 

consistente toestroom van cliënten niet per se drukker te zijn, 

maar effectief met je tijd om te gaan door groepsgerichte 

elementen in te bouwen.  

 

3.  Cliënten committeren zich voor een langere periode 
 

Doordat jij je waarde verpakt in een programma met een door jou 

vastgestelde duur, verzeker jij jezelf ervan dat de deelnemende 

cliënt zich committeert voor de duur van dat programma. Dit is 

een ongelooflijk groot verschil met het uurtje-factuurtje werken, 

waar de cliënt na elke sessie telkens weer opnieuw het besluit 

dient te nemen of er een volgende afspraak wordt gemaakt, of dit 

nu wel of niet bewust gezien wordt door de cliënt als het nemen 

van een besluit. En een cliënt kan te makkelijk besluiten geen 

nieuwe afspraak meer te maken. Dat is een van de grootste 
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nadelen van uurtje-factuurtje werken.  

Ik kom menig professional tegen, en ik heb dit trouwens in het 

verleden zelf ook gedaan, die na een sessie tegen de cliënt zegt: 

‘Contact me maar als je weer een nieuwe afspraak wilt maken.’ 

Als ik dan vraag waarom ze dat zo doen, is hun antwoord vaak 

iets van: ‘Ik wil niet opdringerig overkomen.’ Dit wordt dan 

gerationaliseerd door dit gedrag van vrijblijvendheid en ruimte 

geven als respectvol te zien. Als ik dan vraag of zij menen dat de 

cliënt er baat bij heeft als er een volgende afspraak wordt 

gemaakt, is het antwoord altijd een ja!  

In mijn ogen laat jij niet alleen jezelf, maar ook de cliënt in de 

steek door hier te vrijblijvend en misplaatst respectvol in te zijn, 

uit angst voor wat de cliënt er allemaal van kan vinden. De cliënt 

heeft recht op het beste van jou, zodat de transformatie voor hem 

mogelijk wordt, en als jij niet je waarde claimt, onthoud je dit de 

cliënt. Als jij bij een specialist in het ziekenhuis moet zijn voor 

een serieuze aandoening, dan stel je het toch ook niet op prijs als 

deze zegt: ‘Kijkt u maar of u een volgende afspraak wilt maken’. 

Nee! Je hebt adequate hulp nodig en wilt ervaren dat je in 

deskundige handen bent waarop je kunt vertrouwen. Een cliënt is 

niet gebaat bij een afwachtende, niet opdringerig willen zijnde 

professional. De cliënt wil deskundigheid en leiderschap, dat geeft 

vertrouwen. Het is daarbij mogelijk als professional op een 

respectvolle en adequate wijze leiderschap te tonen zonder 

opdringerig te zijn.  

Als een cliënt dit wel als opdringerig ervaart, is dat het verhaal 

van de cliënt die bijvoorbeeld issues kan hebben met autoriteit. 

Wellicht denk je nu: ja, maar ik heb niet dat soort cliënten, die 

willen alleen maar per sessie afspreken. Dan is mijn antwoord dat 

jij je service niet op de juiste wijze positioneert en je niet met de 

juiste cliënten werkt! Want de juiste cliënten zijn mensen die wat 

je doet op waarde weten te schatten, graag ontvangen wat jij ze te 

bieden hebt en zich voor enige tijd aan je willen verbinden.  

Niets is fijner dan zelf al een duidelijk beeld te hebben over de 

periode van begeleiding die nodig is om transformatie mogelijk te 
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maken. Het vaststellen en communiceren van deze periode geeft 

al een transformationeel effect. De cliënt weet bijvoorbeeld dat hij 

drie of zes maanden met jouw begeleiding aan de slag gaat om 

zijn probleem op te lossen. En jij hebt dan de tijd om ‘jouw ding’ 

te doen en het hoogst mogelijke resultaat te realiseren.  

 

4.  Je kunt aanbodgericht werken met je ideale cliënt 
 

Veel professionals die uurtje-factuurtje werken, werken 

vraaggericht. De cliënt komt met een hulpvraag en, tenzij dit 

buiten het expertisegebied valt, wordt er gestart met de 

begeleiding. U vraagt, wij draaien!  

Hoe cool is het echter als jij jouw expertise vertaalt in een 

aanbod waar jij van weet dat dit het beste is wat jij hebt te bieden 

aan je cliënt. Niet alleen gericht op wat de cliënt denkt te willen, 

maar bovenal op wat jij, als deskundige, weet dat ze nodig 

hebben. Juist door je te richten op wat ze nodig hebben, is het 

waardebereik veel groter en behaalt men resultaten die vooraf niet 

voor te stellen waren (maar waar wellicht wel stiekem over 

gedroomd was).  

Doordat je aanbod niet voor iedereen zal zijn, al is het maar 

omdat niet iedereen de hogere investering ervoor wil betalen, 

betekent dit automatisch dat je met je ideaalste cliënten gaat 

werken.  

 

5.  Er komt tijd vrij en je gaat effectiever met je cliëntentijd 

om 
 

Een automatisch gevolg van minder cliënten nodig hebben om 

hetzelfde of veel meer te verdienen, is dat er tijd vrijkomt. De vrij 

gekomen tijd kun je weer investeren in je praktijk of gaan 

gebruiken voor wat privé belangrijk voor je is: meer tijd voor 

jezelf en met gezin en kinderen, meer reizen, studies volgen, 

hobby's, de ruimte van ongeplande tijd om spontaan in te vullen, 

enzovoort. 
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Vrijheid is voor mij onder andere vrijheid in tijd, dat ik niet 

continu moét werken om voldoende inkomsten te realiseren om 

van rond te kunnen komen. Dat ik ruimte (tijd) heb om de dingen 

te doen waar ik plezier aan beleef, zoals reizen met mijn man of 

boeken schrijven. Waardegericht werken via programma’s draagt 

bij aan de vrijheid om dat mogelijk te maken.  

Daarnaast ga je in een programma veel effectiever met de 

cliëntentijd om. Hoewel op waarde gebaseerde programma’s 

intensief kunnen zijn, blijkt in de praktijk dat als je het slim en 

effectief opzet, de tijdsbesteding die je met je cliënt hebt minder 

hoeft te zijn vergeleken met uurtje-factuurtje werken. Je creëert 

ook hier meer vrije tijd, terwijl je cliënt veel betere resultaten kan 

behalen. Ik heb bij de tariefvalkuilen al een voorbeeld gegeven 

wat het tijdsverschil kan zijn tussen uurtje-factuurtje werken met 

losse sessies of waardegericht werken via programma’s. 

 

6.  Je werkt met meer gecommitteerde cliënten 
 

Waardegericht werken via programma’s betekent dat je met meer 

gecommitteerde cliënten werkt. Terwijl de diepgaandere 

transformatie voor mij op nummer een staat, staat dit punt op de 

tweede plaats! Niet alleen kan ik het uit eigen ervaring beamen, 

ook mijn coachees zeggen het telkens weer. Cliënten die zich 

committeren aan je programma zijn veel leukere cliënten om mee 

te werken, omdat ze zo betrokken zijn bij hun 

transformatieproces. Je reist echt met iemand mee voor de duur 

van een traject en eventueel zelfs daarna.  

Toen ik als hypnotherapeut nog uurtje-factuurtje werkte, had 

ik soms cliënten die wel eens een of meerdere sessies met 

hypnose wilde proberen. Je begrijpt dat zodra je alleen nog maar 

trajecten aanbiedt voor een bepaalde duur, die ook een veel 

hogere investering vragen, dit de ‘probeerders’ uitsluit. Je hebt 

alleen nog maar te maken met cliënten die uitermate serieus zijn 

om hun probleem op te lossen, wat bijdraagt aan veel betere 

resultaten. 
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7. Cliënten ervaren het als duidelijker en ethischer 

 

Een belangrijk voordeel van waardegericht werken via 

programma's is dat cliënten duidelijkheid hebben over waar ze 

aan toe zijn. Ze weten precies wat ze krijgen, in het bijzonder een 

bepaald aantal sessies. 

Bij uurtje-factuurtje werken ligt dat open. Uiteraard met 

uitzondering van professionals die al trajectgericht werken, in die 

zin dat het uit een vastgesteld aantal sessies bestaat, waarbij men 

nog steeds per sessie betaald. Door per sessie te betalen, kunnen 

cliënten op een gegeven moment het idee krijgen dat de 

professional alleen maar weer het maken van een nieuwe afspraak 

voorstelt, omdat dit de enige manier is waarop hij - over de rug 

van de cliënt - geld kan verdien. De integriteit van de professional 

wordt betwijfeld.   

Ook al is dit helemaal niet de intentie van professionals die 

uurtje-factuurtje werken, wat gelukkig voor de meesten geldt, het 

blijft een inherente eigenschap van dit verdienmodel. Dit is een 

van de redenen waarom men bij het inhuren van bepaalde 

professionals, bijvoorbeeld een website bouwer of een schilder, 

liever een aanneemsom of projectbedrag afspreekt, dan dat men 

per uur betaalt. Het is duidelijk, je weet waar je aan toe bent, en 

hoeft je niet ongerust te maken dat de uren uit de hand lopen of 

zelfs misbruik van gemaakt wordt.   

 

8.  Het haalt het beste in jou naar boven 
 

Als je cliënt duizenden euro’s investeert in een traject met jou, in 

tegenstelling tot een paar tientjes voor een sessie bij het uurtje-

factuurtje werken, dan kun jij je wellicht voorstellen dat dit je 

triggert om het beste van jezelf te geven. Enerzijds heb je dat al 

vertaald in je aanbod, maar zodra de samenwerking start komt dit 
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opnieuw terug in jouw optreden en hoe je je opstelt tijdens het 

traject.  

Hier ligt een uitdaging om je waarde te blijven claimen. 

Belangrijk om te onthouden is dat we vanuit onze dienstbaarheid 

aan de heling en transformatie van de cliënt het beste van onszelf 

geven. Gelijktijdig doe je, als het goed is, waar je het meest van 

houdt en deze liefde geeft je kracht om door te zetten en te 

vertrouwen.  

Mocht dit nodig zijn, dan kun je hier training en coaching bij 

zoeken. Zoek het niet in de intervisie of contacten met andere 

collega’s die niet waardegericht werken en vanuit het oude uurtje-

factuurtje model werken. Het is zo’n andere manier van werken 

en bovenal mindset, dat anderen het niet begrijpen en er zelfs 

twijfels en oordelen over kunnen hebben. Als je niet stevig in je 

schoenen staat - en dat zie ik vaak gebeuren - kun je hier onzeker 

van worden, waarmee je je kans op succes binnen het 

waardegericht werken saboteert. Laat ik het zo zeggen: ‘Als ik 

had geluisterd naar bepaalde mensen in mijn omgeving, dan zou 

ik nooit waardegericht met high end programma's zijn gaan 

werken.’  

 

Vier belangrijke vragen voor het samenstellen van 

een  high end programma 
 

Waardegericht werken, waarbij jij je volledig richt op de output, 

‘het resultaat’, is minder mogelijk via het uurtje-factuurtje 

werken. Hiermee zeg ik absoluut niet dat je geen waarde kunt 

bieden als je uurtje-factuurtje werkt, integendeel! Er wordt veel 

waardevolle heling geboden dankzij de vele consulten van 

tienduizenden professionals die vanuit het tijdsmodel werken. 

Maar je mist bij het uurtje-factuurtje werken een hele belangrijke 

stok achter de deur die commitment en resultaat waarborgt. De 

cliënt bevindt zich namelijk in de positie om aan het eind van elke 

sessie opnieuw te besluiten of deze wel of niet een volgende 

afspraak maakt.  
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Er is niet dezelfde mate van commitment, zoals bij een 

programma met een vastgestelde duur, die mede gewaarborgd 

wordt door de hogere financiële investering. Voor een bewust 

gemaakte investering van ettelijke duizenden euro’s, of zelfs veel 

meer, doet de cliënt automatisch beter zijn best vergeleken met 

een sessie waar slechts het risico wordt gelopen een paar tientjes 

kwijt te zijn, die wellicht ook nog deels of volledig vergoed wordt 

door de zorgverzekeraar.  

 

Dit zeggen collega’s over... 

… hoe het voelt als je niet langer meer betaald 

wordt voor je tijd maar naar de waarde die je 

hebt te bieden door programmagericht te werken:  
 

Claudia (8 jaar praktijk): ‘Goed, ik ben er al over aan het 

nadenken hoe ik het vorm kan geven.’ 

Christine (20 maanden praktijk): ‘Ik werk per afstemming, per 

healing en dit voelt prima. Ze weten via mijn website en de 

informatie die ik geef precies wat ze kunnen en mogen 

verwachten.’ 

Marjo (5 jaar praktijk): ‘Het zal voor mij een andere manier 

van werken vragen. Ik sta hier zeker voor open en heb hier wel 

ondersteuning bij nodig.’ 

Daniëlle (2 jaar praktijk): ‘Dat zou heerlijk zijn. Een bedrag 

voor een waardevol programma. Geen zorgen over inkomsten per 

maand, vrijheid en gek genoeg de bereidheid om nog harder te 

werken. Daar is dan meer plaats voor, omdat de zorgen over de 

financiën er niet zijn!’ 

Illa (1 jaar praktijk): ‘Uurtje-factuurtje heb ik al achter me 

gelaten. Het voelt prima, vrij en zelfstandig om per programma 

vooraf af te rekenen.’ 

Sophie (2,5 jaar praktijk): ‘Als ik deze zin zo lees krijg ik daar 

wel een enthousiast gevoel bij en sta ik daar zeker voor open.’ 

Patricia (8 jaar praktijk): ‘Ik ben nu een tijdje met deze omslag 

bezig en ga me er steeds meer in thuis voelen. Ik heb een 
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fantastisch programma te bieden dat voor degene die het volgt van 

onschatbare waarde kan zijn.’ 

Maria (2,5 jaar praktijk): ‘Het zou voldoening geven, maar ik 

kan me niet iets voorstellen bij programmagericht.’ 

Tom (12 jaar praktijk): ‘Ik zit al in de overgang van uurtje-

factuurtje naar programmagericht werken. Ik werk al met de 

eerste high end cliënten via mijn programma en ik wil in de nabije 

toekomst alleen nog maar op deze manier werken. Het is niet 

alleen veel leuker en financieel comfortabeler, ik merk dat de 

cliënten het er ook veel beter op doen en dat is voor mij 

doorslaggevend!’  

Silvana (1 jaar praktijk): ‘Toen ik de vraag las, kwam er een 

blij gevoel over me. Tijd is niet zo belangrijk voor me als ik doe 

wat ik goed kan en wat ik leuk vind.’ 

Marjon (startend): ‘Dat zou voor mij fantastisch zijn, want dat 

geeft mij veel meer supergemotiveerde klanten en ook veel meer 

(financiële) vrijheid zodat ik mijn leven ten volle kan leven, kan 

ontwikkelen en dus ook meer te geven heb.’ 
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Als je een high end programma wilt creëren, dien je antwoord te 

krijgen op de volgende vier kernvragen:  

 

1.  Welk probleem wil je voor welke doelgroep oplossen? 

 

De meeste professionals bieden hun expertise aan voor iedereen. 

Op het moment dat je programmagericht werkt is de zienswijze 

anders. Ik nodig je uit dit om te denken naar: iedereen - en nu: uit 

een door jou gekozen doelgroep - is jouw ideale cliënt. Sterker 

nog, voel eens bij jezelf of je voluit je waarde claimt als je 

‘iedereen’ helpt. Als hypnotherapeut kan ik het zo gek niet 

bedenken qua hulpvraag of ik zou er wat mee kunnen. Maar het 

ene probleemgebied is het andere niet. Je kunt nu eenmaal niet 

alles over alle problemen weten. Daarbij geven cliënten de 

voorkeur aan iemand die alles over iets weet, in plaats van iets 

over van alles en nog wat.   

Dus als jij voluit je waarde begint te claimen en op zoek gaat 

naar je ideale cliënt, start dan met het probleem waar je iemand 

het liefst bij wilt helpen. Want stel je eens voor dat jij elke dag 

met alleen nog maar jouw ideale cliënten mag werken.  

Hier een aantal vragen gericht op het ‘wat’ (het probleem) om 

je verder op weg te helpen: Wat is het specifieke probleem waar 

jouw ideale cliënt mee worstelt? Waar worstelen ze mee? Waar 

zijn ze gefrustreerd over? Waar liggen ze ‘s nachts wakker van? 

Waar maken zij zich zorgen over? Wat is hun diepste pijn? Wat 

hebben ze nu niet en waar verlangen ze intens naar? Waar willen 

ze vanaf?  

Hier een aantal vragen gericht op het ‘wie’ (cliënttype) om je 

verder op weg te helpen: Welke specifieke doelgroepen kun je 

bedenken die worstelen met dit probleem? Hoe werkt het door op 

hun leven (en dat kan per doelgroep type verschillen)?  

Als je meerdere problemen en doelgroepen hebt gedefinieerd, 

wat regelmatig voorkomt, kun jij jezelf de volgende vragen stellen 

om een keuze te maken:  
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• Hoe blij word je ervan om met deze doelgroep te werken? 

• Hoeveel kansen zie je binnen deze doelgroep? 

• Hoe belangrijk vindt de doelgroep het zelf om dit probleem 

op te lossen? Hoe hoger de urgentie, hoe sneller men bereid 

is te investeren in een oplossing.  

• Is dit een doelgroep die erom bekend staat dat ze 

regelmatig en goed investeren in persoonlijke ontwikkeling 

en transformatie?  

• Is deze doelgroep groot genoeg? Minimaal 10.000 

potentiële cliënten wordt beschouwd als potentieel 

winstgevend.  

 

In het volgende hoofdstuk ga ik uitgebreider in op de ideale cliënt.  

 

2.  Wat zijn de resultaten als dit probleem is opgelost?  

 

Bij het programmagericht werken draait alles om het zichtbaar 

maken van de waarde die het programma heeft te bieden, oftewel 

de resultaten. Focus je op de output in de vorm van resultaten in 

plaats van je te focussen op de input in de vorm van vooral tijd en 

methoden.  

 

Neem de resultaten als vertrekpunt: 

Resultaten (output)  oplossing (programma)  ideale cliënt 

 

Om je waarde te claimen is het essentieel dat jij je mindset 

stretcht in het vaststellen van de resultaten die mogelijk zijn als 

het probleem wordt opgelost. Regelmatig signaleer ik dat 

professionals niet zo goed het bedrag durven te vragen voor hun 

programma, omdat onvoldoende wordt ingezien, en het 

zelfvertrouwen ontbreekt, hoe waardevol het is wat wordt 

aangeboden. Dit zien van het waardevolle kun je niet ‘doen alsof’. 

Je valt uiteindelijk door de mand als je niet voluit kunt staan in 

wat je te bieden hebt. Uiteindelijk komt het erop neer dat je het 

waardevolle van wat je hebt te bieden eerst aan jezelf moet 
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kunnen verkopen, voordat je het kunt verkopen aan anderen.  

Demonstreer duidelijk hoe de cliënt zijn leven verbetert door 

met jou samen te werken. Of beter nog, help de cliënt dit zelf te 

ontdekken. De neiging bestaat om hier te bescheiden in te zijn, 

maar ik vraag je het egoverhaal van valse bescheidenheid te 

negeren en eerlijk te kijken naar de hoogst mogelijke resultaten 

die haalbaar zijn als het probleem zou worden opgelost door met 

jou te werken. 

Een ‘geheim’ binnen de marketing is dat het vooral gaat om de 

resultaten van de resultaten. Een voor de cliënt ogenschijnlijk 

belangrijk resultaat kan bijvoorbeeld zijn dat hij zoveel kilo is 

afgevallen. Maar de kracht van de transformatie, en daarmee het 

waardebereik van je programma, zit vooral in wat er allemaal 

mogelijk is in het leven van je cliënt doordat deze zoveel kilo is 

afgevallen, oftewel de resultaten van de resultaten. Wat is de 

impact van dit resultaat op het leven van alledag en in het 

bijzonder op gebieden als baan, zelfstandig ondernemerschap, 

relaties, gezondheid, financiën, toekomst enzovoort?  

Het proactief zichtbaar maken van de mogelijke resultaten is 

iets wat professionals lastig vinden. Want hoe kun je nu 

garanderen dat de cliënt die resultaten ook behaalt? Ik heb daar 

zelf ook mee geworsteld, totdat ik leerde daar adequaat mee om te 

gaan. Want laat ik meteen even helder zijn: je kunt nooit 

garanderen dat cliënten de resultaten behalen, vooral de resultaten 

van de resultaten niet. Al is het maar omdat je onvoldoende tot 

zelfs geen controle hebt op de cliënt dat hij alles doet wat je hem 

aanreikt en ook nog eens op de juiste manier. Daarbij: net zo min 

als jij 100 procent garantie kunt geven dat de cliënt al die 

resultaten behaalt, kan de cliënt jou nooit garanderen dat hij zich 

voor 100 procent inzet en exact doet wat jij zegt, omdat dit de 

resultaten mogelijk maakt. Soms draai ik het wel eens om als een 

cliënt mij vraagt of ik kan garanderen dat hij dit of dat behaalt. Ik 

vraag dan enigszins gekscherend: ‘Kun je mij garanderen dat jij je 

het komende half jaar dag in dag uit 100 procent inzet en alles 

precies zo doet als ik van je ga vragen?’ Natuurlijk is het 
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antwoord dan nee! Wat ik wel weet is wat zij kúnnen realiseren, 

maar ik kan nooit met zekerheid zeggen óf ze het realiseren. Wat 

kun je dan wel garanderen? Hier vier garanties die je integer kunt 

communiceren: 

 

1. De garantie dat jij je cliënt handvaten aanreikt waardoor hij 

vaardiger met specifieke situaties kan omgaan, mits de 

cliënt dit natuurlijk toepast.  

2. De garantie dat je cliënt inzicht gaat krijgen in (het 

specifieke probleem), zodat hij bewustere keuzes kan 

maken. 

3. De garantie van een opsomming van resultaten die 

mogelijk zijn die eerdere cliënten hebben behaald (bij 

voorkeur ondersteund door testimonials) of die jij wellicht 

zelf als ervaringsdeskundige hebt behaald, wederom mits 

de cliënt zich volledig inzet om deze resultaten mogelijk te 

maken. 

4. Een financiële niet-tevreden-geld-terug garantie indien de 

cliënt binnen een bepaalde periode na start van het 

programma tot de conclusie komt ermee te willen stoppen. 

Mocht een cliënt het volledige programmabedrag in een 

keer hebben betaald en bijvoorbeeld binnen dertig dagen 

besluiten te willen stoppen met het programma, dan kan hij 

een bepaald bedrag terug krijgen. Deze garantie dient 

bekend te zijn bij de cliënt voordat deze een besluit neemt 

deel te nemen aan het programma, bij voorkeur via 

schriftelijke informatie over het programma of in de 

algemene voorwaarden.  

 

De niet-tevreden-geld-terug garantie is overigens optioneel, je 

bent niet verplicht dit te doen; zo bied ik het niet aan. Er zit 

namelijk een nadeel aan deze garantie die ik toch even wil 

benoemen. Cliënten kunnen ondanks hun aanvankelijke ‘ja’ om 

met je samen te werken hierdoor minder gecommitteerd zijn en 

getriggerd worden door de ruimte van ‘ontsnapping’.  
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Cliënten die net duizenden euro’s hebben betaald voor een 

programma, zeker als deze investering een stap uit hun comfort 

zone was, kunnen geconfronteerd worden met een 

vertrouwenscrisis en zijn dan bang een vergissing te hebben 

gemaakt. Geld is nu eenmaal een spiegel waarbij diepgaande 

instinctieve emoties wordt oproepen. Men raakt vooral vertwijfeld 

in het eigen kunnen of het wel lukt en ziet ineens overal beren op 

de weg. Dit kan een groot spanningsveld creëren, waarbij het een 

opluchting kan zijn om te kiezen voor de makkelijke weg en een 

beroep te doen op de niet-tevreden-geld-terug garantie.  

Een ander nadeel is dat de cliënt net in die periode 

geconfronteerd kan worden met een onverwacht hoge uitgave, 

bijvoorbeeld een auto die stuk gaat, en dat de kosten hiervan 

zoveel stress geven (denk hierbij weer even aan de eerder 

genoemde wetenschappelijke studie waarbij mensen een 

hypothetische autorekening van 150 en 1.500 dollar kregen) dat 

men besluit je programma te annuleren, om zo in elk geval een 

deel van het gespendeerde geld terug te krijgen. Terwijl er door 

creatief te worden wellicht hele andere oplossingen waren 

geweest als deze optie niet beschikbaar was geweest, zodat de 

cliënt nog steeds had kunnen profiteren van de grote impact die 

jouw programma op zijn leven kan hebben.  

 

3.  Wat is je beste oplossing?  

 

Als je het probleem van de cliënt weet en de impact die het op 

zijn leven kan hebben, anders gezegd de waarde die het heeft als 

hij het probleem zou oplossen, is het belangrijk om je beste 

oplossing neer te zetten in de vorm van een programmagericht 

aanbod. En niet zomaar een aanbod, want je kunt op basis van een 

probleem veel oplossingen creëren, maar juist een aanbod dat jij 

op dit moment met jouw expertise als de allerbeste oplossing 

beschouwt. Dit is een aanbod dat volgens jouw professionele visie 

inhoudelijk staat als een huis. Waarmee jij je cliënt het beste 

dient, op basis van jouw specifieke ervaring en kennis op dit 
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moment, en waar jij zelf blij van wordt om mee te werken. Je 

mag, of moet, hierbij dus proactief zijn en het initiatief nemen om 

jouw oplossing te vertalen in een uniek aanbod. 

Even een belangrijke noot tussendoor, omdat er soms wat 

verwarring ontstaat als ik het heb over een programma. Het high 

end programma waar ik het hier over heb is géén online zelfstudie 

programma, maar een een-op-een begeleidingsprogramma (of als 

je groeit of meteen wilt, een groepsprogramma) dat eventueel 

deels of volledig online plaats kan vinden. Er is dus sprake van 

persoonlijke begeleiding!  

Maak je programmablauwdruk 

 

Als jij je programma begint te maken voor je ideale cliënt, doe je 

dat aan de hand van een te creëren programmablauwdruk. Dit is 

als het ware een architectentekening van een huis: het geeft je een 

overzicht van de elementen waaruit je programma bestaat, 

inclusief een tijdspad.  

Een programmablauwdruk maak je door de volgende vijf 

elementen toe te voegen:  

 

1. Je unieke systeem 

Je unieke systeem is de basis van je programma en is niets anders 

dan een stap-voor-stapproces waar jij je cliënt doorheen leidt naar 

de oplossing van zijn belangrijkste probleem (de hulpvraag). Je 

unieke systeem is het stappenplan dat jouw expertise vertaalt naar 

de beste oplossing voor een probleem, zoals: Hoe kom ik van 

mijn stress af? Hoe kom ik van dat overgewicht af? Hoe kan ik 

beter communiceren met mijn partner? Hoe zorg ik ervoor dat ik 

mij niet steeds zo vermoeid voel? Hoe ga ik om met het verlies 

van mijn partner? Hoe kan ik het beste omgaan met mijn kind dat 

woedeaanvallen heeft? Hoe zorg ik ervoor dat ik geen last meer 

heb van een traumatische ervaring? Hoe krijg ik meer 

zelfvertrouwen? Hoe kom ik van mijn continue migraine af? Hoe 

kan ik omgaan met mijn ziekte? Hoe los ik mijn slaapprobleem 

op?   
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2.  Je persoonlijke begeleiding (coaching, therapie, behandeling) 

Een van de aspecten van deze begeleiding is dat je naast de 

periodieke sessies een VIP-dagdeel of VIP-dag invoegt. Negen 

van de tien keer is dit tijdens de start, hoewel hier allerlei variaties 

op te bedenken zijn, afhankelijk van jouw unieke systeem.  

Maak niet de fout om je unieke systeem alleen maar uit te 

breiden met een bepaald aantal sessies binnen een door jou vast te 

stellen periode. Dit was een fout die ik in het begin maakte: ik had 

in een training de term ‘programma’s’ gehoord en ik vertaalde het 

op die manier. Maar dat heeft niets te maken met de manier 

waarop ik nu programma’s met op waarde gebaseerde tarieven 

promoot, ook wel high end programma’s genoemd.  

Om een voorbeeld te geven: tenzij jij onder de experts dé 

expert bent, ben ik er geen voorstander van dat jij een programma 

hebt van drie maanden dat alleen uit zes sessies van een uur 

bestaat en 2.000 euro kost, terwijl collega professionals een 

uurtarief van bijvoorbeeld 75 euro of 100 euro hanteren. Mensen 

delen dan automatisch die 2.000 euro door zes sessies, wat zo’n 

333 euro per consult is.  

Je programma dient zo te zijn samengesteld dat het appels met 

peren vergelijken is met collega professionals die uurtje-factuurtje 

werken. Dat houdt dus in dat je programma uit meer dient te 

bestaan dan alleen tijd met jou. 

 

De beleving van continue en intensieve begeleiding 

 

Het is zeer waardevol en het heeft een krachtig verdiepend en 

versnellend effect op de transformatie als jij de beleving weet te 

creëren van continue en intensieve begeleiding. Dit hoeft niet 

altijd actief te zijn (zoals een een-op-eensessie), je kunt daarbij 

ook het een en ander automatiseren. Voorbeelden hiervan zijn:  

 

• Ongelimiteerd email contact en snel antwoord (op 

werkdagen) 
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Tegenwoordig gebeurt dit ook via varianten als sms, 

WhatsApp of Facebook Messenger. Tip: wees alert op de 

grenzen van je persoonlijke ruimte. Kies alleen wat voor 

jou goed voelt. Zo heb ik bewust geen WhatsApp, omdat ik 

die vorm van beschikbaarheid als inbreuk ervaar op mijn 

persoonlijke ruimte.  

 

• Extra aantal (korte) telefonische contacten bij urgente 

situaties  

Het heeft voor cliënten een hoge waardebeleving als zij je 

tussen de sessies door kunnen (mogen) bellen. In de 

beginfase van programmagericht werken, bood ik bijna 

twee jaar lang zelfs ongelimiteerd urgentiecontact aan. Ik 

was zeer verrast dat hier nagenoeg geen gebruik van werd 

gemaakt. Desondanks ervaarde mijn cliënten het als zeer 

waardevol en ondersteunend om te weten dat ze mij altijd 

mochten bellen. Later paste ik het aan naar een vastgesteld 

aantal gedurende het programma.  

 

• Een besloten of zelfs geheime Facebook groep 

Het voordeel hiervan is dat je cliënt met gelijkgestemde 

cliënten ervaringen kan delen, support kan vragen, zich kan 

laten inspireren en bemoedigen door de anderen. Ook jij 

kunt actief deelnemen en beschikbaar zijn in deze groep.  

 

• Geautomatiseerde sms’jes of mails 

Je kunt deze periodiek, bijvoorbeeld dagelijks of een aantal 

keer per week, sturen met een inspirerende quote, vraag, 

affirmatie, korte oefening, enzovoort. Ik doe dit in diverse 

vormen bij mijn Licht Op Je Zelf® programma's en mijn 

cliënten vinden het super.  

• Visualisaties en/of meditaties 

Het mooist is als deze door jezelf zijn gecreëerd, zodat men 

jouw stem hoort. Maar je kunt ook goed materiaal van 

derden gebruiken (mits je hiervoor toestemming hebt) of 
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zelfs het nodige online kopen, waarna je het onbeperkt kunt 

inzetten. 

 

3. Content  

Dit vind ik persoonlijk een van de leukste elementen van een 

programma. Je programma neemt exponentieel in waardebeleving 

toe als je het verrijkt met waardevolle educatieve informatie, die 

te maken heeft met het probleem waar je programma zich op 

focust. Extra informatie kan helpen om meer bewustwording bij 

de cliënt te creëren in diens probleem en de oplossing. Dit wordt 

ook wel  deep learning genoemd. Als de cliënt dankzij jouw 

educatieve materiaal sneller en beter begrijpt wat er aan de hand 

is, dan is de kans op succes veel groter.  

Het maakt ook dat jij bepaalde informatie die je keer op keer 

vertelt, kunt verpakken als educatief materiaal (bijvoorbeeld in 

een video, audio of pdf), zodat je de cliënt hiernaar kunt 

verwijzen. Doordat je het dan niet meer bij elke cliënt keer op 

keer hoeft te vertellen, kun je effectiever met jullie sessietijd 

omgaan, zodat de cliënt er nog meer profijt van kan hebben.  

 

4. Bonussen 

Dit is gewoon simpele marketingpsychologie: mensen houden van 

bonussen, zaken die ze extra krijgen en die het gevoel geven van 

een cadeau. Het is de kers op de taart. Het gaat om extra’s die niet 

essentieel zijn voor het basisaanbod van je programma en het 

bereiken van de resultaten, maar wel bijdragen aan de beleving 

van extra waarde en service. Ze dienen als aanvullende 

ondersteuning om nog meer uit het programma te halen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan een boek (als je deze hebt bij voorkeur je 

eigen boek), bonus trainingsmateriaal, een opname van de sessies 

of zelfs enkele voorbeelden die ik heb genoemd bij de beleving 

van continue en intensieve begeleiding. 

 

5. Accountability 

Accountability is een van de belangrijkste manieren om cliënten 
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te helpen bij het behalen van resultaten, het is de stok achter de 

deur. Bekwame coaches weten hoe belangrijk accountability is. 

Op positieve wijze gebruikt, is het de prikkel om iets te bereiken. 

Therapeuten lijken minder van deze strategie gebruik te maken, 

omdat het ons vaak niet geleerd wordt. Sinds ik echter het 

therapeutschap combineer met coachen, heb ik ervaren dat mijn 

begeleiding er krachtiger door is geworden.  

Een simpele vorm van accountability is je cliënt vragen voor 

elke sessie een reflectieverslag op te sturen, waarin hij antwoord 

geeft op een aantal vragen.  

Accountability is níet vrijblijvend, oftewel dat het niet 

uitmaakt of de cliënt het wel of niet doet. Accountability vraagt 

dat jij leiderschap toont en je cliënt accountable houdt. Waar 

nodig met een confronterende, therapeutische schop onder de 

kont. Als een cliënt op momenten onverschillig is, is het aan jou 

om dan extra alert te zijn. Dit is juist een belangrijk aspect waar 

de cliënt voor heeft betaald, ook al realiseert hij zich dat in eerste 

instantie zelf wellicht niet. Jouw opdagen hierin kan hét verschil 

maken voor de te realiseren transformatie van de cliënt.   

 

 

4.  Wat is je programma waard?  

 

Dit is een van de spannendste vragen naast: ‘Gaat iemand dat 

betalen?’ Van de week vroeg een coachee het weer: ‘Hoeveel kan 

ik vragen voor dit programma, wat is normaal?’ Ik heb drie 

stappen waarmee jij je tarief kunt bepalen. 

 

Stap 1. Wat is het jouw cliënt waard?  

De waarde wordt voor jouw cliënt door diverse aspecten bepaald. 

In het kort is dit:  

 

• Wat kost het probleem de cliënt financieel?  

• Wat kost het probleem de cliënt emotioneel?  

• Wat kost het probleem de cliënt qua tijd?  
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• Wat levert de oplossing de cliënt financieel op?  

• Wat levert de oplossing de cliënt emotioneel op?  

• Wat levert de oplossing de cliënt qua tijd op?  

 

Stap 2. Beslis wat het programma voor jou waard is  

Denk hierbij aan de hoeveelheid tijd die je ermee bezig bent en 

eventuele kosten die je maakt, zoals specifieke programmakosten 

of overheadkosten als je een praktijk huurt of personeel hebt. Wat 

is het ideale uurtarief dat je wilt verdienen? Hoeveel geld heb je 

nodig om te voorzien in je levensonderhoud? Neem dit mee in het 

vaststellen van de waarde van jouw programma.  

 

Stap 3. Bepaal je prijs  

Kies een bedrag waarin jij je kunt vinden. Voel of het integer voor 

je is en of je daar met zelfvertrouwen in kunt gaan staan. 

Belangrijk is dat het net iets buiten je comfortzone ligt, omdat dit 

je al een beetje stretcht. Dit geldt voor het verhogen van je 

uurtarief, maar zeker ook als jij programmagericht gaat werken. 

Daar waar je op dit moment bijvoorbeeld slechts 1.000 euro durft 

te vragen voor je programma, is het mogelijk dat je na enige tijd 

bijvoorbeeld 2.500, 5.000 of 10.000 euro of zelfs meer gaat 

vragen.  

 

Volg de volgende substappen om je tarief vast te stellen:  

 

1. Bepaal het laagste bedrag dat je wilt verdienen met je 

programma.  

2. Bepaal het maximale bedrag dat je wilt verdienen met je 

programma, maar wat je op dit moment nog niet durft te 

vragen. Ook al heb je het idee dat dit een rechtvaardig 

bedrag is voor de waarde die je hebt te bieden. 

3. Kies een bedrag tussen het minimale en maximale bedrag. 

Kies een bedrag dat enigszins buiten je comfortzone ligt en 

toch goed voelt. Je mag best een spanning voelen, zolang 

die maar opwindend en stimulerend is, en niet verlammend. 
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Als je start met programmagericht werken, dan zijn er een paar 

richtlijnen over wat je zou kunnen vragen, maar de waarheid is dat 

er geen vastgestelde bedragen zijn voorgeschreven die je dient te 

vragen voor je programma. In dat opzicht is er geen ‘normaal’ 

waar de coachee naar vroeg.  

Echter om een indicatie af te geven wat je zou kunnen vragen 

voor een programma: voor een aanbod van drie maanden kun je 

starten met een bedrag tussen de 1.500 en 3.000 euro en voor een 

aanbod van zes maanden is dat tussen de 3.000 en 5.000 euro. Als 

jij in het bedrijfsleven werkt, zijn (veel) hogere tarieven mogelijk.  

Hoe meer jij je waarde claimt, hoe meer jij bekend staat als 

een van de topexperts, zo niet dé topexpert, hoe meer je kunt 

vragen. Zo betalen cliënten een van mijn voormalige coachees 

inmiddels een meervoudig 5-cijferig bedrag voor een 

jaarprogramma.  

Een vraag die jij jezelf kunt stellen is: ‘Waar moet mijn 

programma aan voldoen als ik een specifiek bedrag per 

programma wil verdienen?’ Ik heb mijzelf verschillende 

momenten een soortgelijke vraag gesteld bij diverse programma's: 

‘Als ik de prijs van mijn programma zou verdubbelen, waar moet 

het dan aan voldoen om het dit waard te laten zijn?’ Soms is het 

antwoord dat er niets hoeft te veranderen aan je programma en dat 

deze in de huidige vorm al de waarde heeft om de hogere prijs te 

vragen. Soms kom je tot de conclusie dat je het programma moet 

upgraden om een hoger tarief te vragen.  

Een hele simpele upgrade om een hoger tarief te vragen voor 

je programma is het verlengen van de duur van je programma. Zo 

verlengde ik mijn oorspronkelijke Licht Op Je Zelf® programma 

van drie naar zes maanden. De waardebeleving stijgt hierdoor bij 

cliënten, omdat ze de beleving hebben langer in een bedding 

zitten waarin ze begeleiding ontvangen. Gezien het 

probleemgebied waar ik mee werk, vond ik zes maanden bij nader 

inzien ook beter voor mijn doelgroep dan drie maanden.  

Je programmaduur verlengen - mits dit de cliënt ten goede 
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komt en voor jou klopt - maakt het jezelf makkelijker om een 

hoger bedrag te vragen. 

 

Er zijn echter twee valkuilen waar ik je voor wil waarschuwen. 

 

1. Teveel in je programma stoppen 

Als jij nog onvoldoende vertrouwd bent met high end werken, dan 

trap je snel in de valkuil te geloven dat jouw programma veel 

moet bevatten om het bedrag waard te zijn dat je wilt vragen. Dit 

hoeft echter niet! Ik zie vaak dat men op eigen houtje een 

programma heeft gemaakt waar veel te veel in zit en genoeg is 

voor twee programma's. Dit komt deels door de behoefte om 

onzekerheid te compenseren en deels door onwetendheid.  

Daarbij komt teveel je cliënt niet ten goede. De valkuil van 

overweldiging is dan zeer groot, iets waar men toch al gevoelig 

voor is in onze drukke en overprikkelende samenleving. Teveel 

saboteert het realiseren van het hoogst mogelijke resultaat. Het is 

mijn ervaring dat minder juist meer is. Het vraagt echter kennis 

van en ervaring met high end werken om te weten welke mate 

precies genoeg is.  

 

2. Aan je (potentiële) cliënten vragen hoeveel ze bereid zouden 

zijn te betalen 

Vraag nooit aan je cliënten wat ze bereid zouden zijn te betalen. 

Je wilt het claimen van jóuw waarde niet laten afhangen van de 

geld- en waardecognitie van jouw cliënten. Bepaal jouw waarde 

en vind hier de juiste cliënten bij.  

 

Meer over het creëren van een high end programma kun je lezen 

in het Marketing Handboek voor een Succesvolle Praktijk; ik heb 

een heel hoofdstuk besteed aan de zeven stappen om een 

programma te creëren.  

 

Differentieer je aanbod voor meer cliënten 
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Een van de grootste objecties om via programma's waardegericht 

te werken, is de angst dat mensen de hogere investering niet 

kunnen óf willen betalen. Er is inderdaad een categorie binnen 

jouw ideale doelgroep waarvoor dit van toepassing is. Wat ook 

mee kan spelen, is de beleving die professionals kunnen hebben 

dat ze door high end programmagericht te werken mensen 

uitsluiten.  

Er is een briljante strategie die dit oplost, namelijk het 

differentiëren van je service. Hierbij zorg je ervoor dat je naast je 

allerbeste op waarde gebaseerde high end aanbod een of bij 

voorkeur twee alternatieven achter de hand hebt. Deze kun je 

aanbieden als geïnteresseerden geen gebruik kunnen of willen 

maken van je high end aanbod. Naast je high end aanbod heb je 

dan een zogenaamde middle end en low end aanbod. In 

afbeelding 1 zie je hoe de positionering van je aanbod er 

schematisch uitziet, ik noem dit ook wel de ‘Piramide van 

Succes’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1 Piramide van Succes 

Het mooie van het op deze wijze aanbieden van jouw service is 
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dat je hierdoor een passend aanbod hebt voor de meeste 

geïnteresseerde cliënten binnen jouw doelgroep. De opzet van 

deze strategie is relatief simpel: hoe hoger in de piramide, hoe 

meer waarde de cliënt ontvangt (waar hij meer voor betaalt), hoe 

lager in de piramide, hoe minder waarde hij ontvangt (waar hij 

minder voor betaalt). Zie afbeelding 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2 Piramide van Succes 
 

Houd er rekening mee dat hoe laag geprijsd je low end aanbod 

ook is, en hoe graag sommige mensen hier ook gebruik van willen 

maken, ze zelfs hele lage bedragen niet kunnen (of willen) 

betalen.  

 

Elementen om op te differentiëren 

 

Het dient duidelijk te zijn wat het verschil in waarde is tussen een 

low end, middle end en high end aanbod. Hier een aantal 

elementen waarop je kunt, zo niet móet differentiëren: 
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Prijs 

Je beste aanbod verpakt in je high end programma is het hoogst 

geprijsd. Je low end aanbod is je laagst geprijsde aanbod. 

 

Resultaat  

Je high end aanbod is je top aanbod. Met dit programma zijn naar 

jouw mening de beste en snelste resultaten te bereiken. Dit is het 

programma met de grootste impact, vandaar dat de cliënt er het 

meeste voor betaalt. Dat wil niet zeggen dat een cliënt op middle 

end of low end geen resultaten kan behalen. Natuurlijk wel! Deze 

zijn in de regel echter minder impactvol.  

 

Jouw persoonlijke aandacht 

Afhankelijk van welk programma jouw potentiële cliënt aan 

deelneemt, krijgt deze meer of minder van jouw persoonlijke 

aandacht. Denk hierbij aan aandacht vertaalt in: het aantal sessies 

met jou (of een collega), duur van de sessies, wijze waarop je 

tussen de sessies door bereikbaar bent, online communities zoals 

Facebook, WhatsApp service, enzovoort. Het is dus niet alleen de 

tijd met jou, waartoe de meeste professionals zich limiteren, maar 

ook de beschikbaarheid en bereikbaarheid van jou via diverse 

platforms.  

 

Duur 

Je kunt onderscheid maken tussen de duur van de diverse 

programma’s. Zo kan een high end aanbod bijvoorbeeld een half 

jaar duren, terwijl je middle en low end een kortere tijdsduur 

hebben. 

 

Service 

Je service dient altijd goed te zijn, maar dat neemt niet weg dat je 

ook hierin kunt differentiëren. Om een voorbeeld te geven: je kunt 

je high end cliënten laten weten dat als ze je op werkdagen bellen 

of mailen ze in de regel binnen een aantal (werk)uur een reactie 
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van je ontvangen. Low end cliënten daarentegen kunnen mailen 

en ontvangen binnen twee á drie werkdagen een antwoord.  

 

Content (educatief materiaal) 

Het is mogelijk te differentiëren op content in je aanbod, vooral 

omdat content een hoge waardebeleving heeft. Zo kan een high 

end cliënt alle trainingsmaterialen krijgen die je hebt gecreëerd 

voor je programma, terwijl je in je middle en low end aanbod 

bepaalde content niet aanbiedt. Wel of niet bepaalde content 

ontvangen, kan het verschil maken voor een cliënt, zodat hij 

alsnog kiest voor het hogere aanbod.  

 

Er zijn meer elementen waarop je kunt differentiëren. Belangrijk 

is dat je het principe begrijpt: hoe hoger in de piramide, hoe meer 

men van alles krijgt en vice versa.  

Hoe ziet dit er praktisch gezien uit? Ik heb drie voorbeelden 

om mee te starten, die je ook onderling kunt combineren:  

 

• Voorbeeld 1: 

- High end aanbod: 6 maanden een-op-eenprogramma. 

- Middle end aanbod: 3 maanden een-op-eenprogramma. 

- Low end aanbod: VIP-dag 

• Voorbeeld 2: 

-  High end aanbod: 4 maanden een-op-eenprogramma. 

-  Middle end aanbod: 4 maanden groepsprogramma. 

-  Low end aanbod: online zelfstudieprogramma. 

 

• Voorbeeld 3: 

-  High end aanbod: 1 jaar een-op-eenprogramma. 

-  Middle end aanbod: 6 maanden een-op-eenprogramma. 

-  Low end aanbod: 6 weken groepsworkshop. 

 

Twee differentiatiestrategieën om te gebruiken 

 

Strategie 1: Een differentiatie op basis van je unieke systeem 
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In mijn trainingsprogramma leer ik professionals hoe ze een zeer 

aantrekkelijk high end aanbod creëren. Dit is je beste aanbod 

waarin alles optimaal vertegenwoordigd is. Je kunt dit dan 

‘uitkleden’ om van daaruit je middle en low end aanbod te 

creëren. Terwijl je dus één programma maakt, maak je met weinig 

extra tijd meteen twee alternatieve aanbiedingen, waarbij je 

unieke systeem van het high end aanbod leidraad blijft.  

Cliënten kunnen overigens op elke laag (bij elk aanbod) 

instromen, vaak afhankelijk van hun financiële mogelijkheden. Ik 

heb diverse malen meegemaakt dat iemand eerst mijn 

zelfstudieprogramma deed (low end aanbod) om daarna alsnog te 

kiezen voor de een-op-eenbegeleiding via mijn high end aanbod.  

 

Strategie 2: Een differentiatie op basis van levels 

Er is een differentiatie mogelijk waarbij je spreekt van levels. Je 

start op low end met level een, voordat je mag doorstromen naar 

het volgende level. Dat kan meer dan drie levels zijn, daar is geen 

limiet aan. Een bekend voorbeeld hiervan is Reiki: je dient eerst 

Reiki I te doen, voordat je door kunt stromen naar Reiki II en dan 

pas kunt deelnemen aan het Reiki Master aanbod. Het is identiek 

aan ons schoolsysteem: eerst de lagere school, dan voortgezet 

onderwijs en vervolgens naar het hoger onderwijs. Wat je daarbij 

ziet is dat hoe hoger het level is, hoe hoger de investering.  

Deze vorm van waarde bieden, wat nog steeds in de vorm van 

programma’s kan, is complexer en vraagt meer denkwerk. Het 

lucratieve van deze differentiatiestrategie is dat er een 

vervolgaanbod is ingebouwd. De kans is groter dat een cliënt niet 

slechts een aanbod, je low end versie, afneemt, maar graag wil 

doorstromen naar het volgende aanbod, in dit geval op midde end 

niveau.  

 

Maak downsells en upsells mogelijk 

 

Als ik met een potentiële cliënt een gesprek voer, bied ik bij een 

match negen van de tien keer mijn high end aanbod aan. De 
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potentiële cliënt kan dan ‘Ja!’ zeggen (wat super gaaf is!) of 

bijvoorbeeld aangeven dat hij graag met je wil samenwerken, 

maar helaas de financiële investering voor je high end aanbod niet 

voor elkaar kan krijgen. Als je geen alternatief achter de hand 

hebt, ben je deze potentiële cliënt kwijt (voor nu). Hoe waardevol 

is het dan als jij een of zelfs twee alternatieve opties - je middle 

end en low end aanbod - kunt aanbieden die meer tegemoet 

kunnen komen aan de financiële mogelijkheden van de persoon. 

Je doet hier een zogenaamde ‘downsell’: binnen de piramide van 

succes bied je een alternatief aan dat lager in de piramide zit. Als 

je dit goed aanpakt, is de kans zeer groot dat de potentiële cliënt 

‘Ja!’ zegt tegen het alternatieve aanbod. Andersom kan het ook: 

dit wordt een ‘upsell’ genoemd (zie afbeelding 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3 Piramide van Succes 

 

Zo begeleidde ik een kindercoach die als high end aanbod een 

drie maanden programma creëerde. Een van haar eerste cliënten 

gaf toen aan het aanbod aantrekkelijk te vinden, maar te kort. De 

cliënt had behoefte aan een langere periode van begeleiding, 
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bijvoorbeeld een half jaar. Dankzij de kennis die ik de 

kindercoach had aangereikt toen we samen op de VIP-dag haar 

drie maanden high end aanbod hadden gecreëerd, kon ze direct 

schakelen en bood ze een zes maanden versie aan. De cliënt zei 

toen: ‘Ja!’ Haar pas gecreëerde aanbod van drie maanden werd 

hiermee haar middle end aanbod en haar nieuwe zes maanden 

programma haar high end aanbod.   

 

Waar mee te starten?  
 

Als je met op waarde gebaseerde prijzen en programma’s wilt 

werken, start dan altijd met je high end aanbod en begin hier 

direct via effectieve marketing je eerste cliënten voor aan te 

trekken. Je moet ergens beginnen, dus waarom niet meteen met je 

allerbeste aanbod? Hier word je als het goed is het meest blij van. 

Want stel je eens even voor hoe jij je zou voelen als jij je eerste 

high end cliënt aantrekt die jou financieel royaal compenseert 

voor je service… De financiële impact op je gewenste 

maandelijkse inkomen is al enorm met één cliënt, laat staan als je 

er meer aantrekt.  

Er wordt snel aangenomen dat het makkelijker is cliënten aan 

te trekken voor een low end aanbod, vooral in de vorm van een 

online zelfstudietraining. Met andere woorden: een high end 

aanbod is moeilijker te verkopen vanwege de hoge investering. 

Dat is onjuist!  

Het staat of valt niet met de hoogte van de investering! Het 

staat of valt met de wijze waarop jij je marketing doet, vertrouwen 

weet te creëren en een effectief cliëntmagnetisch verkoopgesprek 

met een potentiële cliënt kunt voeren (waarin jij je high end 

aanbod doet).  

Zo kreeg ik een mailtje van een van mijn voormalige coachees 

dat ze in nog geen week tijd drie high end cliënten had 

aangetrokken die haar elk een paar duizend euro betaalden. Met 

de juiste marketing is het veel makkelijker om één high end 

programma te verkopen in plaats van tientallen of honderden 
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kopers aan te trekken voor je low end aanbod om dezelfde 

verdiensten te kunnen realiseren. Zeker als je al een praktijk hebt 

en met cliënten werkt.  

Omdat high end werken professionals echter enorm uitdaagt 

om je waarde te claimen en velen het als zeer spannend, zo niet 

onmogelijk, ervaren om veel hogere bedragen te vragen, focust 

men zich vanuit een beleving van veiligheid op een low end 

aanbod, zoals een online zelfstudieprogramma.  

Daarnaast kan het creëren van een low end aanbod aanzienlijk 

meer tijd vragen, in het bijzonder als dit een online 

zelfstudieprogramma is waar de nodige techniek bij komt kijken. 

Velen zijn weken zo niet maanden bezig om het low end aanbod 

te creëren, hier tientallen tot honderden uren in stekend, terwijl ze 

in de tussentijd uurtje-factuurtje blijven werken. De meesten 

denken dat het logisch is dat je dit zo doet en dat ze goed bezig 

zijn, maar het is totaal niet slim.  

Want als je eenmaal helder hebt wat je high end aanbod is, wat 

je binnen een dagdeel voor elkaar kunt hebben, kun je in het 

gunstigste geval binnen een week jouw eerste high end cliënt 

aantrekken. En terwijl je aan het werk gaat met je eerste high end 

cliënt, creëer jij bijvoorbeeld tegelijkertijd je online 

zelfstudieprogramma... terwijl je direct high end verdiend!  
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‘Claim Je Waarde’  

met Daniëlle Besseling 
 

 

 

 

Zo af en toe heb je van die klanten waarvan je na afronding van 

de samenwerking het contact van de sessies kunt missen. Als je al 

met cliënten werkt, weet je vast wel wat ik bedoel. Daniëlle is 

zo’n klant. Waar ik als coach van genoot in onze samenwerking 

was haar sprankelende en positieve energie.  

Groot was mijn respect voor haar enorme commitment en hoe 

ze haar waarde claimde binnen de zorgtaak voor haar gezin en te 

gaan staan voor het nieuwe wat ze graag wenste. Bijzonder was 

haar doorzettingsvermogen in de voor haar nieuwe manier van 

high end gericht werken. Er waren moeilijke momenten, grote 

uitdagingen, het kostte menig zweten en een traan, maar ze 

overwon ze allemaal! Lees vooral wat ze er zelf over deelt! 

Daniëlle is getrouwd en moeder van twee kinderen. Na 

jarenlang binnen de zorg te hebben gewerkt, is zij in 2015 als 

Engelentherapeut voor zichzelf begonnen. Haar hart volgend en 

zich volledig toewijdend aan haar praktijk en wat ze graag wilde, 

heeft ze tijdens de beginfase van ons coachtraject in het voorjaar 

van 2016 haar baan opgezegd.  

 

 

 

Dit vertelt Daniëlle over… 

 … haar achtergrond: 

‘Ik heb een achtergrond in de reguliere zorg. Toen ik zeventien 

was, stapte ik voor het eerst het ziekenhuis binnen voor de 

opleiding tot verpleegkundige. Na twee jaar maakte ik de switch 
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naar doktersassistente, behaalde mijn diploma via de LOI en 

stapte de wereld van de dermatologie binnen om daar vervolgens 

drieëntwintig jaar op de poli te blijven werken. 

In de tussentijd begon mijn zoektocht op spiritueel vlak door 

het volgen van diverse cursussen, opleidingen, het lezen van 

talloze boeken, Reiki, wekelijkse meditatieavonden en de 

waardevolle online cursus tot Angel Card Reader bij Doreen 

Virtue. Het inspireerde me allemaal enorm en heeft er uiteindelijk 

voor gezorgd dat mijn bewustzijn zich zodanig verruimde dat ik 

in contact kwam met mijn gave tot Energie Healing. 

De positieve resultaten bij het behandelen van mijn gezins- en 

familieleden gaven de doorslag voor het starten van een eigen 

praktijk naast mijn werk in het ziekenhuis. Ik kwam er al gauw 

achter dat ik graag alle spirituele kennis wilde doorgeven die ik in 

al die jaren geleerd had en dat ik coaching een geweldige manier 

vond om mensen te stimuleren en inzichten te geven.’ 

 

Dit vertelt Daniëlle over… 

 … wat het claimen van je waarde voor haar 

betekent: 

‘Na driekwart jaar bezig te zijn geweest in mijn praktijk, waarbij 

ik elke klant aannam die zich meldde met welke klacht dan ook, 

begon er een gevoel van ontevredenheid te overheersen. Ik 

bemerkte dat ik niet alles in een consult kon vertellen wat ik 

allemaal mee wilde geven en dat de meeste mensen bepaalde 

dingen alweer vergeten waren, die ik eerder had verteld. 

Frustratie begon plaats te maken voor motivatie en ik begon 

mezelf sterk af te vragen of ik zo wel door moest blijven gaan. In 

die periode begon de zoektocht op internet naar businesscoaches 

die de helpende hand konden bieden en op die manier kwam ik 

via Facebook in contact met Sandra Derksen. Het eerste wat er 

door me heen ging toen ik las over programmagericht werken was 

hoe het toch mogelijk kon zijn om als hypnotherapeut via een 

programma en online te werken. Het wekte meteen mijn 
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nieuwsgierigheid en het bleek dat Sandra de meest geschikte 

persoon voor mij was om door gecoacht en begeleid te worden. 

Niet alleen vanwege haar enorme kennis op het vlak van 

programmagericht werken en op spiritueel level, maar ook om de 

zakelijke kant goed te laten integreren, omdat het voor vele 

spirituele coaches een grote valkuil is, en dus ook voor mij, om 

niet goed je grenzen aan te geven en de weegschaal door te laten 

slaan naar teveel geven. 

Het claimen van mijn waarde kon ik dus vooral manifesteren 

door programmagericht te werken, dat was meteen de duidelijke 

conclusie die ik er zonder twijfel aan kon verbinden. De 

investering in mijzelf met coaching en begeleiding bleek zeer 

waardevol en opende een fantastisch nieuwe fase in mijn leven 

van overvloed! Het heeft voor mij zoveel meerwaarde om 

programmagericht te werken, ik kan niet meer terug en zou nooit 

meer terug willen.’ 
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Dit vertelt Daniëlle over… 

 … wie haar cliënt is en waarom: 

‘Toen ik als onderdeel van mijn coachtraject ging nadenken over 

mijn ideale cliënt, ontdekte ik dat ik redelijk wat vrouwen aantrok 

die in een burn-out verkeerden. Doordat ik twaalf jaar eerder zelf 

drie jaar een zware burn-out had gehad, was het al snel duidelijk 

dat dit mijn niche zou worden. Samen met Sandra heb ik toen 

mijn unieke programma gecreëerd Engelen Healing Bij Burn-Out. 

Het bleek de start van een zeer intensieve periode, die je kunt 

omschrijven als een emotionele rollercoaster. Deze periode was 

een enorme inbreuk op mijn comfortzone. Ik moest mezelf 

profileren op computertechnisch vlak, maar ook moest de 

bescheiden en soms verlegen Engelentherapeut zich zichtbaar 

maken op social media door het posten van foto’s en video’s. 

Het universum liet meteen weten dat dit de juiste weg voor mij 

was door binnen vier weken na het maken van de blauwdruk van 

mijn programma twee cliënten op mijn pad te laten komen, die 

aangaven mijn programma te willen volgen. Ik leerde meteen 

mijn mindset te veranderen van uurtje-factuurtje naar high end 

werken en ontving de eerste grote bedragen voor de waarde die ik 

ging bieden in mijn drie maanden programma.’  

 

Dit vertelt Daniëlle over… 

… haar droom en waarom het claimen van haar 

waarde belangrijk is voor het realiseren ervan: 
 

‘Mijn droom heeft te maken met het hogere doel van een burn-

out. Deze zware en verwarde periode, waarbij je jezelf kwijt bent, 

zorgt er voor dat je dichter bij jezelf komt, bij de antwoorden op 

de vragen over wie je bent, waarom je hier bent en wat de weg is 

van jouw levensdoel. 

Er zijn veel vrouwen die hiermee te maken hebben en die zijn 

vastgelopen, terwijl er een groot potentieel in hen verscholen zit. 

Vaak trek ik vrouwen aan die een veel hoger doel hebben dan zij 
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zich realiseren, maar wel al vage gevoelens hebben van het 

opstarten van een eigen praktijk of op een andere manier mensen 

willen helpen. Een groep die er bijvoorbeeld uitspringt, zijn de 

vrouwen die in het onderwijs werken, graag met kinderen bezig 

zijn en weten dat het onderwijs moet veranderen om kinderen 

meer tot hun recht te laten komen.  

Mijn droom is om al deze vrouwen het duwtje te geven om in 

vertrouwen en met voldoende zelfrespect deze belangrijke 

veranderingen te gaan manifesteren, die de wereld een stukje 

beter maken. Laten weten en voelen dat ze daar nooit alleen in 

staan en dat hun droom gerealiseerd kan worden met de krachtige, 

goddelijke hulp in de vorm van engelen om hen heen.’ 

 

Dit vertelt Daniëlle over… 

… haar belangrijkste belemmering waar ze 

tegenaan liep in het claimen van haar waarde: 
 

‘In eerste instantie was ik zeer onzeker of ik voldoende content 

kon creëren en waar het allemaal vandaan te halen. Ik had nooit 

een opleiding gevolgd die speciaal gericht was op burn-out en dus 

moest ik het voorlopig uit mijn hoofd halen en op mijn gevoel 

alles opschrijven. Sandra had mij geleerd een structuur aan te 

houden. Het bijzondere was dat ik onverwacht belangrijke 

informatie onder ogen kreeg die ik totaal niet had voorzien. De 

engelen waren zeer betrokken en zorgden voor extra handvaten, 

waardoor ik mijn zorgen al vrij snel los kon laten, wetende dat ik 

daarin begeleid zou worden. 

Door mijn deelneemsters te voeden via verschillende 

ingangen, kon ik de informatie bij hen verankeren en leverde dit 

de resultaten op waar ik al die tijd van gedroomd had. Het was 

fantastisch om mijn programma te zien groeien en vooral de 

positieve resultaten te horen van de deelneemsters. Ik kon nooit 

vermoeden dat het zoveel effect zou hebben op korte termijn en ik 

was dan ook zeer verbaasd dat één van mijn deelneemsters van 

gevoelscijfer vijf bij aanvang binnen vier weken naar een acht 
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ging. 

Daarnaast was in alles wat ik graag wilde bereiken met mijn 

cliënten tijd, in de vorm van uurtje-factuurtje werken, de grootste 

belemmerende factor. Tijd om voldoende informatie mee te 

geven. Tijd om een transformatie te bewerkstelligen. Tijd op die 

manier vormt een barrière voor resultaten die ik graag wil 

bereiken. Bovendien worden je inkomsten beperkt als het 

verbonden is aan tijd. De week heeft nu eenmaal niet meer uren 

en alleen het verhogen van je uurtarief laat je inkomen iets stijgen. 

Met programma gericht werken kun je daar ver bovenuit stijgen!’ 

 

Dit vertelt Daniëlle over… 

… haar twee belangrijkste redenen om met op 

waarde gebaseerde tarieven te werken via 

programma’s in plaats van uurtje-factuurtje: 
 

‘Dat heb ik hiervoor al genoemd: het geven van meer kennis en 

informatie via verschillende ingangen, waardoor ik de resultaten 

haalde waar ik van droomde en de goede financiële inkomsten.’ 

 

Dit vertelt Daniëlle over… 

… het beste dat voor haar mogelijk is geworden 

door haar waarde te claimen: 
 

‘Ik voel me waardevoller en betekenisvoller voor mijn cliënten 

dan ooit tevoren. Wat is het fantastisch om dat wat ik te bieden 

heb te geven, waardoor ik vrouwen enthousiasmeer om alles er uit 

te halen wat er in zit, om hun volledige potentieel te leven! 

Doordat ik op deze manier mijn waarde ging claimen heb ik meer 

tijd voor mezelf en voel me daardoor vitaler dan ooit. Het voelt 

alsof ik vanuit een andere dimensie werk. Het is een magisch 

concept, waarbij direct in het begin, bij de investering in het 

programma, de transformatie en heling start voor de cliënt.’ 
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Tot slot zegt Daniëlle tegen iedereen… 

… die graag zijn waarde wil claimen en beter wil 

verdienen maar aarzelt hierin te gaan staan: 
 

‘Tegen elke professional die twijfelt om de stap naar 

programmagericht werken te nemen wil ik zeggen: ‘Ga ervoor, 

het zal het je meer dan waard zijn!’ 

 

Wil je meer weten over Daniëlle kijk dan op: 

www.praktijkdanielle.nl 
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Hoofdstuk 6 

Focus je op waarde  

gerichte cliënten 
 

 

‘Je probeert niet iedereen aan te trekken, je probeert  

de juiste mensen aan te trekken.’ 

- RAMIT SETHI 

 

 

Als jij wilt verdienen naar de waarde die je hebt te bieden, met op 

waarde gebaseerde programma’s en prijzen, dan is het essentieel 

om cliënten aan te kunnen trekken die bereid zijn jou hiervoor te 

betalen. Cliënten hebben van nature de neiging om weerstand te 

bieden tegen tarieven die niet gebaseerd zijn op tijd en materialen. 

Waarom? Omdat we ze dat geleerd hebben! Net zoals 

professionals gewend zijn aan op tijd gebaseerde tarieven, zijn 

cliënten dit ook. En omdat nagenoeg iedereen dit zo doet, wordt 

het idee dat dit zo hoort en gebruikelijk is keer op keer bevestigd. 

Doordat we geen alternatieven hebben geleerd, hebben wij onze 

cliënten onbedoeld het gangbare ‘zoals het zou horen’ geleerd. 

Door het lezen van dit boek kun je echter niet meer ontkennen dat 

er een manier bestaat waarbij je niet langer onderbetaald en 

ondergewaardeerd hoeft te worden, zoals bij een op tijd gebaseerd 

verdienmodel vaak gebeurt. 

Als je waardegericht wilt werken met op waarde gebaseerde 

prijzen is het noodzakelijk te focussen op het doel van therapie: 

het verbeteren van de conditie van de cliënt. Als dit doel en de 

beoogde of meer resultaten worden bereikt, rechtvaardigt dit een 

hogere investering. Het is jouw taak de cliënt duidelijk te maken 

dat de resultaten het allerbelangrijkste zijn van de begeleiding en 
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niet je tijd, methoden, materialen enzovoort.  

 

Je dient te kiezen wie je ideale cliënt is  
 

Een belangrijke mindset om te adopteren is dat jij in de eerste 

plaats jouw ideale cliënt kiest. Er zijn twee belangrijke redenen 

om dit te doen.  

Allereerst word je vele malen effectiever in je marketing, 

doordat jij je veel directer en met meer focus op je ideale 

doelgroep kunt richten. Maar de tweede reden is nog 

waardevoller: kiezen om alleen nog maar te werken met een 

cliënt- en probleemtype waar jij van houdt geeft je energie. Het 

inspireert en enthousiasmeert en draagt bij tot het succesvoller 

zijn in het creëren van een bloeiende praktijk. De overtuiging dat 

je met iedereen zou moeten werken kan je uitputten. Nu profiteert 

de cliënt van jouw enthousiasme en de bewuste keuze voor je 

ideale doelgroep, zodat er snellere en betere resultaten worden 

bereikt.  

Een punt van ergernis die ik vaak hoor bij het uurtje-factuurtje 

werken, is dat te veel cliënten niet 100 procent gecommitteerd 

zijn. Jij kunt dat vanaf nu proactief beïnvloeden door te kiezen 

voor je ideale (lees: gecommitteerde en zeer goed betalende) 

cliënt.  

Het kiezen van je ideale cliënt gebeurt op twee momenten. 

Allereerst door te bepalen met wie je wilt werken en met welk 

probleemgebied. Ten tweede als je in gesprek bent met een 

potentiële ideale cliënt. In dit gesprek besluit je op een gegeven 

moment of er een match is. En als jouw antwoord ‘Ja!’ is, is dit 

pas het moment waarop je een aanbod doet om samen te werken.  

Kiezen betekent dus op momenten ‘Nee!’ kunnen zeggen. Iets 

wat in het begin contra-intuïtief kan lijken. Maar nee zeggen is 

van essentieel belang bij het claimen van je waarde. Juist door nee 

tegen iemand te zeggen die niet jouw keuze van ideale cliënt is, 

maakt dat de ‘Ja!’ voor jouw ideale doelgroep zoveel krachtiger 

en waardevoller is. Door te weten waar je grenzen liggen en deze 



 

198 

 

te waarborgen, kun jij maximaal je ruimte innemen. Dit geldt ook 

bij het kiezen van je ideale cliënt. Je voorkomt hier veel 

energieverlies mee en je werk wordt er stukken leuker, 

betekenisvoller en lucratiever door. Vertrouw erop dat er andere 

enthousiaste en bekwame professionals zijn, die de mensen waar 

jij nee tegen zegt vele malen beter kunnen helpen. Nee zeggen 

tegen mensen die op je weg komen, maar niet je ideale cliënt zijn, 

betekent niet dat iedereen nee tegen deze personen zegt en hen 

niet kan of wil helpen. Het betekent alleen maar dat jij door deze 

nee voluit ja zegt tegen jezelf en de waarheid die in jou leeft.  

 

Als ik het heb over het claimen van je waarde in relatie tot je 

cliënt, dan gaat het in essentie om het volgende: 

 

1. Weten wat je waard bent. 

2. Deze waarde vertalen in een hoog transformationeel 

resultaatgericht programma met een op waarde gebaseerd 

tarief. 

3. Zorgen dat je zichtbaar en vindbaar bent voor de cliënten, 

die deze waarde zien en bereid zijn jou hier financieel 

royaal voor te compenseren (oftewel marketing). 

 

Stel dat je een professional bent die mensen met overgewicht 

helpt af te vallen. Dat is een hele grote doelgroep. Je kunt zeggen 

dat iedereen in het land waarin je woont je cliënt is, of als je 

groter denkt de helft van de wereld. Ogenschijnlijk! Want je kunt 

deze grote doelgroep met overgewicht onderverdelen in de 

volgende groepen: 

 

A. Mensen die onverschillig zijn, geen probleem ervaren. 

B. Mensen die geen geld hebben, niet de juiste mentaliteit 

hebben, niet in de juiste positie zitten, zich niet 

aangetrokken voelen tot jouw werkwijze, enzovoort.  

C. Mensen die niet kunnen beslissen. 

D. Mensen die geneigd zijn tot, interesse hebben in, maar nog 



 

199 

 

(net) niet klaar zijn om in actie komen. 

E. Mensen die gretig zijn voor wat je hebt te bieden. 

 

In groep E zit je ideale cliënt en als je effectief met je tijd en 

energie wilt omgaan, dient hier je prioriteit te liggen. Overigens 

zal zeker niet iedereen binnen deze groep je cliënt worden, maar 

hier liggen je beste kansen en kun je, zoals dat in de marketing 

wordt genoemd, het snelst converteren. Alles wat je doet in je 

marketing om zichtbaar en vindbaar te zijn, dient afgestemd te 

zijn op deze groep. Een neveneffect van je marketing is dat 

mensen uit groep C, en vooral groep D, je toekomstige nieuwe 

cliënten kunnen zijn. Deze twee groepen hebben echter nog wat 

meer ‘massage nodig’. Groep A en B dien je per definitie te 

negeren en geen enkele energie aan te verspillen. Wel kan het zo 

zijn dat deze op den duur doorschuiven naar een volgende groep.  

Mijn ervaring is trouwens dat iemand zich zowel kort als lang 

in je omgeving kan bevinden om een cliënt te worden, daar zit 

geen tijdsduur aan verbonden. Ik heb meegemaakt dat mensen mij 

soms al twee of drie jaar volgen en dan ineens naar mij uitreiken. 

En ik heb meegemaakt dat iemand die mij nog niet kent 

‘toevallig’ mijn boek leest, een webinar van mij volgt, al 

googelend op mijn site terecht komt, een aanbeveling krijgt van 

een ander of wat voor aanleiding dan ook en direct, na een 

verkennend gesprek, mijn cliënt wordt. Hoe effectiever je 

marketing is, hoe zichtbaarder je wordt. En belangrijk: hoe groter 

jouw autoriteitsstatus wordt, hoe makkelijker het is om cliënten 

aan te trekken.  

Laat ik even stil staan bij de grootste angst die er is als je 

hogere tarieven gaat hanteren en bij op waarde gebaseerde 

tarieven is deze angst zelfs groter: namelijk dat cliënten het niet 

gaan betalen, dat het te duur is. De aanname hierbij is dat de 

cliënten die bereid zijn jou financieel zeer royaal te compenseren 

(lees: duizenden euro’s betalen voor je service) welgestelde, rijke 

cliënten zijn. Dat kan, maar is absoluut geen voorwaarde en 

waarheid! Om het explicieter te zeggen: met op waarde 
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gebaseerde tarieven werken betekent niet dat je alleen nog maar 

met welgestelde, rijke mensen werkt.  

Ik ben me ervan bewust dat er veel overtuigingen getriggerd 

worden bij deze manier van werken. Je hebt het zeer 

waarschijnlijk zelf ook gemerkt tijdens het lezen van dit boek. Het 

confronteert je met je eigen mindset over waarde en geld, en de 

informatie die ik met je deel zal door jou ook op een bepaalde 

wijze worden geïnterpreteerd. Overigens is er niets mis mee om 

de rijkere doelgroep als je ideale cliënt te kiezen. Ook deze 

doelgroep kampt met problemen waar jouw expertise zeer 

welkom kan zijn.  

Mensen die deelnemen aan een high end programma hoeven 

niet rijk te zijn. Het betekent bovenal dat je met cliënten in 

contact komt die een urgent probleem ervaren, gretig zijn en er 

vertrouwen in hebben dat jij kunt helpen bij het oplossen van dit 

probleem. Hierdoor zijn ze bereid om zichzelf de empowerende 

vraag te stellen: ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze investering 

mogelijk kan maken?’  

Onderschat de creativiteit van je cliënten niet om in actie te 

komen, omdat ze graag met je willen werken. Zo heb ik cliënten 

gehad die de investering in zichzelf zo belangrijk vonden dat ze:  

 

• een voorschot vroegen aan hun werkgever op het 

vakantiegeld (en dit kregen); 

• dat jaar niet op vakantie gingen, omdat het investeren in 

zichzelf via mijn programma waardevoller was; 

• een naaste vroegen hen te sponsoren (wat ik positiever vind 

klinken dan het voor velen beladen ‘lenen’ of ‘schuld’); 

• de koop van een nieuwe auto uitstelden en nog een jaartje 

doorreden; 

• hun spaarpot ervoor aanspraken (zelfs als de bodem 

daardoor bereikt werd). 

 

Dit zijn overigens nogmaals bewijzen dat je nóóit aan je cliënten 

gaat vragen hoeveel ze bereid zijn te betalen voor dat wat je hebt 
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te bieden. Als ik dat namelijk had gedaan, hadden ze vanuit hun 

comfort zone gereageerd en een veel lager bedrag genoemd dan 

dat ze uiteindelijk hebben geïnvesteerd. En voor de duidelijkheid: 

al deze cliënten ervaarden na het doorlopen van het programma de 

bereikte transformatie als ‘onbetaalbaar’.  

 

Twee elementen die een sleutelrol spelen 
 

Als jij besluit alleen nog maar te werken met op waarde 

gebaseerde tarieven, dan zijn er voor je ideale cliënt twee 

elementen die een sleutelrol spelen:  

 

1.  Wat is het je cliënt waard? 

 

Je ideale cliënt moet helder hebben wat de waarde is van jouw 

programma. De mogelijke resultaten vertaalt in transformatie, 

heling, groei enzovoort (of meer van het gewenste, en minder tot 

niets meer van het ongewenste) is cruciaal. De cliënt moet een 

duidelijk idee of gevoel hebben wat hij erbij wint als hij investeert 

in jouw service. Net zoals het duidelijk moet zijn wat het je cliënt 

blijft kosten, en op termijn nog meer kan kosten, als hij in de 

huidige situatie blijft zitten. Oftewel, als hij geen gebruik maakt 

van jouw service.  

Bij het vaststellen van de waarde voor de cliënt gaat het om 

twee aspecten: 

 

1. Jij moet weten welke resultaten er mogelijk zijn dankzij jouw 

 service. 

Het is goed om je te realiseren dat dit verder kan reiken dan wat 

de cliënt zelf in eerste instantie bedenkt. Een voorbeeld: een cliënt 

die gefocust is op afvallen kan als belangrijk resultaat hebben dat 

er een streefgewicht wordt behaald. Jij kunt echter zien, alsook 

met de cliënt achterhalen, welke andere voordelen er zijn als dit 

streefgewicht wordt behaald. 

Deze voordelen hebben impact op zowel het persoonlijk als 
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professioneel functioneren. Door dit bewust te maken voor de 

ideale cliënt, stijgt de waardebeleving. Je helpt hem om dat wat al 

op de achtergrond leeft naar de voorgrond te halen, of zich in elk 

geval nog bewuster te realiseren hoe groot de impact op zijn leven 

is wanneer hij het probleem niet oplost.  

 

2. Hoe urgenter het probleem voor de cliënt, hoe groter de 

 behoefte en daarmee de waardebeleving. 

Als transformationele professional kennen we de visie dat iemand 

soms nog dieper ‘in de shit’ moet zitten om uiteindelijk de omslag 

te kunnen maken hier weer in een opwaartse beweging uit te 

komen. Het diepste dieptepunt is dan het omslagpunt waardoor 

men ‘eindelijk’ in de juiste actie komt. Je kunt dat vertalen naar 

de mate van urgentie die er bij potentiële cliënten leeft. Hoe groter 

de pijn, hoe dichter men bij dat omslagpunt komt, hoe groter de 

urgentie is. Hoe groter de urgentie, hoe groter de waarde die de 

cliënt ervaart van jouw aanbod dat precies de juiste oplossing is 

voor zijn probleem. 

 

Psychologisch gezien geloven mensen dat ze krijgen waar ze voor 

betalen. Daar ligt direct een geweldige kans om de cliënt zijn 

beleefde waarde die hij zou kunnen ervaren bij samenwerking met 

jou onder woorden te laten brengen. Ik heb hier enkele 

voorbeeldvragen die je kunt stellen om de waarde voor de cliënt 

vast te stellen: 

 

1. Wat ben je dan in staat te doen dat je nu niet kunt doen? 

2. Waarom (waarde) is dit zo belangrijk voor jou? 

3. Wat kan zich daardoor verder voor jou ontvouwen in je 

leven? 

4. Wat is het effect voor jou op … (diverse gebieden zoals 

emotioneel, financieel, tijd etc.)?  

5. Wat is voor jou het allerbeste hieraan?  

6. Wat zijn de drie belangrijkste resultaten als je dit oplost? 

7. Wat als je niets zou doen?  
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8. Wat is het verschil voor jou aan het eind van dit programma 

/ als je dit hebt opgelost?  

 

Terwijl ik dit schrijf, moet ik denken aan een professional die ik 

heb gecoacht en die moeite had deze vragen te stellen. Hij had het 

gevoel misbruik te maken van de wanhoop van de cliënt. Dit ge-

voel komt echter alleen omhoog als je bijvoorbeeld:  

 

• onzeker bent over de waarde die je hebt te bieden; 

• de cliënt klein blijft houden door het belemmerende beeld 

dat jij hebt over hem;  

• je eigen wanhoop (bijvoorbeeld om cliënten aan te trekken) 

projecteert op de cliënt;  

• twijfelt aan je integriteit.  

 

En dat brengt me meteen bij het volgende element dat een 

sleutelrol speelt. 

 

2.  Vertrouwen 

 

Het staat dan wel als tweede punt, maar in feite is dit het meest 

belangrijke, want alles draait om vertrouwen. In de eerste plaats 

vertrouwen in jezelf, waarbij jij weet dat je een goed aanbod doet. 

Maar ook vertrouwen van je cliënt in jou om jouw aanbod aan te 

nemen. Of je nu uurtje-factuurtje werkt of met op waarde 

gebaseerde prijzen, het blijft om vertrouwen draaien.  

Echter op het moment dat je hogere tarieven gaat vragen, en 

zeker bij op waarde gebaseerde tarieven, wordt het element 

vertrouwen nog crucialer. Elke keer als iemand mij duizenden 

euro’s betaald voor de waarde die ik heb te bieden, realiseer ik 

mij hoe groot de mate van vertrouwen is die de cliënt in mij heeft. 

Maar óók hoeveel de cliënt zichzelf waard vindt om deze 

investering te doen! Het is een groot verschil of je 60 euro voor je 

consult vraagt, wat mijn hoogste tarief was tijdens de periode 

waarin ik uurtje-factuurtje werkte, waarop cliënten konden 
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zeggen: ‘Laat ik het maar eens proberen’, of je vraagt duizenden 

euro’s voor je programma. Bij dat laatste zeg je als cliënt niet 

meer: ‘Laat mij het maar eens proberen, ik kan me wel een paar 

sessies permitteren (risico lopen) om het te testen.’  

Omdat het risico veel groter is, getriggerd door de hoogte van 

de financiële investering, draait het allemaal om vertrouwen. 

Nogmaals, niet alleen om vertrouwen in jou, maar ook 

vertrouwen van de cliënt in zichzelf. Ik heb diverse malen 

meegemaakt dat mensen graag met mij wilden werken, het geld er 

ook voor hadden, maar toch afhaakten omdat men niet voldoende 

vertrouwen in zichzelf had.  

Het begint er in elk geval mee dat jij vertrouwen in jezelf hebt. 

Verplaats je maar eens in de positie van cliënt waarbij een 

professional zegt: ‘Ik kan je helpen en het volgende is allemaal 

mogelijk voor je... ’. Punt! Of een professional die zegt: ‘Ik geloof 

wel dat ik je kan helpen en dit zouden we eventueel kunnen 

bereiken, maar dat kan ik niet beloven.’ Veel professionals 

zenden op directe of indirecte wijze het laatste uit.  

Het heeft ontzettend veel impact als jij in je vertrouwen kunt 

staan en naar je cliënt de boodschap uitzendt dat het hoogst 

mogelijke realiseerbaar is voor de cliënt. Ongeacht de innerlijke 

en uiterlijke omstandigheden, waarvan de cliënt geneigd is die op 

te werpen als belemmering en excuus. Een van mijn coachees 

besloot tijdens onze samenwerking van haar man te scheiden, een 

situatie die voor velen een excuus kan zijn dat de scheiding nu 

even belangrijker is. Ondanks deze situatie of misschien wel mede 

hierdoor was ze niet te stoppen in het claimen van haar waarde en 

boekte zij grote successen. Je leest haar verhaal na dit hoofdstuk. 

 

Tien mindsetverschillen bij cliënten die op prijs 

gebaseerde tarieven betalen versus op waarde 

gebaseerde tarieven 
 

Er zijn altijd uitzonderingen op de regel, maar in de loop der tijd 

heb ik ontdekt dat er een aantal zeer belangrijke verschillen zijn 
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tussen de denkwijze van cliënten die je betalen voor een op prijs 

gebaseerd tarief (een uurtje-factuurtje cliënt) en cliënten die je 

betalen voor een op waarde gebaseerd tarief via programma’s 

(een high end cliënt). Toen ik deze verschillen deelde met de 

professionals op mijn email lijst, was het een ‘feest’ van 

herkenning. Feest even tussen aanhalingstekens, omdat het vooral 

een feest was voor degenen die de transitie al hadden gemaakt 

naar programmagericht werken met op waarde gebaseerde 

prijzen. Voor degenen die uurtje-factuurtje werkten waren de tien 

punten die ik noemde een herkenbare bron van ergernis, die veel 

energie kostten.  

Deze mindsetverschillen, en daarmee verschillen in attitude en 

actie, worden veroorzaakt door… geld! Geld vertaalt in een op 

tijd gebaseerd of op waarde gebaseerd tarief. Ik heb al eerder in 

dit boek beschreven dat uit wetenschappelijk onderzoek is 

gebleken hoe groot de impact van duurdere producten op mensen 

is en dat men producten die duurder zijn als beter waardeert en 

een positief effect hebben op energie en resultaten (cognitieve 

vermogens). Het maakt een wereld van verschil als je zelf de 

impact hebt ervaren van investeren in iets dat in je beleving zeer 

duur is, maar wat je wel als zeer waardevol ervaart.  

Mijn grootste financiële investeringen de afgelopen jaren 

waren investeringen in business- en marketingkennis. In een paar 

jaar tijd was dit om en nabij een halve ton. Bij elke investering 

merkte ik de volgende vier belangrijke punten:  

Allereerst was er een zeer sterk gevoel van ‘dit wil ik!’  

Het tweede dat gebeurde was een enorme stressreactie, omdat 

het om bedragen ging die ver buiten mijn comfort zone lagen. 

Zonder een aantal heldere vragen en aanmoediging van Peter 

geloof ik dat ik het niet zou hebben aangedurfd en zou mijn 

‘zuinige spaarbewuste deel’ de leiding hebben genomen. Zijn 

belangrijkste vraag was: ‘Heb je vertrouwen in jezelf dat je het 

gaat terugverdienen en zelfs daardoor meer kunt verdienen?’ En 

ondanks de gigantische hoogte van het bedrag had ik zonder 

twijfel dat vertrouwen. Het is echter fascinerend om waar te 
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nemen en te ervaren wat het brein doet ondanks dit vertrouwen. 

Het komt direct met allerlei verhalen waarom je het niet zou 

moeten doen. Het vraagt dus de nodige alertheid op je denken.    

Het derde dat gebeurde was dat ik mijzelf de vraag stelde: 

‘Hoe kan ik deze investering financieren?’ Waardoor ik 

oplossingsgericht ging onderzoeken wat de mogelijkheden waren.  

En het vierde zeer belangrijke dat gebeurde, toen ik het besluit 

had genomen en had betaald, was de aanwezigheid van een 

enorme commitment om er het maximale uit te halen. Je betaalt 

zo’n bedrag niet om vervolgens afwachtend te zitten kijken wat er 

gaat gebeuren. De hoogte van de investering is een fikse schop 

onder je kont om in actie te komen! En al deze investeringen zijn 

‘onbetaalbaar’ geweest als ik zie wat het mij heeft gebracht.  

Nu ben je wellicht geneigd te denken dat dit voornamelijk 

geldt voor investeren in kennis over hoe je meer geld kunt 

verdienen, maar dat is onjuist. Ook binnen therapieland is het 

gewoon mogelijk om cliënten aan te trekken die zeer goed willen 

betalen.  

Daarom is het zo waardevol om zelf te ervaren hoe het is om 

een high end cliënt te zijn, omdat je dan als geen ander de 

krachtige ervaring kent van iets graag willen en bereid zijn ervoor 

te doen wat nodig is, waaronder het offer van een grote 

investering. En dan niet een offer waarbij je iets kwijtraakt, maar 

een offer waarbij je iets essentieels kunt winnen. Het offer dient 

daarbij als katalysator voor overgave, commitment en kiezen voor 

jezelf.  

De praktijk leert dat degenen die dit offer zelf niet hebben 

gemaakt en graag programmagericht met high end cliënten willen 

werken, meer onzekerheid ervaren in het claimen van hun waarde 

en meer twijfels hebben over of cliënten bereid zijn de hogere 

bedragen te betalen.  

In essentie gaat het om het hebben van (zelf)vertrouwen en 

(zelf)liefde, en hoe hoger het bedrag en hoe meer uit dit uit 

iemands comfort zone is, hoe meer dit wordt aangesproken. En 

hoe meer dat wordt aangesproken, hoe groter de impact en 
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transformatie kan zijn. Houd dat voor ogen als je zo de tien 

mindsetverschillen tussen cliënten die uurtje-factuurtje tarieven 

betalen en cliënten die op waarde gebaseerde high end tarieven 

betalen. 

 

Mindset 1. Commitment 

 

Een uurtje-factuurtje cliënt: ik geef het een kans, ik ga het 

proberen. 

Een high end cliënt: ik ga ervoor en ben bereid te doen wat er 

voor nodig is. 

 

Toen ik als hypnotherapeut nog uurtje-factuurtje gericht werkte 

heb ik vaak te horen gekregen: ‘Ik ga het proberen.’ Ik begrijp dat 

dit deels wordt veroorzaakt door het mysterieuze tintje dat 

hypnose heeft, maar het is tevens inherent aan uurtje-factuurtje 

werken.  

Er zijn twee belangrijke redenen waarom dit zo is.  

 

1. Methodiek georiënteerd 

Professionals profileren zich vooral door nadruk te leggen op hun 

methodieken en als gevolg daarvan zijn cliënten ook methodiek 

georiënteerd. Ik wil niet zeggen dat methodiek niet belangrijk is, 

het kan zelfs, mits op een goede manier gedaan, noodzakelijk zijn 

om in te zetten in je marketing. Het allerbelangrijkste dient echter 

de transformatie te zijn, de resultaten die mogelijk zijn. Cliënten 

willen wel eens hypnotherapie proberen, of massage, of 

haptonomie of wat dan ook. En als het werkt, blijven ze en als het 

niet (snel) genoeg naar hun zin werkt, vertrekken ze.  

 

2. Iedere keer weer opnieuw besluiten 

Een van de allergrootste nadelen van uurtje-factuurtje werken, is 

dat de cliënt in feite elke sessie opnieuw weer een besluit dient te 

nemen of hij wel of niet een afspraak maakt voor een volgende 

sessie. Niet alleen is dit financieel nadelig voor je, het ondermijnt 



 

208 

 

ook in belangrijke mate het transformatieproces van de cliënt, 

doordat deze sneller toe kan geven aan uitstel- en 

vermijdingsgedrag met allerlei bijbehorende excuses. 

Professionals willen niets liever dan werken met gecommitteerde 

cliënten, die er volledig voor gaan en het traject helemaal 

doorlopen in plaats van er eerder mee stoppen.  

Keer op keer vertellen de professionals die zijn overgestapt 

van uurtje-factuurtje werken naar waardegericht werken via 

programma’s, hoe heerlijk het is om met zulke gecommitteerde en 

enthousiaste cliënten te werken, en hoe anders men dit cliënttype 

ervaart dan eerdere cliënten die per consult betaalden.  

 

Impact door combinaties commitment en tarief 

 

Hieronder een handig overzicht over wat de impact is bij een hoge 

of lage commitment in combinatie met een hoog of laag tarief.  

 

1. Een hoog commitment met een hoog tarief: dit is de ideale 

situatie waarbij de cliënt zich committeert aan een traject 

met jou en bereid is hier zeer goed voor te betalen.  

2. Een hoog commitment met een laag tarief: op het moment 

dat je met zeer gecommitteerde cliënten werkt en een laag 

tarief hanteert, laat je in elk geval geld op tafel liggen en 

ondermijn je de waarde die je hebt te bieden door niet het 

tarief te vragen dat er recht aan doet. 

3. Een laag commitment met een hoog tarief: als je uurtje-

factuurtje werkt, dan zal deze situatie er snel toe leiden dat 

je cliënt je ‘ontslaat’ door te stoppen met de begeleiding. 

Belangrijk is je te realiseren dat dit niet komt door de ‘te 

hoge’ tarieven, maar doordat je niet met de juiste cliënt 

werkte.  

4. Een laag commitment met een laag tarief: de kans is zeer 

groot dat zowel jij als je cliënt ongemotiveerd en 

onverschillig zijn. De cliënt zal bij uurtje-factuurtje werken 

snel besluiten er mee stoppen. En ondanks dat dit jou geld 
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kost, is het vaak een opluchting.  
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Mindset 2. Verantwoordelijkheid 

 

Een uurtje-factuurtje cliënt: jij bent de deskundige, jij zorgt ervoor 

dat mijn probleem wordt opgelost.  

Een high end cliënt: jij bent de expert, leer mij hoe ik mijn 

probleem zélf op kan lossen. 

 

Een high end cliënt heeft een zeer grote mate van zelfredzaamheid 

en zelfstandigheid. Hij of zij vindt het fijn te leren hoe je zelf 

problemen aan kunt pakken en op kunt lossen. Het grote voordeel 

hiervan is dat jij minder snel in de valkuil stapt om zelf hard te 

gaan werken en over te compenseren door aan je cliënt te trekken, 

zodat deze maar resultaten behaalt. Het opzetten van een goed 

accountability systeem waarborgt dit. Er is sprake van een 

partnerschap waarin jij faciliteert om transformatie mogelijk te 

maken, en waar de cliënt het werk dient te doen.  

 

Mindset 3. Resultaten 

 

Een uurtje-factuurtje cliënt: jij bent er verantwoordelijk voor dat 

ik resultaten haal. 

Een high end cliënt: vertel mij wat ik moet doen om de gewenste 

resultaten te realiseren. 

 

Op het moment dat je een programma start met een cliënt, is het 

door de wijze waarop je een en ander bij aanvang communiceert 

voor de cliënt duidelijk, dat hij of zij in belangrijke mate zelf 

verantwoordelijk is voor het bereiken van de best mogelijke 

resultaten. Natuurlijk is jouw expertise en de wijze waarop jij 

opdaagt in de begeleiding onmisbaar bij het faciliteren hiervan, 

maar wat de cliënt erin stopt qua tijd, energie, aandacht en 

commitment bepaalt uiteindelijk wat eruit komt.  

Door de wijze waarop een high end programma is opgesteld, 

dit is in ieder geval de manier waarop ik dat zelf toepas en 

anderen leer, wordt gedurende een overeengekomen periode een 
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bedding gecreëerd, waarop de cliënt aan de hand van een 

stappenplan, je unieke systeem, door het traject wordt geleid. 

Hierbij bepalen zijn inzet en bereidheid om opdrachten uit te 

voeren het resultaat per stap, en daarmee uiteindelijk het 

eindresultaat.  

Elke interventie die je voorstelt aan je cliënt moet 

gepositioneerd worden als een resultaat. In plaats van cliënten die 

vragen: Kun jij dat doen? Hoeveel kost dat?, is er niets leuker dan 

werken met cliënten die zich concentreren op: Kan ik dat 

realiseren? Hoe snel? 

 

Mindset 4. Financieel risico 

 

Een uurtje-factuurtje cliënt: ik stop ermee, want… (ogenschijnlijk 

legitiem excuus). 

Een high end cliënt: ik committeer mij aan het hele programma. 

 

Je kent ze vast wel. Excuses als: ik heb het te druk, het komt nu 

even niet uit, want er spelen onverwachts wat dingen in mijn 

leven, het gaat al beter met mij, het geld is op, het wordt niet meer 

vergoed, ik kom volgend jaar als ik het weer vergoed krijg, 

enzovoort. Als ondernemer biedt dit je weinig financiële 

zekerheid, omdat deze excuses snel uitnodigen tot het stoppen met 

de begeleiding.  

Dit in tegenstelling tot high end cliënten, die zich committeren 

aan een programma van drie, zes of hoeveel maanden dan ook. 

Dit betekent overigens niet dat high end cliënten niet in 

excuusgedrag kunnen vervallen. Ze zullen echter negen van de 

tien keer niet kiezen voor de ontsnappingsmogelijkheid van 

stoppen met de begeleiding en de confrontatie aangaan met hun 

excuses. En juist dit is voor ons professionals smullen om mee te 

mogen werken, omdat hier vaak het belangrijkste 

transformatiewerk plaatsvindt.    

 

Mindset 5. Investeringsbereidheid 
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Een uurtje-factuurtje cliënt: krijg ik het vergoed van de 

zorgverzekeraar, want dat bepaalt of ik kan komen of niet? 

Een high end cliënt: ik zorg dat ik het geld ervoor beschikbaar heb 

of maak. 

 

Ik heb lange tijd geworsteld of ik me als hypnotherapeut wel of 

niet aan zou sluiten bij een beroepsvereniging. De enige 

toegevoegde waarde voor mij was, dat het cliënten de 

mogelijkheid biedt de behandelingen vergoed te krijgen door de 

zorgverzekeraar. Ik meende daardoor sneller en meer cliënten aan 

te kunnen trekken. Een veelvoorkomende mindset waardoor velen 

lid worden van een beroepsvereniging en alle verdere spelregels 

die daarbij horen voor lief nemen.  

Professionals die hun praktijk voornamelijk bouwen op 

cliënten die het vergoed krijgen van de zorgverzekeraar zijn 

hierdoor kwetsbaarder en afhankelijker. Afhankelijk van beleid 

van zowel verenigingen als de zorgverzekeraars en politiek. 

Zolang het allemaal in je voordeel werkt, kun je hier overigens 

zeer goed mee verdienen.  

Maar wat als er iets wijzigt dat een negatief gevolg heeft voor 

de onkostenvergoeding die cliënten beschikbaar hebben? Vaak 

wordt het alleen maar minder of verdwijnt de vergoeding zelfs. Ik 

heb al regelmatig gezien hoe omzetten hierdoor drastisch daalden 

en enkelen zelfs stopten met hun praktijk. Nu kun je dit als een 

bedreiging zien, maar het kan ook een kans zijn die je creativiteit 

en intelligentie prikkelt om op te zoek gaan alternatieven. Werken 

met op waarde gerichte prijzen via programma's is zo'n 

alternatief.  

De praktijk wijst uit dat het mogelijk is goed betalende high 

end cliënten aan te rekken, die het niet vergoed krijgen en 

hierdoor zelfs beter te kunnen verdienen. Zo ervaarde ik in de 

periode dat ik was aangesloten bij de beroepsvereniging en 

cliënten het vergoed konden krijgen, dat ik juist cliënten aantrok 

voor mijn programma die niet in aanmerking kwamen voor een 
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vergoeding. En als dit wel het geval was, wat juist een 

uitzondering bleek, ze de vergoeding niet zo relevant vonden. Je 

weet dan dat je met een cliënt mag werken die echt kiest voor jou 

en de waarde die je hebt te bieden.  

Het kan zijn dat dit radicaal andere keuzes vraagt ten opzichten 

van hoe je eerder je diensten aanbod. Maar je hoeft dus niet 

afhankelijk te zijn van zorgverzekeraars en cliënten, die alleen 

maar bij je willen komen als ze het vergoed krijgen… tenzij je dit 

natuurlijk wilt blijven geloven.  

 

Mindset 6. Betaling 

 

Een uurtje-factuurtje cliënt: ik betaal per sessie of via een factuur, 

zodat ik het geld kan overmaken. 

Een high end cliënt: geen probleem om het hele 

programmabedrag voor aanvang volledig te hebben betaald.  

 

Stel je even voor dat je cliënt een paar duizend euro betaalt voor 

jouw programma. En stel je dan even voor dat deze cliënt je dit 

betaalt vóór aanvang van het programma. Neem even een pauze 

om dit tot je door te laten dringen. Stel je eens voor dat jouw 

cliënt het totale bedrag van het programma, een paar duizend 

euro, vóór aanvang van de eerste sessie betaalt.  

Een voorbeeld: ik heb een professional mogen coachen voor 

wie deze werkwijze geheel nieuw was. Zij trok een eerste cliënt 

aan die afgerond 5.500 euro betaalde voor een zes maanden 

programma én dit bedrag volledig had betaald binnen een paar 

dagen na akkoord. De eerste keer dat dit gebeurt, voelt het alsof je 

plotsklaps gepromoveerd bent in het claimen van je waarde. Het 

is het ultieme bewijsmoment. En als er één cliënt ‘Ja!’ zegt, 

kunnen er meer ‘Ja!’ zeggen.  

Ook voor de cliënt zijn er voordelen om de hele investering 

voor aanvang van het programma te voldoen. Het belangrijkste 

voordeel is het commitment die hier namens de cliënt uit spreekt. 

Bij het ‘Ja!’ zeggen tegen je programma en voldoen van de 
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investering start het transformatieproces en dit maakt al een 

geweldige energie vrij richting deze transformatie. Dit in 

tegenstelling tot allerlei ‘geneuzel’ met cliënten die je per sessie 

betalen. Ik heb er een vraag over gesteld in de enquête.  

 

Dit zeggen collega’s over... 

… cliënten die voortijdig stoppen omdat ze het 

niet meer kunnen betalen: 
 

Janet (8 jaar praktijk): ‘Dan is mijn eerste gedachte: wat haalt de 

klant uit mijn aanbod en hoe gemotiveerd is hij of zij om dit te 

blijven volgen? Als de klant overtuigd is van mijn waarde en de 

noodzaak om van mijn aanbod gebruik te maken, vraag ik of deze 

een voorstel wil doen. Bijvoorbeeld gedeeltelijke betaling, 

uitwisseling van diensten, wederdienst, et cetera.’ 

Marcel (9 jaar praktijk): ‘Dat is niet fijn! We zitten vaak 

midden in een proces, soms op een moeilijk punt, er speelt van 

alles en door niet door te gaan, blijft een goede oplossing uit. Ik 

geloof dat in bepaalde gevallen juist doorgaan met de sessies een 

relatie kan redden, terwijl stoppen een stap op weg is naar het 

einde van de relatie.’ 

Alie (14 jaar praktijk): ‘Dit geeft zeker een negatief gevoel bij 

mij. Jammer dat ze het niet de tijd gunnen, omdat ik weet dat ze er 

dan vanaf zijn. Ik vraag me dan af; wat had ik anders moeten 

doen?’ 

 Carola (10 maanden praktijk): ‘Dat is echt vervelend. Dan 

voelt het alsof je gefaald hebt.’ 

Lennie (startend): ‘Dat hoop ik te voorkomen door 

gezamenlijk tot een oplossing te komen.’ 

Katrien (5 jaar praktijk): ‘Kijk ik toch nog steeds of ik het op 

een andere manier kan regelen.’ 

Marjon (startend): ‘Dan wordt het waarschijnlijk niet mijn 

klant. Tenzij alles goed draait en ik zeker weet dat die persoon 

echt supergemotiveerd is, dan zal ik zo nu en dan waarde 

weggeven.’ 
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Astrid (5 jaar praktijk): ‘Kijk ik hoe ik kan helpen.’ 

Karin (10 jaar praktijk): ‘Daar baal ik van, omdat ik dan niet 

het resultaat met de klant heb bereikt wat er zeker in zou zitten.’ 

Amanda (9 maanden praktijk): ‘Vervelend, maar ook helaas 

voor de klant. De klant is verantwoordelijk voor zijn leven en daar 

hoort betalen voor diensten ook bij.’ 

Marjo (8 jaar praktijk): ‘Mag hij of zij komen voor hulp van 

mij… altijd.’ 

Silvana (1 jaar praktijk): ‘Gaan we kijken of de klant mij iets 

anders kan bieden. Bijvoorbeeld de kapster knipt mijn haar een 

keer gratis.’ 

Sophie (2,5 jaar praktijk): ‘Ben ik bereid om een lager tarief te 

rekenen.’ 

Dagmar (5 jaar praktijk): ‘Dat is dubbel. Aan de ene kant 

respecteer ik de beslissing, maar ik baal er ook van, omdat ik weet 

dat vaak het werk niet klaar is.’ 

 

Mindset 7. Vergelijking met anderen 

 

Een uurtje-factuurtje cliënt: die andere professional doet hetzelfde 

en vraagt (veel) minder voor een sessie. 

Een high end cliënt: ik zie dat dit een ander aanbod is dan anderen 

doen, dit is veel beter en totaal niet te vergelijken. 

 

We kennen ze allemaal wel, mensen die een rondje bellen om te 

achterhalen welke therapeut, coach, counselor in de buurt het 

aantrekkelijkste (lees: goedkoopste) tarief heeft. Je herkent ze 

direct aan de telefoon, omdat ze meteen vragen: ‘Hoeveel kost 

je?’ In het verleden, toen ik nog uurtje-factuurtje werkte, gaf ik 

altijd eerlijk antwoord op die vraag, omdat ik niet wist hoe ik 

hierop kon reageren. Ook al baalde ik van die vraag! Hoe normaal 

cliënten en professionals het vinden dat potentiële cliënten meteen 

vragen naar de prijs en professionals dit dan ook meteen vertellen, 

zegt wederom iets over de heersende mindset.  

Ik leer mijn coachees om die vraag anders te beantwoorden en 
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nooit direct te vertellen wat je tarief is. Of je nu uurtje-factuurtje 

werkt of programmagericht met high end bedragen. Prijs is altijd 

afhankelijk van waardecontext. Als iemand zich onvoldoende 

bewust is van deze waardecontext, sla je de plank mis door te snel 

het bedrag te noemen. Vooral bij op waarde gebaseerde high end 

bedragen kun jij je voorstellen dat als je direct het bedrag van de 

investering noemt, bijvoorbeeld enkele duizenden euro’s voor een 

traject in vergelijking met een uurtarief van tientallen euro's, dit 

de potentiële cliënt rauw op zijn dak valt en onmiddellijk 

afschrikt. De potentiële cliënt hoort alleen maar een bedrag, maar 

begrijpt niet de waarde. Als je cliënten wilt aantrekken voor een 

op waarde gebaseerd high end programma, dient het bedrag altijd 

binnen een waardegerichte context te worden beoordeeld en nooit 

sec op de prijs. Alleen dan is de potentiële cliënt in staat een 

weloverwogen beslissing te nemen. Prijs is dus nooit iets wat als 

eerste aan bod dient te komen, maar op het eind als de cliënt 

helder heeft wat hij ervoor krijgt en het hem kan opleveren.  

Professionals die high end programmagericht werken 

verdienen omgerekend een uurtarief dat diverse malen hoger ligt 

dan het gebruikelijke uurtarief van collega’s. Als je het echter in 

een aantrekkelijk programma verpakt met diverse belangrijke 

elementen, is wat je aanbiedt compleet anders. Je ideale cliënt 

beseft dat hij een veel waardevoller aanbod krijgt vergeleken met 

andere aanbieders in de markt die ‘losse’ sessies aanbieden. 

Sterker nog, het is totaal niet meer te vergelijken!  

 

Mindset 8. Duur 

 

Een uurtje-factuurtje cliënt: ik krijg maar een vergoeding voor 

zoveel sessies, of: ik bepaal zelf wel hoe vaak ik bij jou kom. 

Een high end cliënt: ik committeer mij aan de door jou 

vastgestelde duur van het traject. 

 

Ik heb het al genoemd: cliënten die je betalen per consult nemen 

tijdens of na het consult telkens weer opnieuw het besluit of er 
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een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Dit is een van de grootste 

frustraties van professionals, er is geen enkele zekerheid. 

Sommige professionals werken al vanuit trajecten of protocollen, 

maar die zijn nog steeds op losse sessies (tijd) gebaseerd: ze 

zeggen tegen de cliënten dat ze een bepaald aantal sessies moeten 

doorlopen. Maar men kan nog steeds per sessie besluiten te 

stoppen en de verdere sessies niet meer betalen, tenzij de cliënt 

uiteraard de sessies al vooraf heeft betaald.  

Toen ik met op waarde gebaseerde tarieven ging werken, 

startte ik met een drie maanden programma. De belangrijkste 

reden voor deze tijdsduur was dat ik daar een tarief aan kon 

verbinden dat ik durfde te vragen. Als ik een langer traject wilde 

aanbieden, hoorde daar in mijn beleving een hoger tarief bij en dat 

durfde ik destijds nog niet te vragen. Op dat moment had ik geen 

coaching om mij te helpen bij het focussen op mijn top aanbod. 

Door later alsnog te investeren in een businesscoach, werd ik 

uitgedaagd nog meer te gaan staan in de waarde die ik had te 

bieden en bouwde ik mijn programma om van drie naar zes 

maanden. Ik realiseerde me dat mijn drie maanden programma 

niet mijn top aanbod was en mijn zes maanden versie werd dat 

wel. Hiermee steeg dit programma in waarde, waardoor ik de prijs 

aanzienlijk kon verhogen. Ondanks zorgelijke gedachten dat het 

nu veel moeilijker kon worden om cliënten aan te trekken, bleek 

snel dat ik net zo makkelijk cliënten voor het zes maanden 

programma wist aan te trekken als voor de drie maanden versie.  
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Mindset 9. Reisafstand 

 

Een uurtje-factuurtje cliënt: ik zoek iemand zo dicht mogelijk bij 

mij in de buurt. 

Een high end cliënt: het maakt mij niet uit waar ik naartoe moet 

om jouw hulp te krijgen. 

 

Natuurlijk zijn er cliënten die je per consult betalen en bereid zijn 

een aanzienlijke afstand te overbruggen om gebruik te maken van 

je diensten. Als het probleem maar urgent genoeg is en men 

voldoende vertrouwen heeft in je deskundigheid zijn cliënten tot 

veel bereid.  

Voordat ik definitief besloot om grotendeels online te werken, 

werkte ik vanuit mijn praktijk aan huis al met high end cliënten. 

Zij waren bereid om vanuit verder gelegen provincies naar mijn 

toenmalige praktijk in Gelderland te komen. Eén à twee uur 

reistijd, enkele reis, was niet ongebruikelijk. Vooral cliënten die 

het idee van online begeleiden ‘ontherapeutisch’ vonden en 

geloofden dat de beste therapie in real live, in de praktijk plaats 

kon vinden, stapten in de auto. Overigens, voor sommige 

beroepen moet dit (deels!) ook, zoals fysiotherapeuten en 

masseurs. Maar zelf hypnotherapeut zijnde kan ik uit ervaring 

zeggen dat het voor mijn vak niet hoeft.  

Een interessante ontwikkeling was, dat cliënten die in eerste 

instantie naar mijn praktijk wilden komen en hiervoor een 

aanzienlijke reisafstand aflegden, uiteindelijk kozen voor de 

mogelijkheid om online begeleid te worden. Een voordeel van dat 

veel mensen druk, druk, druk zijn, is dat het gemak dan toch gaat 

overheersen. Terwijl ze reistijd uitspaarden, ontdekte ze allemaal 

dat de online sessies net zo’n grote impact hadden als de sessies in 

de praktijk. Dat was trouwens het bewijs dat ik nodig had om 

definitief te kiezen voor het alleen nog maar aanbieden van online 

sessies.   

Door een aanbod te creëren dat gericht is op waarde en gevat is 

in een programma, wordt datgene wat je aanbiedt speciaal 
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vergeleken bij collega’s die uurtje-factuurtje werken. Als je 

vervolgens goede resultaten behaalt met je programma en je 

autoriteitsstatus groeit, valt afstand weg. Afhankelijk van hoe jij 

je service in een programma verpakt, kan men zelfs bereid zijn 

vanuit het buitenland naar je toe te reizen. En als je online werkt, 

dan ligt de wereld aan je voeten, of jij je nu richt op Nederlands 

sprekenden in het buitenland of je diensten in een andere taal 

aanbiedt. Het volgende ‘Claim Je Waarde’ verhaal na dit 

hoofdstuk is daar een prachtig voorbeeld van.  

 

Mindset 10. Kosten 

 

Een uurtje-factuurtje cliënt: dit is een uitgave die mij aardig wat 

geld (en tijd) kost. 

Een high end cliënt: dit probleem kost mij zoveel, dat dit een 

investering is die ik graag doe.  

 

Telkens als een uurtje-factuurtje cliënt bij elke sessie opnieuw het 

besluit moet nemen om een nieuwe afspraak te maken, of een 

cliënt nu vijf keer komt voor begeleiding of twintig keer, drukt dit 

de cliënt keer op keer met zijn neus op het feit dat het geld kost. 

En elke keer moet hij een beslissing nemen of hij daar akkoord 

mee is.  

Uit psychologisch onderzoek over geld blijkt dat velen het 

moeilijk vinden keer op keer dit soort kosten te maken. Het kan 

zelfs een psychologische beleving van pijn geven die men 

instinctief wil vermijden, zeker als kosten beginnen op te lopen 

door sessie op sessie te hebben zonder duidelijk eind. Ik geloof 

erin dat het de cliënt zijn transformatieproces ten goede komt als 

deze pijn niet telkens wordt geactiveerd, maar geëlimineerd door 

hem een traject, bij voorkeur in een keer, vooraf te laten betalen.  

Vooral bij een high end investering die onmiddellijk wordt 

gedaan, geeft de eenmaal gedane betaling over het algemeen 

direct rust, omdat men het commitment is aangegaan en het 

besluit is genomen; ondanks de spanning van het 
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besluitvormingsproces. De cliënt weet dat hij het geld ‘kwijt’ is, 

dat er geen onvoorziene kosten zijn vanwege een niet aan te 

geven aantal benodigde sessies, zoals bij uurtje-factuurtje werken, 

en dat geeft ruimte. De energie kan zich nu volledig richten op het 

transformatieproces.  
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‘Claim je Waarde’  

door Bethany Webster 
 

 

 

 

Bethany en ik hebben elkaar ontmoet in een besloten Facebook 

groep van een Amerikaans programma over high end werken. Ik 

vond ‘haar ding’ interessant en zag er veel potentie in. Toen ze in 

de groep wat vragen stelde over het creëren van een online 

zelfstudieprogramma, vooral over de technische aspecten ervan, 

bood ik aan om haar via Skype even op weg te helpen. Het was 

een waardevol Skype contact, dat voor ons beiden een omslagpunt 

werd. Ze vertelde over haar praktijk, waar ze nog geen geld mee 

verdiende. Ik was enigszins verbaasd dat zij zich focuste op een 

online zelfstudieprogramma en nog geen high end programma 

had, omdat ik intuïtief aanvoelde dat hier mensen op zaten te 

wachten. Dit kon veel betere inkomsten opleveren.  

Een van de dingen die ze mij vertelde was dat ze binnen een 

maand of drie haar fulltime baan bij de universiteit wilde 

opzeggen om volledig te kiezen voor en te kunnen leven van haar 

onderneming. En dat terwijl ze dus nog geen omzet draaide! Op 

basis van wat dingen die ze had gedeeld, was mijn inschatting dat 

ze dat zeer waarschijnlijk niet zou realiseren als ze de koers bleef 

varen waar ze zich nu op richtte. Ik kreeg een sterk gevoel dat ik 

haar kon helpen bij het neerzetten van haar visie in de wereld en 

het aantrekken van cliënten hiervoor. Bij het idee om met haar 

samen te werken kreeg ik een inspirerend gevoel.  

Ik deed toen iets wat totaal nieuw voor mij was, vertrouwend 

op dat inspirerende, krachtige intuïtieve gevoel van weten dat ik 

had. Ik stuurde haar diezelfde dag nog een Facebook berichtje of 

ze interesse had om samen te werken, waarbij ik haar zou coachen 

om haar online programma én high end programma in de markt te 
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zetten. Ze reageerde blij en positief. Dus binnen een dag werkte ik 

een aanbod uit en ze accepteerde het. We konden direct starten en 

alles gebeurde in een stroomversnelling. Binnen een paar weken 

lanceerde ze haar aanbod, binnen drie maanden zei ze vanwege 

haar zeer goede verdiensten haar baan op en binnen negen 

maanden realiseerde ze haar eerste ton omzet.  

Het belangrijkste dat ik met je wil delen, is dit: ik had bijna 

geen gehoor gegeven aan het krachtige intuïtieve gevoel dat ik 

had. Het gevoel om haar verder te willen begeleiden en haar mijn 

ondersteuning aan te bieden. Er waren stemmetjes: is dat niet 

opdringerig, ben ik dan niet verkoperig, wie ben ik nou om haar te 

helpen, zolang ben ik zelf nog niet bezig met deze manier van 

werken.  

Als ik iets al eerder in mijn leven heb ontdekt, dan is het om 

niet te vertrouwen op deze angstenergie en mij juist te laten leiden 

door dat diepere gevoel, wat ik vertaal als een geïnspireerde 

waarheid die mij wil leiden. Als je het God wilt noemen, kan ik 

me daar ook in vinden. 

Dit was een punt waarop ik de grootste beperking, mijzelf 

(mijn denken), overboord mocht gooien en voluit kon claimen dat 

ik haar als businesscoach iets waardevols te bieden had. En om 

het een nog meer spiritueel tintje te geven: Bethany vertelde mij 

dat toen ze ‘Ja!’ tegen mijn aanbod zei, ze die ochtend 

gemediteerd had en daarin een krachtig verzoek om hulp naar het 

universum had uitgezonden, omdat ze zo ontzettend graag vorm 

wilde geven aan dat wat ze te bieden heeft. Mijn uitreiken naar 

haar zag ze als een antwoord van het universum.  

Als jij je dus geïnspireerd voelt om iemand te helpen, of dat nu 

in een gesprek is of daarna, vertrouw op dat gevoel en laat je 

erdoor leiden. Laat je niet misleiden door saboterende verhalen 

van je onware, egoïsche zelf. Claimen van je waarde is het gaan 

staan in de waarheid die in jou oprijst. Als je dit niet naleeft, is het 

een disservice naar jezelf, je cliënt en de wereld waarin jouw 

cliënt zich beweegt. Want dankzij dat moment, waarop zowel 

Bethany als ik ‘Ja!’ zeiden tegen onszelf, worden tienduizenden 
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vrouwen over de hele wereld inmiddels geïnspireerd en geholpen 

door het prachtige werk dat Bethany doet met haar Healing the 

Mother Wound.  

 

Dit vertelt Bethany over… 

 … achtergrond: 
 

‘Ik ben een internationale spreker, coach en schrijver uit de V.S. 

Mijn primaire focus om vrouwen bekend te maken met het belang 

van het helen van de moederwond begon toen ik op mijn 

negentiende ontdekte dat ik per ongeluk zwanger was en de 

beslissing nam: ik kan geen geboorte geven aan een nieuw leven, 

zonder eerst mijzelf geboren te laten worden. De abortus was 

aanleiding voor een intensieve weg van persoonlijke groei die 

langdurige en diepgaande therapie, zelfhulp technieken, de studie 

van meditatie en spiritualiteit van het vrouwelijke goddelijke 

inhield. Echter al die jaren vermeed ik de moederwond, omdat het 

te pijnlijk voelde om aan te gaan. Ik richtte me alleen op de 

symptomen en problemen die als een gevolg daarvan aan de 

oppervlakte verschenen. 

Toen ik mijzelf echter sterk genoeg voelde om mijn aandacht 

rechtstreeks te richten op het helen van de moederwond, met alle 

pijn die hier omheen zat, ontdekte ik de meest diepgaande, 

levensveranderende shift in mijzelf, in mijn relaties, alsook in 

mijn spiritualiteit.’  

 

Dit vertelt Bethany over… 

… wat het claimen van je waarde voor haar 

betekent: 
 

‘Het claimen van mijn waarde betekent dat ik een liefdevolle 

relatie met mezelf heb. De keuzes in mijn leven zijn een reflectie 

hiervan. Ik geloof dat we allemaal waardig zijn omdat we bestaan, 

en niet noodzakelijkerwijze om wat we produceren in deze 
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wereld. Dit is een van nature aanwezige waarde van het mens zijn 

en niets in de buitenwereld kan hier iets aan veranderen. We zijn 

waardig, puur omdat we bestaan. Dit is het allerbelangrijkste. En 

ik geloof dat elk mens ook waardig is vanwege ieders unieke 

giften en talenten, waarmee we elkaar kunnen helpen. 

We zijn allemaal grootgebracht door ouders die niet perfect 

waren, fouten maakten, hun eigen bagage hadden en gelimiteerd 

waren in hun vaardigheden om ons onze waarde te laten ervaren 

toen we kinderen waren. Om beide niveaus van waarde te 

beheersen (van nature aanwezig en talent gebaseerde), moeten we 

leren onszelf uit te zuiveren en continue mogelijke limiterende 

overtuigingen, die we vanuit onze cultuur en familie hebben 

meegekregen, te laten gaan. Wanneer we dit doen, wordt onze 

waarde steeds beter zichtbaar, een stevige fundering waar we op 

kunnen vertrouwen, een soort van tweede geboorte waarin we 

onszelf echt leren kennen en van onszelf kunnen houden.’   



 

225 

 

Dit vertelt Bethany over… 

… wie haar cliënt is en waarom: 
 

‘Ik help vrouwen om de moederwond te genezen, zodat ze hun 

volle kracht en potentie kunnen realiseren. 

Onze moeders zijn de fundering voor wie wij worden. Als 

vrouwen erven wij de sterke punten van onze moeders, hun moed 

en empathie. Maar we hebben ook een bepaalde pijn van onze 

moeders geërfd. Het is precies deze geërfde pijn van onze 

moeders, die ons beperken wanneer wij als vrouwen meer succes 

en vervulling willen in ons leven. Spanning tussen moeders en 

dochters komt veel voor, maar er wordt weinig over gesproken. 

Het is een taboe in veel culturen in de wereld door de patriarchale 

atmosfeer, die zegt dat vrouwen ‘minder dan’ zijn. Deze culturele 

atmosfeer verstoort vaak de moeder-dochter relatie en daardoor de 

relatie die de moeder en dochter met zichzelf hebben. Dit wordt 

de ‘moederwond’ genoemd: een interne set van limiterende 

overtuigingen en patronen, die vrouwen tegenhouden hun volle 

potentie te leven. Het genezen van deze wond bevrijdt ons om de 

volledige kracht van wie we zijn te belichamen in deze wereld. 

Mijn werk is om de moederwond uit de schaduw en in het licht 

te brengen: om het taboe te verbreken en vrouwen te helpen om 

zich er niet voor te schamen, maar het juist te zien als een deur 

voor hun goddelijke vrouwelijke kracht. Ik zie het genezen van de 

moederwond als het belangrijkste waar een vrouw mee bezig kan 

zijn, omdat het elk deel van het leven van een vrouw beïnvloedt. 

Symptomen van de moederwond zijn onder andere competitie, je 

klein voelen, vergelijken met anderen, het gevoel alsof ‘er iets mis 

is’ met je, eetstoornissen, verslavingen en zelfsabotage. Ik leer je 

in een 7-stappenproces om de moederwond te genezen. Het zorgt 

ervoor dat vrouwen op een reis gaan, die hen helpt om de mentale 

scherpheid en emotionele capaciteiten te ontwikkelen die nodig 

zijn voor genezing. Hierdoor verliezen zij de beperkingen die zij 

geërfd hebben van hun moeders om een grotere toegang te krijgen 

tot hun authentieke verlangens en de zelfwaarde te hebben om het 
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leven te creëren waarvoor ze bestemd zijn. Mijn verlangen is om 

vrouwen te helpen het zwijgen, de schuld en schaamte van de 

moederwond los te laten, zodat ze van zichzelf kunnen houden en 

hun waarde claimen in alles wat zij doen. 

Ik geef workshops, een online cursus en biedt coaching 

pakketten aan. Mijn online cursus is voor alle vrouwen die weten 

dat de moederwond een probleem is voor hen. Mijn coaching 

programma is voor vrouwelijke leiders die willen groeien in hun 

leiderschap en beseffen dat de moederwond hen hierin 

tegenhoudt.  

Ik houd van mijn werk en voel me bevoorrecht dat ik vrouwen 

mag ondersteunen, terwijl zij genezen en steeds meer de controle 

krijgen over hun kracht in de wereld. Het genezen van de 

moederwond is een heilige diepgaande reis met levensechte 

implicaties voor onze gemeenschappen, culturen en de aarde zelf. 

Wanneer vrouwen zichzelf genezen, transformeren zij de wereld 

zodat deze beter wordt voor iedereen.’ 

 

Dit vertelt Bethany over… 

… haar droom en waarom het claimen van haar 

waarde belangrijk is voor het realiseren ervan: 
 

‘Mijn droom is simpel. Ik wil mijn werk delen met miljoenen 

vrouwen over de hele wereld, terwijl ik veel plezier heb met 

vrienden en familie. Om elke droom te verwezenlijken moeten we 

onszelf waardig voelen om deze te ontvangen. Ontvangen is een 

vaardigheid en vereist oefening, vooral voor degenen die geen 

rolmodellen hadden voor ontvangen, of bestraft en beschaamd 

werden als kind. Hoe meer we genezen, hoe meer we kunnen 

ontvangen. Mijn eigen pad van genezing is een rigoureuze reis 

geweest sinds mijn negentiende en ik heb mijn vaardigheid om te 

ontvangen vergroot. Het belangrijkste dat ik gerealiseerd heb, is 

dat het niet uitmaakt wat er komt en gaat in de buitenwereld 

(mensen, kansen, andere omstandigheden etc.). Ik zal altijd een 

veilige liefdevolle plek in mezelf hebben.  
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Dit is voor mij de grootste rijkdom, de beste droom die is 

uitgekomen. Het heeft me jaren gekost om hier te komen, maar 

het is het allemaal waard. De kwaliteit van de relatie met mezelf 

benadrukt de diepte, schoonheid en connectie die ik voel in elk 

deel van mijn leven. Het is een manier van bestaan in de wereld, 

een manier van mezelf zijn, en het werk wat ik uitvoer in de 

wereld is een uitbreiding daarvan.  

Het is de grootste gift van mijn leven geweest om continue 

mijn moederwond te genezen en het te gebruiken als een diamant 

van wijsheid die ik kan gebruiken om andere vrouwen te 

genezen.’  

 

Dit vertelt Bethany over… 

… haar belangrijkste belemmering waar ze 

tegenaan liep in het claimen van haar waarde: 
 

‘De grootste uitdaging die ik ben aangegaan in het claimen van 

mijn waarde is het zeggen van nee en grenzen stellen met mensen 

en omstandigheden die mij niet volledig accepteerden. Ook al 

waren het goede mensen en prima kansen, ze waren niet juist voor 

mij. Ik heb geleerd dat nee zeggen wanneer ik het echt meen niet 

alleen mezelf in ere houdt maar ook anderen respecteert, 

waardoor zij kunnen vinden wat juist is voor hen.’  

 

Dit vertelt Bethany over… 

… haar twee belangrijkste redenen om met op 

waarde gebaseerde tarieven te werken via 

programma’s in plaats van uurtje-factuurtje: 
 

‘Mijn motivatie om met high end coaching pakketten te werken, 

en niet met een uurtarief, is om met cliënten te werken die de 

waarde van een complete transformatie begrijpen en alles wat 

daarbij komt kijken, maar ook om kwaliteit en waarde te bieden in 

alles wat ik doe.  
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Voor mijn werk, zorgt per uur voor een kleinere impact en ik 

ben toegewijd om te zorgen voor het hoogste niveau van 

transformatie door middel van coaching op lange termijn, die mijn 

cliënten echt de resultaten en levensveranderingen geeft die alleen 

maar op deze manier te behalen zijn.’ 

 

Dit vertelt Bethany over… 

… het beste dat voor haar mogelijk is geworden 

door haar waarde te claimen: 
 
‘Ik heb een onderneming en leven waar ik van houd, waaronder 

fantastische cliënten, de mogelijkheid om te reizen, een 

levenspartner gevonden waar ik dol op ben, en altijd nieuwe 

mensen om tegen te komen en kansen om te ontdekken.’ 
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Tot slot zegt Bethany tegen iedereen… 

… die graag zijn waarde wil claimen en beter wil 

verdienen maar aarzelt hierin te gaan staan: 
 

‘Voel de angst en doe het alsnog. Doe het innerlijke werk, 

confronteer je angsten, vind de onderliggende oorzaak van je 

angsten, ze zijn altijd te vinden in het verleden. Het doen van het 

innerlijke werk zal ruimte creëren, zodat je in iets groters en 

beters kunt stappen dan je je ooit hebt kunnen voorstellen. 

Committeer je aan een dienstbare en waardegerichte houding om 

je klanten het beste te bieden. Dat zal je helpen om je goed te 

voelen over wat je in rekening brengt. En zorg ervoor dat je 

plezier hebt tijdens de rit!’ 

 

Wil je meer weten over Bethany kijk dan op: 

www.womboflight.com 
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Tot slot 
 

 

 

Ik wil graag dit boek eindigen met een gedicht dat voor velen een 

inspiratiebron is en op prachtige wijze de essentie raakt van het 

claimen van je waarde. De kans is groot dat jij het ook kent, want 

transformationele professionals gebruiken het regelmatig in hun 

praktijk. Het heeft mij in elk geval in een bepaalde fase van mijn 

leven zeer geholpen. Nog steeds kan het mij ontroeren als ik de 

woorden lees en de liefdevolle waarheid ervan in mij resoneert. Ik 

heb de zinnen vetgedrukt die voor mij het meest betekenisvol zijn 

in het claimen van je waarde, waardigheid en waarheid. 

 

Our deepest fear is not that we are inadequate. 

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. 

It is our light, not our darkness 

That most frightens us. 

 

We ask ourselves 

Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? 

Actually, who are you not to be? 

You are a child of God. 

 

Your playing small 

Does not serve the world. 

There’s nothing enlightened about shrinking 

So that other people won’t feel insecure around you. 
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We are all meant to shine, 

As children do. 

We were born to make manifest 

The glory of God that is within us. 

 

It’s not just in some of us; 

It’s in everyone. 

 

And as we let our own light shine, 

We unconsciously give other people permission to do the same. 

As we’re liberated from our own fear, 

Our presence automatically liberates others. 

 

Marianne Williamson, uit het boek ‘A Return To Love’ 

 

 

Vertaling: Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. 

Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons 

licht, niet onze duisternis waar we het meest bang voor zijn. We 

vragen ons af: Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon 

aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn? Maar waarom 

eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God? Je moet je niet 

kleiner voordoen dan je bent opdat de mensen om je heen zich 

vooral niet onzeker zouden gaan voelen. We zijn geboren om de 

luister van God uit te dragen die in ons woont. Niet slechts in 

enkelen van ons, maar in ons allemaal. Als wij ons licht laten 

schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te 

doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze 

aanwezigheid automatisch anderen. 
Dankwoord 
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Graag wil ik mijn dank uitbrengen aan alle mensen die de waarde 

van wat ik heb te bieden wisten te waarderen, namelijk de klanten 

die ik vanuit mijn hoedanigheid als therapeut of als businesscoach 

heb mogen begeleiden.  

Dank je wel aan de vele professionals die ik in de afgelopen 

jaren heb mogen spreken vanuit mijn hoedanigheid als Bloeiende 

Praktijk® businesscoach, die openhartig met mij deelden waar ze 

tegenaan liepen. Het zijn vooral deze gesprekken geweest die mij 

duidelijk maakten hoezeer er geworsteld wordt met het claimen 

van je waarde en hoe dringend er behoefte is aan een boek 

hierover.  

Ik wil iedereen bedanken die op mijn oproep reageerde om 

mee te werken aan een uitgebreide enquête voor dit boek, waarbij 

ik gebruik mocht maken van hun antwoorden.  

In het bijzonder wil ik zes klanten bedanken die nog 

uitgebreider in dit boek aan het woord komen: Daniëlle Besseling, 

Karin Francken, Alexandra Langeveld, Ingrid Timmermans, Kitty 

Vromen en Bethany Webster. Niet alleen had ik het voorrecht om 

met ze te mogen werken en hun groei en successen van dichtbij te 

mogen meemaken, maar ze zijn ook zo fantastisch bereidwillig 

geweest mee te werken aan een interview, waarbij ik hoop dat ze 

een inspirerend rolmodel waren voor jou bij het claimen van jouw 

waarde en hiernaar werken en verdienen.  

En natuurlijk mijn liefdevolle dank aan mijn man en 

businesspartner Peter Derksen, die met de juiste vragen en zijn 

vertrouwen in mij de beste coach was die ik kon hebben op de 

momenten dat ik een duwtje nodig had om een serieuze stap 

voorwaarts te maken in het op professioneel niveau claimen van 

mijn waarde.  

 

Sandra Derksen 
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Over de auteur 
 

 

 

 

Sandra Derksen is als multipreneur, therapeut, spiritueel leraar, 

businesscoach, spreker en auteur een duizendpoot. Ze verstaat de 

kunst zich niet te laten overweldigen door haar veelzijdigheid en 

zich toegewijd te focussen op wat voor haar het meest 

waardevolle is.  

Het is haar missie om als Bloeiende Praktijk® businesscoach 

collega professionals te helpen een winstgevende praktijk te 

creëren. Als businesscoach heeft ze altijd jouw meest krachtige 

zelf en potentieel voor ogen, ongeacht de situatie: je kunt veel 

meer dan je zelf denkt en nog belangrijker… je bent veel meer 

waard dan je zelf denkt! 

Daarnaast helpt ze met haar Licht Op Je Zelf® 

transformatieprogramma’s vrouwen die serieus worstelen met hun 

eetgedrag, gewicht, lichaam en hieraan gerelateerd zelfbeeld om 

hierin de uitnodiging te ontdekken naar zelfbevrijding.  

Sandra heeft een achtergrond in het commerciële bedrijfsleven, 

waar ze na een succesvolle loopbaan van veertien jaar in 2001 

haar toenmalige baan als Human Resource Manager opzegde om 

zich fulltime te richten op haar praktijk als massage- en 

hypnotherapeut.  

Vanaf 2011 ging zij zich in haar praktijk specifiek richten op 

eetproblematiek en schreef zij de boeken Afvallen als Spirituele 

Oefening, lessen voor een licht en vervullend leven en Food for 

Thought, bevrijd je van je overgewicht en emotie-eten. Sandra en 

haar boek Afvallen als Spirituele Oefening hebben de nodige 

aandacht gekregen in media als Margriet, Vriendin, Paravisie en 

de Gelderlander.  

In haar praktijkjaren heeft ze geëxperimenteerd met allerlei 

vormen van tariefstelling: van het werken met een sessietarief, tot 
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inkomen gerelateerde staffels en waardebepaling achteraf. De 

grootste revolutie in het claimen van haar waarde en het verdienen 

naar deze waarde ontstond echter vanaf 2011. Want om haar 

activiteiten voor Licht Op Je Zelf® de beste kansen te geven, 

investeerde zij fors in marketingkennis. Het meest verrassende 

was te ontdekken dat ze marketing leuk vond en dat zij dankzij 

marketing een betere therapeut en coach werd.  

In Nederland en daarbuiten is Sandra een van de voorlopers 

om op een compleet andere manier je praktijk te voeren. In het 

bijzonder door jezelf niet meer voor je tijd maar voor je waarde te 

laten betalen, waardoor je beter gecommitteerde, dus leukere 

cliënten aantrekt, en veel beter verdient. Daarnaast behoort ze tot 

de voorlopers omdat zo'n 90 procent van haar 

praktijkwerkzaamheden online plaatsvinden, zodat ze waar dan 

ook ter wereld kan werken... wat ze regelmatig doet.  

Zij is mede daardoor een van de acht succesvolle vrouwen met 

een internet business die centraal staan in het boek Vrouwen 

Online van Veron Goemans.  

Samen met Jeanet Bathoorn heeft ze het baanbrekende 

Marketing Handboek voor een Succesvolle Praktijk, help meer 

mensen, verdien meer geld en leid het leven waar je van houdt… 

NU! geschreven.  

Sandra is getrouwd met Peter Derksen, tevens businesscoach 

en businesspartner.  
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Exclusief bonus aanbod  
Claim Je Waarde in 28 Dagen 

 

 

 

 

Wat als je een SYSTEEM zou hebben waardoor je het tarief kunt 

gaan vragen, dat past bij het waardevolle dat jij hebt te bieden... of 

je nu startend bent of al vele jaren ervaring hebt? 

 

Dat systeem leer ik je in mijn online zelfstudieprogramma ‘Claim 

Je Waarde in 28 Dagen’. 

 

Onderdeel van dit online programma zijn de speciale Claim Je 

Waarde Spiegel Kaarten die je exact laten zien waar je vast zit, 

zodat je dit kunt transformeren met de specifieke acties per kaart 

om zo eindelijk te gaan staan in dat wat je waard bent en het 

hierbij passende tarief te vragen.  

 

Extra bonusvoordeel voor de eerste duizend lezers 
 

Als lezer van dit boek kun jij tegen een exclusief gereduceerd 

tarief aan dit online programma deelnemen, dat alleen voor de 

eerste duizend lezers beschikbaar is. Meer informatie tref je aan 

via onderstaande link. Alsjeblieft, xxx. 

 

www.claimjewaarde.nl/bonusaanbodboek  
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Lees ook van Sandra Derksen 

 

Je kunt een gratis deel uit dit boek ontvangen via  

www.bloeiendepraktijk.nl 

 

 




