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Goed opgeleid, goede baan en toch niet happy?
Ontdek waar je écht gelukkig van wordt en hoe je dit omzet naar
inkomen en vrijheid. Ook al heb je nog geen idee waar te beginnen.
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Wie zijn wij?
Wij helpen mensen om te ontsnappen uit de sleur van een
baan waar ze zich steeds minder op hun plek voelen.
Dat doen we door hen te helpen ontdekken welk werk
hen écht voldoening, energie en zingeving oplevert en hoe
dit praktisch en veilig om te zetten naar een inkomen als
zelfstandig ondernemer.
Het is onze visie om een betere wereld te creëren door
mensen in staat te stellen om hun eigen toekomst te kiezen
en te gaan verwezenlijken.

Alle verandering begint
met een beslissing
Actief sinds 2010
Maak Jouw Impact is een marktleider in Nederland
en België op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerscoaching. In meer dan 10
jaar tijd hebben we onze eigen methodes ontwikkeld
gebaseerd op gedegen onderzoek, het leren van de
beste experts wereldwijd en jarenlange praktische
toepassing met onze klanten.

1000+ klanten

We hebben persoonlijk met meer dan 1000 klanten
gewerkt die onze bewezen methodes en strategieën
hebben geïmplementeerd om hun echte passies te
ontdekken en de overstap te maken van werknemer
naar ondernemer.

Resultaat door onderzoek

De methodieken die we gebruiken komen voort
uit de kennis van de beste experts wereldwijd,
ons eigen onderzoek en uitgebreid testen in de
praktijk. Zo deden we een onderzoek onder meer
dan 3000 Nederlanders die vast zaten in hun baan
en bestudeerden we de eigenschappen van top
ondernemers die een impact maken met hun bedrijf
en zich daarnaast gelukkig en vrij voelen.

Persoonlijke aanpak

We staan voor een persoonlijke aanpak, want
iedereen is uniek en heeft zijn eigen uitdagingen en
wensen. Geen mega events dus waar deelnemers
een nummer zijn en na afloop op zichzelf zijn
aangewezen. In plaats daarvan is onze begeleiding
1-op-1 en in kleine productieve groepen, wat zorgt
voor echte en blijvende transformaties.

Praktisch & realistisch

Je baan opzeggen doe je niet zomaar. We hebben
allemaal onze verantwoordelijkheden en zijn vaak
afhankelijk van ons inkomen. Onze 4P’s en de
#BeFirst Methode zijn opgebouwd om stap voor
stap een nieuwe richting te gaan ontdekken, een
bedrijfsidee ervan te maken, dit te gaan valideren
en er een inkomen mee te verdienen, voordat je je
baan achter je laat.

Focus op transformatie

Kennis en informatie zijn overal te vinden. Waar
wij excelleren is het daadwerkelijk integreren
van de juiste kennis die voor jou belangrijk is in
jouw persoonlijke situatie. Daarmee zorgen we
voor echte levensveranderende transformatie en
concrete resultaten.
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Een nieuw tijdperk
We leven in een tijdperk waarin alles mogelijk lijkt
te zijn. Het gedachtengoed dat een vaste baan voor
veiligheid en zekerheid zorgt wordt door steeds
meer mensen losgelaten.

Is dit het nou?

De waarden over werk die we van onze ouders en
de voorgaande generaties hebben meegekregen
blijken opeens niet meer voor ons te werken.

En wanneer je dan steeds minder energie en
voldoening uit je werk haalt en misschien ook de
waardering voor je inzet mist, dan komen de vragen
op een gegeven moment naar boven:

“Hard werken”, “werk hoeft niet leuk te zijn”, “sparen
voor later”.
Het zijn ideeën die voortkomen uit de industriële
revolutie en die onze samenleving ook heeft
gebracht tot waar we nu zijn.
Het past echter niet meer bij deze tijd. De wereld is
enorm aan het veranderen.
Onderzoek laat zien dat 40% van de Nederlanders
ongelukkig is met zijn baan en dat slechts 12%
bevlogen is in zijn werk.
De Arbo Unie voorspelt dat binnen enkele jaren 25%
van de werknemers regelmatig thuis komt te zitten
met werkgerelateerde stressklachten.
Steeds meer jongeren hebben tegenwoordig nog
nooit een vaste baan gehad, maar storten zich
direct op het ondernemersavontuur.
De generatie van de midden dertigers tot en met de
vijftigers heeft het vaak lastig.
Op die leeftijd ben je inmiddels een stuk verder in
je carrière, waar je misschien ooit gewoon ingerold
bent zonder er bewust voor te kiezen.
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Je hebt nu verantwoordelijkheden. Een hypotheek,
wellicht een gezin en je bent een bepaalde levensstijl
gewend.

“Is dit het nou?”
“Wat kan ik anders?”
“En hoe dan, ik kan niet zomaar
iets anders gaan doen?”
De drang naar vrijheid, je eigen tijd kunnen indelen,
naar plezier hebben in je werk en een stuk zingeving
worden steeds groter.

Vaak zit het idee om iets voor onszelf op te
gaan starten al maanden of zelfs jaren in
ons hoofd.
Je bent zeker niet de enige. Het hoort
bij deze tijd, die we, in navolging van het
agrarische tijdperk en daarna de industriële
revolutie, ook wel de ondernemersrevolutie
noemen.
Het aantal ondernemers groeit namelijk
al jaren in een enorm tempo. En over 100
jaar zal een nog veel groter deel van de
bevolking zelfstandig ondernemer zijn.

Een groot deel van ons wil niet meer werken
in een grote organisatie waar alles alleen
maar om cijfers draait. Een plek waar je
vaak niet meer dan een nummer bent en
niet de waardering krijgt die je verdient.
Maar wat als het voelt alsof je vastzit,
omdat je afhankelijk bent van je inkomen
of nog niet kunt zien wat realistische opties
voor je zouden kunnen zijn?

Nu is het een fantastische tijd om daarmee
te starten.

De oplossing
De oplossing ligt in meerdere stappen:
1.
2.
3.

4.
5.

Loskomen van je oude waarden
en het verhaal dat je jezelf altijd
verteld hebt.
Ontdekken wie je werkelijk bent
en wat er echt toe doet in het
leven.
Jouw unieke bijdrage in kaart
brengen. Je nieuwe richting waarmee je op je eigen manier iets
bijdraagt aan de wereld.
Het omzetten van jouw unieke
bijdrage naar een bedrijfsidee
waar daadwerkelijk vraag naar is.
Met een gedegen plan, stap voor
stap zonder risico te nemen de
overstap maken vanuit je baan
naar je eigen bedrijf.

Misschien lijkt het wel een idealistisch
idee, maar het is ontzettend realistisch.
Deze verandering in de wereld is
bezig en we zien steeds meer verschil
tussen 2 groepen mensen ontstaan:
1.

2.

De mensen die klaar zijn met
het oude en de werkelijkheid
onder ogen zien. Ze kiezen voor
zichzelf, hun eigen geluk en gaan
vol enthousiasme mee in de
ondernemersrevolutie.
De mensen die in angst leven en
vasthouden aan oude waarden en
gewoonten. Zij krijgen het steeds
lastiger, want de wereld verandert
toch wel.

We helpen mensen die willen groeien en
die alles uit het leven willen halen met hun
uitdagingen op het gebied van werk en
inkomen.
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Wie ben jij?
Jij bent iemand met een groeimindset. Je wilt vooruit, meer uit het leven halen
en iets moois gaan neerzetten voor jezelf en je naasten.
Je uiteindelijke droom is een eigen succesvolle onderneming die je in staat stelt
om een levensstijl te creëren die echt bij jou past. Ook al twijfel je nu wellicht
nog of ondernemen wel iets voor jou is, heb je nog geen concreet bedrijfsidee
of weet je nog niet wat je echte passie is. Dat wil je gaan onderzoeken.
Je kernwaarden sluiten aan bij die van ons: Openheid, Verbinding, Vrijheid,
Eerlijkheid en Bijdrage.
Je weet dat geld verdienen een logisch gevolg is van de bijdrage die je levert
en de Impact die je maakt in het leven van anderen. Het komt niet zomaar
aanwaaien en er is geen ‘quick fix’. Je bent dus bereid om de benodigde inzet
te leveren.
Het roer omgooien en iets heel anders gaan doen is een pad waardoor je als
persoon enorm gaat groeien. Je gaat veel over jezelf leren en heel anders
kijken naar de wereld en wat er allemaal mogelijk is.
Daar ga je niet alleen op werkvlak, maar op alle gebieden in je leven enorm
veel profijt van hebben.

Het pad naar vrijheid
Het pad naar vrijheid bestaat uit 4 onderdelen, de 4P’s van Maak Jouw Impact.
De 4P’s zijn gebaseerd op:
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1

Eigen onderzoek onder meer dan 3000 Nederlanders die het gevoel hadden vast te zitten in
hun baan

2

Het bestuderen van een groot aantal succesvolle ondernemers. Ondernemers die niet alleen
succesvol zijn met hun bedrijf, maar die daar vooral ook een mooie bijdrage mee leveren aan
de wereld en zelf ook een ontspannen en gelukkig leven leiden
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De leer van wereldwijde experts en leraren zoals Eckhart Tolle, Byron Katie, Joe Dispenza,
Simon Sinek, Napoleon Hill en Tony Robbins

Je hebt uiteindelijk
alle 4P’s nodig om
niet alleen succesvol
te zijn, maar je ook
vrij en gelukkig te
voelen

Passion

Power

Profit

Presence

Wie ben ik eigenlijk echt? Waarom ben ik hier en
waarmee kan ik een verschil maken in het leven van
anderen, waar ik ook nog eens een goed inkomen
mee kan verdienen? Wat is mijn unieke bijdrage die
ik kan gaan leveren? Waar zitten mijn toekomstige
klanten op te wachten en welk probleem of uitdaging
los ik voor hen op? Dit gaan we heel concreet in
maximaal 3 zinnen formuleren, want dan pas kun je
een uitvoerbaar plan gaan maken.

Hoe zet ik mijn passie, mijn unieke bijdrage,
daadwerkelijk om naar een inkomen en een
succesvol bedrijf? Profit gaat over zelfstandig
ondernemerschap. Het gaat over het valideren van
je bedrijfsidee op een veilige manier, zodat je zeker
weet dat je idee haalbaar is. Het gaat over marketing,
sales, financiën en de ondernemersmindset. Ook
maak je een plan voor het stoppen met je baan,
maar dat doe je natuurlijk pas zodra je bedrijf begint
te lopen en je concept zich bewezen heeft.

Je passie kennen is leuk, maar je moet er daarna
wel mee aan de slag durven gaan. Power is jouw
innerlijke kracht. Het zorgt voor een krachtig zelfbeeld,
zelfvertrouwen en dat je je veilig en ondersteund
voelt in deze transitie. Het gaat over het loslaten
van je oude verhaal met zijn mentale & emotionele
blokkades. Power gaat over het omarmen van wie
je echt bent en wat je wilt, ongeacht wat anderen
daarvan vinden. Het is kiezen voor jezelf en jezelf
toestaan om zichtbaar en succesvol te gaan zijn.

Presence zorgt ervoor dat je je ook echt vrij gaat
voelen en kunt groeien en genieten zonder stress.
Presence is aanwezigheid en mindful zijn. Het is je
spirituele en emotionele kant, het goed voor jezelf
zorgen. Het gaat over rust, ontspanning, diepgang,
flow, zelfkennis en zelfontwikkeling. Zonder Presence
brand je op. Het is de factor die de eerdere 3P’s in
balans houdt.
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De #BeFirst methode
De #BeFirst filosofie is een van de voornaamste
redenen waarom onze klanten zo succesvol zijn en
vaak zo’n grote transformatie mee maken.
Om iets echt te kunnen veranderen in ons leven,
zullen we op nieuwe manieren moeten gaan denken,
voelen en handelen. We zullen zelf als persoon
moeten veranderen.
Er is een shift nodig in de energie die we uitstralen,
onze gedachten die we denken en de emoties die
we voelen.
De #BeFirst Methode staat voor eerst zijn (BE) en
dan doen (DO).
Veel mensen zitten in een DO mindset wanneer ze
een stap willen maken, bijvoorbeeld om een andere
baan te gaan zoeken of te gaan ondernemen.
Ze vragen zich af: Wat moet ik doen? Maar vaak
komt er ook na maanden of jaren nadenken geen
concreet antwoord. Soms zijn ze ook wat onzeker
en beginnen niet met doen, omdat ze twijfelen of
iets wel de juiste keuze is.
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Dat betekent dat er nog iets mist in de basis.
Die basis gaat over je identiteit. Vaak spelen we
namelijk al jarenlang een bepaalde rol en hebben
we een identiteit aangenomen die helemaal niet bij
ons past. Het voelt dan alsof je niet echt jezelf kunt
zijn, vooral op je werk. We voldoen meer aan de
verwachtingen die anderen van ons hebben dan
dat we zelf kiezen wie we willen zijn.
Maar wie ben je echt? Wie ben je zonder je verleden,
zonder je opleiding, werkervaring, familie, relatie,
hobby’s en sociale contacten? Wat blijft er dan
over? Wie wil je zijn?
Het werk dat je gaat doen dient immers wel aan te
sluiten bij wie je bent, anders ben je niet congruent
bezig en is de kans groot dat het nooit helemaal
goed gaat voelen.
Dit is dan ook de eerste vraag die we onderzoeken
in ons ‘Van Werk Naar Passie’ traject.

Wanneer je je anders voelt, helemaal in je kracht staat,
enthousiast bent over het leven en nieuwsgierig naar de
toekomst durf je ook grotere plannen te maken en handel je
heel anders.
Jij bent de sleutel van je eigen succesverhaal. Daarom neemt
het voortdurend blijven werken aan je persoonlijke ontwikkeling
een belangrijke rol in in onze trajecten.
De #BeFirst Methode is DE MANIER om te gaan doen waar jij
gelukkig van wordt en houdt rekening met alle aspecten zoals
je persoonlijkheid, identiteit, talenten, passies, mindset, angsten,
blokkades en dromen.

Onze trajecten
Onze trajecten zijn ontwikkeld om je alle ingrediënten te geven
die nodig zijn om te kunnen slagen.
We geven je natuurlijk alle kennis en informatie die je nodig
hebt. Waar we echter echt excelleren is de integratie van die
nieuwe kennis in jouw leven, zodat we uiteindelijk zorgen voor
transformatie en concrete resultaten.

Omgeving
De omgeving waarin je je bevindt bepaalt grotendeels de mate van jouw
succes. Iemand die eerder vaak twijfelde en uitstelde zal opeens enorm floreren
in een omgeving met enthousiaste gelijkgestemden. In de juiste omgeving met
de juiste mensen om je heen is er begrip, positiviteit en accountability.
Daarom scheppen we in onze trajecten de perfecte omgeving met elkaar om
consistente en snelle resultaten te bereiken.

Dat doen we door middel van:
1.

2.

Ons team
Een top team van enthousiaste en
gekwalificeerde coaches & trainers die
allemaal zelf in het verleden het pad van
werknemer naar ondernemer bewandeld
hebben.
Groepsessies
Mastermind & Q&A sessies om te verbinden
met andere deelnemers die zich op hetzelfde
pad bevinden en elkaar inspireren.

3.

Accountability
Door middel van onze software waar we jouw
to-do’s en afspraken die je met je coach maakt
bijhouden.

4. Live Events
Om het team en de andere deelnemers
persoonlijk te ontmoeten.
5. Ons netwerk
Toegang tot ons eigen netwerk van experts,
tools en ander materiaal.
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Focus
Ongeacht waar je nu bent op jouw pad, we zorgen steeds voor de juiste focus en structuur.
Zodat jij je aandacht kunt richten op wat nu belangrijk is. Stap voor stap, zonder steeds
weer afgeleid te worden.
Dat doen we via:
1.

Diverse trajecten
Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie op dit moment kijken we
samen voor welk traject je in aanmerking komt.

2.

Leeromgeving
Elk traject heeft een uitgebreide digitale leeromgeving met
een duidelijke structuur, zodat het altijd duidelijk is wat
je volgende stappen gaan zijn.

3.

Coaching
1-Op-1 Begeleiding van een ervaren
Impact Coach of Business
Mentor, afhankelijk van het
traject dat je volgt.

We geloven dat iedereen
met de juiste ondersteuning
de capaciteit heeft om zijn
echte passie te ontdekken
en deze om te zetten naar
een inkomen en een mooie
levensstijl.
Bas Smeets
Van werk naar passie traject
In 3 maanden tijd naar helderheid over
wie je echt bent, jouw unieke talenten en
passie. Je overwint je twijfels, komt in je
kracht en maakt een gedegen plan voor
jouw ideale leven.

Zodra we exact weten wat we willen, in onszelf
geloven en enthousiast zijn kunnen we een
strategie en een plan gaan opstellen om ons
nieuwe idee te gaan valideren in de praktijk en
daarna op een veilige manier uit te gaan voeren.

Iedereen wil uiteindelijk een goed inkomen
verdienen met werk waar hij energie van krijgt,
voldoening uit haalt en succesvol in kan zijn.

Het Van Werk Naar Passie traject heeft zich
al sinds 2016 bewezen met een moderne, 360
graden aanpak waarmee we alles uit je gaan
halen dat misschien al heel lang verborgen zit.

Het pad daarnaartoe begint met de P van
Passion. Om het roer om te kunnen gooien en
iets voor onszelf te gaan doen dienen we eerst
een heel helder antwoord te hebben op de
vragen: “Wie ben ik en wat wil ik?”
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Door te werken op mentaal, emotioneel en (een
klein beetje) op spiritueel vlak ontdekken onze
deelnemers niet alleen hun nieuwe richting,
maar gaan ze het ook daadwerkelijk doen.

Het Van Werk Naar Passie traject doorloop je in 3
tot 4 maanden en bestaat uit de volgende Modules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ben de persoon
die je écht wilt zijn,
zodat je kunt gaan
doen wat je écht
wilt doen

Loslaten van je oude verhaal
Een nieuwe identiteit als stevige basis
Jouw ideale leven
Jouw unieke bijdrage
Van idee naar inkomen
Creëer je eigen realiteit

Van Werk Naar Passie is voor jou wanneer je:

Wat we van jou verwachten:

1.

Klaar bent om nu te gaan ontdekken wat
je echte passie is en waar je ontzettend
veel energie en voldoening van krijgt.

1.

Durf voor jezelf te kiezen en sta open
voor een andere aanpak. Als je doet wat
je altijd deed krijg je wat je altijd had.

2.

In een ideale situatie iets voor jezelf zou
willen gaan opstarten, ook al heb je nog
niet helder wat dat precies gaat zijn.

2.

Geniet van het proces. We lossen een hele
grote puzzel op en meestal zie je niet direct
het hele plaatje. Laat los en ben geduldig.

3.

Enorm wilt groeien als persoon en klaar
bent om op alle gebieden van je leven in je
kracht te gaan staan.

3.

Committeer jezelf. Doe het werk dat we
je geven, vertrouw het proces, vertrouw je
coach en zoek geen excuses.
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Hoe ziet het eruit?

Introcall en eindevaluatie
•

•

Introcall met onze teamleider waarin
we je koppelen aan de Impact Coach
die het beste bij jouw persoonlijke
situatie past.
Eindevaluatiegesprek na afronding om
zeker te zijn dat we er alles uitgehaald
hebben.

Persoonlijke begeleiding van
jouw Impact Coach
•

•

6 Een-op-een sessies met een ervaren
en door ons opgeleide Impact Coach
die zelf ook het pad van werknemer
naar ondernemer bewandeld heeft.
Sessies vinden online of live plaats
Ons eigen projectmanagement
systeem met app voor alle
communicatie met je coach, uploaden
van opdrachten en bijhouden van de
afgesproken to-do’s.

Maandelijkse
mastermindsessies
•

•

Leden community
•

•

Digitale leeromgeving

•

Toegang tot de 6 modules in onze
digitale leeromgeving met ruim 40
video’s en opdrachten.
Altijd toegang, ook na afronding van
het traject, inclusief updates.

Toegang tot onze ledencommunity.
Om 24/7 al je vragen te kunnen
stellen en te sparren met andere
gelijkgestemde deelnemers.
1 Jaar lang toegang, dus ook na
afronding van het traject blijven we
beschikbaar voor je.

Live doorbraakdag
•

•

3 keer een digitale
Mastermindsessie in de avonduren,
onder begeleiding van je eigen
Impact Coach.
In een kleine groep deelnemers
om elkaar te inspireren, van elkaar
te leren, ideeën op te doen en te
netwerken.

•
•

Een inspirerend live event op een
mooie locatie met ons team en de
andere deelnemers aan het einde
van je traject.
We laten alles los wat ons nog in
de weg zit om nu echt een nieuwe
richting in te slaan.
Ook halen we je deze dag wellicht
een beetje uit je comfortzone.

Certificaat na afronding
•

Ons certificaat als bewijs van
afronding sturen we per post naar
je op.

Hoe zou je leven er uit zien wanneer je precies wist wat
echt jouw ding, jouw Passie is en je dat vol vertrouwen
zou kunnen omzetten naar werk dat je meer energie,
voldoening en vrijheid geeft, zonder je te laten leiden
door twijfel, onzekerheid of de angst om te falen?
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Ervaringen van deelnemers
Marc Huijbregts
Marc is 53 jaar en heeft tegenwoordig een succesvolle
praktijk als relatiecoach. Tot 3 jaar geleden werkte hij echter
nog voor een groot energietechbedrijf als senior sales
professional. In zijn werk miste hij de bezieling, het was
allemaal enkel resultaatgericht. Maar wat waren de opties na
zo’n lange carrière in een specifieke sector? In dat jaar volgt
hij ons Van Werk Naar Passie traject en langzaam vallen alle
puzzelstukjes op hun plek. Goed kunnen luisteren, verbinden
en mensen adviseren zijn talenten die gecombineerd met
zijn persoonlijke ervaringen tot het antwoord leiden: Ik word
relatiecoach. Daar had hij eerder nooit aan gedacht. Marc
volgt een opleiding tot relatiecoach (waar hij cum laude van
afstudeert) en start tegelijkertijd met ons vervolgtraject Van
Passie Naar Inkomen. Dat was het begin van een bloeiende
praktijk waarmee hij de voldoening en dankbaarheid vond
waar hij in zijn werk altijd naar heeft gezocht. En zijn baan,
die heeft hij niet meer nodig. ‘Als ik terugkijk en goed naar
mijn omgeving geluisterd had, had ik dit veel eerder moeten
doen.’

Jacqueline Philipsen
Jacqueline (51) gooide haar werkende leven om en bouwde in
3 jaar tijd een succesvolle coachingpraktijk op. In maart 2018
werd ze op een zaterdagochtend wakker met de gedachte:
‘Zo wil ik het niet meer’. Ze was klaar met de frustratie in
haar baan als HR adviseur, waardoor ze thuis ook altijd snel
gepikeerd was. Ze had geen zin meer om naar de pijpen
te dansen van een grote organisatie waar de richting vaak
afhangt van allerlei tegenstrijdige belangen. Ze beloofde
haar man: ‘Vanaf nu ga ik het anders doen.’ Ze volgde Maak
Jouw Impact al een tijdje en meldde zich nu aan voor het
Van Werk Naar Passie traject. Ze komt erachter dat ze
vooral blij wordt van het helpen van mensen die vastlopen
op werk of persoonlijk vlak. Dat is ze verder gaan uitwerken,
zodat ze niet zomaar een van de vele coaches zou worden.
Ze verdiepte zich in hypnose en andere vakgerichte kennis
en speelde open kaart met haar werkgever terwijl ze voor
zichzelf begon naast haar baan. Uiteindelijk vertrok ze in
maart 2020 met een vaststellingsovereenkomst bij haar
werkgever. Ze werkte aan haar ondernemersvaardigheden
wat geleid heeft tot een mooie praktijk waar ze maximaal 10
cliënten per week hoeft te ontvangen om er goed van rond
te kunnen komen.
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Daphne Vijverberg
Daphne had jarenlange ervaring als financieel manager in de tuinbouw
sector. Een hele stressvolle baan die steeds minder energie gaf. Via
een coach was ze er al achter gekomen dat ze niet op de goede weg
zat, maar wat dan wel? Na een sabbatical wist ze een ding zeker: Ik
wil een eigen bedrijf starten. Maar wat precies en hoe pak ik dat aan?
Ze volgde het Van Werk Naar Passie traject en kwam tot een hele
duidelijke richting: Het helpen van andere ondernemers met het sturen
van hun bedrijf op cijfers. ‘De Methode heeft me heel erg geholpen om
dicht bij mezelf te blijven en te gaan onderzoeken waar ik nou echt blij
van wordt’, zegt Daphne.
We maakten samen een plan van aanpak waar ze vertrouwen in
had en zijn dat gaan uitvoeren in het vervolgtraject Van Passie Naar
Inkomen.
Met haar bedrijf D-Kracht Advies helpt ze tegenwoordig ambitieuze
ondernemers in de tuinbouw sector met inzicht en overzicht, zodat ze
zelfverzekerder zijn over hun financiële situatie en op basis van cijfers
de juiste keuzes kunnen maken. ‘Ik had meteen het gevoel dat dit
traject me kon helpen en dat heeft het ook gedaan, daar ben ik heel
blij mee.’

Kijk voor meer ervaringen van deelnemers op
www.maakjouwimpact.nl/referenties
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Van passie naar inkomen traject
In 4 maanden tijd zet je jouw passie om naar
een gevalideerd bedrijfsidee waar mensen
ook écht op zitten te wachten en krijg je je
eerste klanten
Je hebt inmiddels een tof idee waar je zelf al heel
blij van wordt. Maar kun je er ook een business case
van maken en zitten er mensen op te wachten?
Of je nou droomt van een lifestyle business die zorgt
voor vrijheid en een perfecte werk/privé balans of
dat je een bedrijf met een miljoenen omzet voor je
ziet, we beginnen bij het begin.
In Van Passie Naar Inkomen werken we voornamelijk
aan de P van Profit. Je werkt aan het omzetten
van je passie naar een duidelijk bedrijfsidee en
onderzoekt of er ook echt vraag naar is. En dan: het
opstarten van je eigen bedrijf!
Voordat je straks een keer je baan opzegt wil je
natuurlijk eerst een stukje zekerheid dat je ook gaat
slagen met je nieuwe onderneming.

Daar gaan we voor zorgen in Van Passie Naar
Inkomen.
Zodra we je bedrijfsidee gevalideerd hebben in
de praktijk ontwikkel je een product of dienst dat
perfect aansluit bij de behoeften van je ideale klant.
Je werkt aan een duidelijke positionering, branding,
missie & visie en daardoor draag je je boodschap
op professionele wijze uit.
Je leert de exacte marketing strategieën die werken
in deze tijd, zodat je precies weet hoe je aan nieuwe
leads komt, vertrouwen opbouwt bij deze leads
en ze uiteindelijk converteert naar betalende en
tevreden klanten.
Financiën en boekhouding komen aan bod en van
verkopen krijg je straks energie in plaats van dat je
er tegen op kijkt.

Het Van Passie Naar Inkomen traject doorloop je in 4
tot 6 maanden en bestaat uit de volgende Modules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introductie & strategie
Jouw doelgroep & boodschap
Big marketing idea & aanbod
Marketing die werkt – Deel 1
De website
Marketing die werkt – Deel 2
Financiën en organisatie
Sales

De meerderheid
van de deelnemers
aan Van Passie
Naar Inkomen
heeft voor afloop
van het traject al
hun eerste klanten
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Van Passie Naar Inkomen is voor jou wanneer je:
1. Op een veilige manier de overstap wilt maken van werknemer naar ondernemer,
zonder onnodig risico te nemen.
2. Al een heel goed beeld hebt wat je wilt gaan doen met je eigen bedrijf.
3. Alle ondernemersvaardigheden wilt leren die horen bij de start-up fase van
een eigen bedrijf.
Wat we van jou verwachten:
1. Je bent gedreven en hebt een groeimindset. Je weet waar je het voor doet en
je laat je niet zomaar tegenhouden of afleiden.
2. Je implementeert en durft ook fouten te maken. Niets gaat in een keer
helemaal perfect.
3. Je beseft dat ondernemen meer is dan alleen je product leveren. Je bent bereid
je te verdiepen in marketing & sales. Want dat is wat je uiteindelijk klanten
oplevert.

Hoe ziet het eruit?
Introcall en eindevaluatie
•
•

Introcall met onze teamleider waarin we je koppelen aan de
Business Mentor die het beste bij jouw persoonlijke situatie en
bedrijfsidee past.
Eindevaluatiegesprek na afronding om zeker te zijn dat we er alles
uitgehaald hebben.

Persoonlijke begeleiding van jouw business mentor
•
•

8 Een-op-een sessies met een ervaren business mentor die
gespecialiseerd is in start-ups. Sessies vinden online of live plaats.
Ons eigen projectmanagement systeem met app voor alle
communicatie met je coach, uploaden van opdrachten en
bijhouden van de afgesproken to-do’s.

Digitale leeromgeving
•
•

Toegang tot de 8 modules in onze digitale leeromgeving met ruim
50 video’s, opdrachten en aanvullende Masterclasses van externe
experts.
Altijd toegang, ook na afronding van het traject, inclusief updates.

Leden community
•
•

Toegang tot onze ledencommunity. Om 24/7 al je vragen te
kunnen stellen en te sparren met andere gelijkgestemde nieuwe
ondernemers.
1 Jaar lang toegang, dus ook na afronding van het traject blijven
we beschikbaar voor je.

Live samenwerkdag
•
•
•

Een inspirerend live event op een mooie locatie met ons team en
de andere deelnemers aan het einde van je traject.
Gelegenheid om te netwerken met andere startende ondernemers.
Zelfstandig werken aan je business met directe ondersteuning van
ons team dat met je meedenkt.

Certificaat na afronding
•
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Ons certificaat als bewijs van afronding sturen we per post
naar je op.

Met een succesvol bedrijf maak
je échte Impact. In je eigen leven
en dat van je klanten

Ervaringen van deelnemers
Paulien Knol
Paulien’s missie is om docenten te helpen om met energie,
bevlogenheid en plezier te werken. Ze werkte zelf 22 jaar
lang in het onderwijs, maar de laatste jaren schuurde het
steeds meer en ze wist dat ze iets anders moest gaan doen.
Maar wat dan en hoe dan? Ze volgde eerst het Van Werk
Naar Passie traject, wat voelde als een sprong in het diepe.
Het traject gaf haar houvast in de emoties die ze voelde,
zoals de angst om het oude achter zich te laten. Stap voor
stap kwam ze tot haar huidige passie en bedrijfsidee.
In Van Passie Naar Inkomen heeft ze haar bedrijf ‘De
Gelukkige Docent’ opgericht, het concept gevalideerd
en verder uitgewerkt. Ze maakte een theatrale lezing en
gebruikt humor, interactie en muziek om mensen uit het
onderwijs mee te nemen in haar eigen ervaring en om de
regisseur te worden van hun eigen werkgeluk.
‘Ik was meteen enthousiast over de kwaliteit van het
traject. Als docent ben ik natuurlijk kritisch, maar het zat
gewoon goed in elkaar.’

Melvin Albers
Na enkele afgebroken studies en een bachelor biomedische
weten-schappen rolde Melvin (33) de ICT wereld in. Maar
vaak lag hij ’s nachts te piekeren over zijn werk. Zijn
zoektocht naar werkplezier leidde hem via ons Van Werk
Naar Passie en daarna het Van Passie Naar Inkomen
traject naar een eigen bedrijf: De Verbouwmeester.
Daarmee ging hij een compleet andere richting op. Hij is
geen gewone aannemer, maar heeft een uniek concept.
Melvin voert verbouwingen namelijk uit samen met zijn
klanten, zodat ze er zelf ook van leren. Het liep al snel zo
goed dat hij zijn baan kon opzeggen en zijn gezin met 2
kinderen kon onderhouden.
Hij werkt 4 dagen per week en houdt een doordeweekse
dag vrij om bij zijn kinderen te zijn. Voor de afwisseling
werkt hij nu ook nog af en toe als ICT freelancer. Puur
omdat het kan. Die afwisseling zou hij nooit in een reguliere
baan vinden. ‘Ik had er nooit zo over nagedacht voordat ik
met het traject bij Maak Jouw Impact begon, maar het
ondernemerschap past heel goed bij me.’
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Leon van der Meer
Leon werkte jarenlang voor de Rabobank, maar ondanks een goed
salaris paste zijn functie niet meer bij hem. Door reorganisaties
veranderde de inhoud van zijn werk. De regeldruk nam toe en
ineens was hij meer met interne zaken bezig dan met klanten. Hij
wist dat hij iets anders wilde, maar niet wat dat dan kon zijn. Hij
kwam in aanraking met Maak Jouw Impact en volgde onze Van
Werk Naar Passie en Van Passie Naar Inkomen trajecten. De bank
heeft deze zelfs voor hem betaald vanuit een scholingsbudget.
Hij kreeg steeds duidelijker wat hij wilde doen: Een platform
ontwikkelen voor financiering van ondernemers in Afrika. Een
regio waar hij vanuit de bank vaak gewerkt heeft. Hij wist uit eigen
ervaring hoe geldverslindend ontwikkelingshulp vaak is en hoeveel
geld er verloren gaat aan tussenpersonen. Met zijn bedrijf PlusBee stelt hij nu ondernemers in Afrika in staat om een lening af te
sluiten bij een investeerder in Nederland. Door middel van een app
blijft de investeerder op de hoogte van de vorderingen, doordat
de ondernemer foto’s en filmpjes plaatst. ‘Mijn belangrijkste advies
voor mensen die spelen met het idee om uit de gouden kooi van
een baan in loondienst te stappen is: Ga het gewoon doen. Doordat
je de focus verlegt komen er zoveel dingen op je pad.’

Kijk voor meer ervaringen van deelnemers op
www.maakjouwimpact.nl/referenties

Van inkomen naar vrijheid traject
Elke 3 maanden een stap vooruit naar het volgende niveau.
Van werken IN je bedrijf naar werken AAN je bedrijf
Je bedrijf heeft zich in de praktijk bewezen en je klanten zijn
tevreden. Hoe nu verder?
De focus ligt nu op het groeien van je bedrijf zodat het voor een
gevoel van vrijheid gaat zorgen.
Met vrijheid bedoelen we financiële vrijheid, maar vooral ook
persoonlijke vrijheid.
Bij Van Inkomen Naar Vrijheid staan jij en jouw bedrijf centraal. De
inhoud stemmen we dan ook exact af op jouw situatie.
We starten met een uitgebreide inventarisatie en stellen samen
onze doelen op. Waar staan we nu en waar willen we in de komende
3 maanden naar toe groeien?
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Dan bepalen we onze strategie en maken we een plan.
Van Inkomen Naar Vrijheid kan steeds weer met 3 maanden
verlengd worden om de volgende stap te zetten. Iets wat veel
van onze klanten ook doen.
Thema’s waar we bijvoorbeeld aan werken in
Van Inkomen Naar Vrijheid zijn:
• Workflows en processen formuleren
• Automatiseren van processen
• Bedrijfsstructuur en cultuur
• Opbouwen van een team
• Reputatie opbouwen als expert
• High level marketing strategie
• Conversie optimalisatie
• Marketing funnels
• Productiviteit en time management
• Ondernemersmindset
Van Inkomen Naar Vrijheid is voor jou wanneer je:
1. Een gevalideerd bedrijfsidee hebt dat al klanten aantrekt.
2. Wilt doorgroeien naar het volgende level met je bedrijf en
als ondernemer.
3. Een bedrijf wilt bouwen dat je uiteindelijk vrijheid geeft,
zodat je meer vrije tijd hebt terwijl je omzet door blijft
groeien.
Wat we van jou verwachten:
1. Je kunt minimaal 8 uur per week investeren in het werken
aan je bedrijf (of we helpen je die tijd vrij te maken).
2. Je implementeert de ideeën en voert de acties uit die we
samen bepalen.
3. Je bent ook bereid te werken aan je persoonlijke groei. Hoe
sneller jij groeit, hoe sneller je bedrijf succesvol is.

Hoe ziet het eruit?
Van Inkomen Naar Vrijheid wordt volledig afgestemd
op jouw situatie.
We starten met een uitgebreide introcall en evaluatie
van je bedrijf, waarin we samen een doel bepalen voor
de komende 3 maanden.
Met de persoonlijke begeleiding van een ervaren
Business Mentor werken we in 6 een-op-een sessies
naar ons doel toe.
We gebruiken ons project management systeem met
app voor de communicatie, het bijhouden van to-do’s
en het delen van opdrachten/documenten.
Ook heb je toegang tot ons hele team van Impact
Coaches & Business Mentoren met elk hun expertise,
die we kunnen inschakelen indien nodig.

We
onderschatten
vaak hoe
enorm ons
leven binnen
enkele
jaren kan
veranderen in
positieve zin
19

Klaar om te ontdekken waar je écht gelukkig van wordt
en dit om te zetten naar inkomen & vrijheid? Vul de
Scorecard in, zie direct hoe je scoort op de 4P’s Passion,
Power, Profit, Presence en ontvang een persoonlijk
rapport met jouw actiepunten.
Ga naar www.maakjouwimpact.nl/scorecard
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