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jouw beste jaar 

dromen versus praktijk

tips 



essentie 

zo min mogelijk ruis tussen 

hoe jij jezelf profileert versus 

hoe jouw ideale doelgroep 

jou(w dienst) beoordeelt



 Waarom doe je wat je doet? 

 Waarom kom je je bed uit? 

 Welke drijfveren heb jij? 

Schrijf jouw merk motivatie in 5 woorden 

in jouw notitie app op je telefoon



We gaan stemmen

Regie op Ziektewet

SMS 1

2

Internet 1

2

Stemmen is anoniem

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/info



Mijn grootste uitdaging voor 2018 is :

1. Hier verschijnen de berichten. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. 

Dit bericht verdwijnt na het starten van uw sessie en diavoorstelling.

2. Hier verschijnen de berichten. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. 

Dit bericht verdwijnt na het starten van uw sessie en diavoorstelling.

3. Hier verschijnen de berichten. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. 

Dit bericht verdwijnt na het starten van uw sessie en diavoorstelling.

# Berichten: 

0
Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.

Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/info



De grootste uitdaging voor mijn klanten in 2018 is :

1. Hier verschijnen de berichten. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. 

Dit bericht verdwijnt na het starten van uw sessie en diavoorstelling.

2. Hier verschijnen de berichten. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. 

Dit bericht verdwijnt na het starten van uw sessie en diavoorstelling.

3. Hier verschijnen de berichten. Pas dit aan naar de gewenste grootte, lettertype etc. 

Dit bericht verdwijnt na het starten van uw sessie en diavoorstelling.

# Berichten: 

0
Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
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Noem 5 van de grootste uitdagingen van jouw 

doelgroep of klanten de komende 3 jaren

 …

 …

 …

 …

 …

schrijf ze op in jouw notitie app



Dit jaar wordt jouw beste jaar ooit

 Wat zegt dat over jouw klanten?

 Wat zegt dat over jouw omzet?

 Wat zegt dat over jouw inzet?

 ….

 ….

schrijf voor elk item (klant | omzet | jouw inzet) maximaal 3 woorden op. In jouw notitie app.



Ik ben onderscheidend in de markt van 21.793 aanbieders :

A. door mijn blogs of vlogs met tips en adviezen

B. door mijn enorme rendement ten gunste van mijn klanten

C. door mijn doorzettingsvermogen

D. door mijn innovatiekracht kijken klanten anders naar risico's

E. door mijn inzet

F. door (licht ik zometeen graag toe) # 
Stemmen: 

0

Geslo
ten

De vraag gaat open 

zodra u een sessie en 

diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.

Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/info



Ik ben onderscheidend in de markt van 21.793 aanbieders :

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.

Add-In gratis downloaden? Ga naar https://dashboard.sendsteps.com/info

Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden 

zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de 

resultaten te veranderen (bv. de kleur)



Klik op de stelling die jij niet volledig met JA kunt 

beantwoorden:

A. Ik ben overtuigd van de waarde van mijn dienst of product en vraag er met gemak een goede prijs voor.

B. Ik weet precies op welke knoppen ik kan drukken om meer klanten te krijgen.

C. Ik heb mijn (groei)plan voor de komende jaren ambitieus en ontspannen gepland.

D. Ik weet precies wat mijn ‘zwakke plekken’ zijn als ondernemer en heb daar een slimme oplossing voor.

E. Ik heb een buffer opgebouwd zodat ik minimaal 6 maanden zonder opdrachten kan.

F. Als ik arbeidsongeschikt raak is mijn inkomstenstroom geborgd. 

G. Mijn onderneming heeft een duidelijke WHY en mede daardoor kiezen mijn klanten voor mij (ons).

Regie op Ziektewet

# 
Stemmen: 

0

Geslo
ten

De vraag gaat open zodra u een 
sessie en diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.
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Klik op de stelling die jij niet volledig met JA kunt 
beantwoorden:

Geslo
ten

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Ik ben overtuigd van de waarde van mijn dienst of...

Ik weet precies op welke knoppen ik kan drukken...

Ik heb mijn (groei)plan voor de komende jaren...

Ik weet precies wat mijn ‘zwakke plekken’ zijn als...

Ik heb een buffer opgebouwd zodat ik minimaal 6...

Als ik arbeidsongeschikt raak is mijn...

Mijn onderneming heeft een duidelijke WHY en...

14,3%

28,6%

42,9%

57,1%

71,4%

85,7%

100,0%

Deze presentatie is geladen zonder de Sendsteps Add-In.
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Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden zodra 
een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de resultaten te 
veranderen (bv. de kleur)



dromen versus praktijk

tips 



Belangrijke markt trends 2018 – 2021 

• AP proof, GDPR wetgeving versus privacy als grondwet recht (2025)

• toename krapte verzuimprofessionals en bedrijfsartsen (taakdelegatie)

• afnemende rol leidinggevende versus (professionele) casemanager 

• kloof ‘ondernemende-’ (jeugd) en ‘procesvolgende’ werknemer (45+) 

• kansen professionals door AI (robotisering en kunstmatige intelligentie) 

• andere focus werkbeleving (zingeving, positieve gezondheid) in tijd en € 

• toename meerjarige arbeidsovereenkomsten (3-5-10 jaar) en ZZP’ers

• toename ‘nieuwe functies’ (cyber security expert, gig-worker) : focus talent in HR

• forse afname arbeidsparticipatie 55+ ers met beperkingen (rendement)

• werving potentials vanaf 14 jaar door betalen (vervolg)studie

• werkgevers die leveranciers belonen op basis rendement

• toenemende behoefte aan specialisten 



Belangrijke markt trends 2018 – 2021 

• AP proof, GDPR wetgeving versus privacy als grondwet recht (2025)

• toename krapte verzuimprofessionals en bedrijfsartsen (taakdelegatie)

• afnemende rol leidinggevende versus (professionele) casemanager 

• toenemende aandacht presenteeisme

• kloof ‘ondernemende-’ (jeugd) en ‘procesvolgende’ werknemer (45+) 

• kansen professionals door AI (robotisering en kunstmatige intelligentie) 

• andere focus werkbeleving (zingeving, positieve gezondheid) in tijd en € 

• toename meerjarige arbeidsovereenkomsten (3-5-10 jaar) en ZZP’ers

• forse afname arbeidsparticipatie 55+ ers met beperkingen (rendement)

• werving potentials vanaf 14 jaar door betalen (vervolg)studie

• werkgevers die leveranciers belonen op basis rendement

• toenemende behoefte aan specialisten 



‘Walk your talk’ 

 hoe is jouw eigen arbeidsongeschiktheid gedekt? En pensioen?

 hoe lang kan jouw team en klant zonder jou – vervanging?

 hoe lang kan jouw gezin zonder inkomen (buffer)?

 hoeveel is jouw organisatie waard bij verkoop of beëindiging? 

schrijf voor elk item 2 woorden op. In jouw notitie app.



Het beste jaar bij succesvolle SZ ondernemers

 klanten kiezen meerjarig op basis van droom en visie – idealiter 1 of 2 diensten (specialisme)

 hoe duidelijker jouw WHY, hoe passender jouw klant

 focus op rendement bij klanten, niet op omzet of geld

 afnemende inzet van professional (kennisgroei, derden inzet)!!

 toename scholingstijd en bezoek congres en inspiratie sessies

 minimaal 1 maal per jaar dag(deel) met alle klanten – trends, innovaties en concrete adviezen

 geen 5-jaren plan!

 creëer letterlijk waarde door eigen diensten die anderen kunnen afnemen – waarde bedrijf

 meerwaarde? WHY + SMART impact (rendement) + focus op 1-2 specialiteiten



 verwoord- en focus je op je droom. Integreer die op jouw site

 toets propositie en dienstverlening op (huidige/nieuwe) klant…

 …in maximaal 10 steekwoorden

 hoeveel bullshit bingo woorden gebruik je?

 wat gebeurt er als jij in jouw ‘pitch’ en website alle ik- en wij 

woorden gaat veranderen in jij en u?

 kwaliteit met een knipoog – onderwerp blijft abstract 

 chat, Slack – eenvoud bieden qua snel contact en advies

 vlog of blog – alleen als specialist, 1 onderwerp

 vraag opdrachtgever elk (half)jaar of samenwerking nog loopt 



Integratie 

 mail jouw notities naar jezelf en naar mij: id@emilevanderlinde.nl

 vergelijk die opmerkingen eens met jouw website en LinkedIn profiel

 persoonlijk advies na deze workshop op basis van je foto’s, doel, 

droom en jouw uitingen op LinkedIn en website

mailto:id@emilevanderlinde.nl


dankjewel  

Behoefte aan verdiepingsslag? Nog 

concreter advies qua dienstverlening en 

profilering? Plan dan een 1-op-1 sessie. 


