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Laat  het  vuur  in  je  bedrijf  weer  oplaaien ,  door  

een  concept  neer  te  zetten  dat  100% WAUW  

en  100% JOU  is .  
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1 op 1 Vuurversnellers voor ondernemers

 

Ben jij ondernemer en wil je je (nog meer) onderscheiden?

Heb je zin om crazy out of the box te vliegen?

Wil je weer eens waanzinnig geïnspireerd worden?

Vermoed je dat je een blinde vlek hebt gekregen voor jouw eigen kansen 

en mogelijkheden?

Dan is het tijd om weer geWAUWd te worden.

 

100% JIJ, 100% WAUW

Wat maakt jou onnavolgbaar en 100% jij?

Waar wil jouw energie naar toe? 

Daar gaan we het meest fantastische concept ever bij creëren.

Door een aanbod neer te zetten waar jij helemaal van ‘aan’ gaat, bouw je 

aan een bedrijf dat 100% bij jou past. 

No more copy cat. No more mainstream. 

 

Ik schep de creatieve bubbel

 

We nemen samen een duik in de wereld van mogelijkheden. We sluiten 

ons op in een creatieve bubbel, tuimelend over ideeën, omringd door een 

energie van kansen. Had je al een vage denkrichting? Ik ben jouw 

katalysator. Ik sta bekend om mijn snelle, creatieve brein. Jij geeft aan, ik 

versnel. Verwacht magie, verwacht vonkjes, verwacht inspiratie... en een 

concreet plan. Want zo lekker praktisch ben ik dan ook wel weer.

 

Na de sessie ben je 100% aangewakkerd, voelt je gevoed én je staat buiten 

met jouw one of a kind concept, waarmee je concurrentie moeiteloos 

achter je laat.

 



Na afloop weet je direct:

- Wat jou onnavolgbaar maakt

- Welk verdienmodel je daarbij kunt inzetten

- Hoe je de juiste fans voor jouw concept aantrekt 

- Aan welke voorwaarden je product of dienst moet voldoen voor een 

succesvolle start

Je kunt jouw concept snel gaan inzetten en weet wat het waard is.

 

 

Waarom doe je dit met mij?

Deze sessie is niet van coach tot ondernemer, maar van ondernemer tot 

ondernemer. Dit is precies wat jou zo aanspreekt. Twee gelijkgestemden 

in een creatieve bubbel. Mijn eigen bedrijf, Huis van Verbeelding was in 

no time succesvol en geeft mij enorme voldoening.

 

Als je met mij in gesprek bent is alles mogelijk. Dit is de energie die jij 

nodig hebt. Jij weet dat jouw vuurtje daardoor wordt aangewakkerd. 

Geen ‘zou je nou wel…’ of ‘Ja, maar…’  Ik zie kansen en mogelijkheden waar 

je zelf nog niet aan hebt gedacht. Iedereen heeft zo zijn blinde vlekken. Ik 

ben een ideeënmachine, maar weet ook heel goed hoe je een concept 

haalbaar en concreet maakt, zodat jij direct aan de slag kunt. 

 

 



Hoe het werkt

 

We gaan samen een kort, maar krachtig traject in, waarbij onze dag 

samen de basis vormt:

 

- Vooraf ontvang je van mij een beknopte opdracht, zodat voorafgaand 

aan de dag al een aantal uitgangspunten voor mij helder zijn. Over wat 

je wil met je bedrijf en wat niet (meer).

 

- We plannen een dag samen. Ik zorg voor een onvergetelijke ervaring: 

toffe locatie, alles is mogelijk vibes. We praten over jou en je bedrijf. Ik 

haal de essentie eruit, merk direct waar je energie naar uit gaat en 

waarnaar niet (meer). De dag gebruiken we om te verhelderen wat 

voor jou je ideale bedrijf zou zijn, wat je daarin doet, aanbiedt, hoe je 

dat vermarkt. Mijn creatieve brein gaat aan en doet de rest. In co-

creatie ontstaan ideeën. Ik help je de ideeën waar jij WAUW op zegt te 

vertalen naar een concreet concept waar jij dolblij van wordt en direct 

in praktijk wilt brengen.

 

- Na afloop van de dag, ga ik dit voor je uitwerken. Tijdens onze 

Mastermind willen we tenslotte zo vrij mogelijk kunnen denken en 

zullen we vooral bulletpoints verzamelen, in plaats van in detail. Je 

krijgt dan binnen een week van mij een 'plan de campagne', met een 

uitwerking van je concept/ aanbod en teksten die je kunt gebruiken in 

je marketing. Ook zal ik je adviseren over het vinden en bereiken van je 

doelgroep, een goede prijs om te vragen. Ik maak ook een globale 

breakdown (wat eerst oppakken, wat daarna)

 

- Met dit plan de campagne kun jij voor jezelf een uitgebreidere break 

down maken, op basis van jouw agenda en welke zaken je zelf wilt 

oppakken of uitbesteden

 

- We plannen dan nog een skypecall in (2 of 3 weken na onze 

Mastermind) waarin je met mij kunt sparren over je plan en eventuele 

dingen die je spannend vindt/ tegen aan loopt.

 



Investering

 

Voor dit traject vraag ik een investering van €1950 ex BTW

 

Jij weet dat investeren en groeien hand in hand gaat. Gun je jezelf een 

investering? Dan gun je jezelf groei.

 

De uitkomst? Ook dat weet je... Onbetaalbaar!

 

 

 

Omdat mijn eigen bedrijf ook 'gewoon' doorloopt, heb ik een beperkt 

aantal plekjes per maand. Neem contact op om te horen of er in de 

maand van jouw keuze nog een plekje is.

 


