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Praktische 
en direct 

toepasbare tips 
voor coaches en

therapeuten



Je bent goed in je vak als coach of
therapeut maar dat betekent nog niet dat je
ook kunt ondernemen. 

En dat is wel nodig als je als coach of therapeut jouw eigen praktijk runt. 
Dan wil je een continue stroom aan cliënten en een omzet die daarbij past. 
Maar dan moeten die cliënten jou wel vinden. En weten wat jij doet. 
Tja, je ontkomt er niet aan. Je zult jezelf en jouw praktijk moeten laten zien.
En dus ook aan zorgmarketing moeten doen. 

Eng? Welnee! Als je voor ogen houdt dat jij daardoor juist meer mensen kunt
helpen aan een goede oplossing, dan voelt het al heel anders. Want er lopen
zoveel mensen rond die jouw hulp hartstikke goed kunnen gebruiken. 
Maar jou nog niet kennen of niet weten wat jij kunt betekenen. 
Dat kun je, nee … MAG je hen toch niet onthouden? Laat jouw praktijk dus
zien!



Vind je het moeilijk om daarmee te beginnen
of heb je al het één en ander geprobeerd,
maar werkte het niet echt? 

Of merkte je dat het gewoon nét niet past bij het werk wat jij doet? Voelen
veel marketingadviezen gewoon niet goed?

Dat komt waarschijnlijk omdat marketing in de (alternatieve) zorg echt anders
werkt. Want je werkt met mensen die vaak op een kwetsbaar moment bij jou
komen. En daarbij komt ook dat je in de zorg vaak niet alleen met cliënten te
maken hebt, maar soms ook met verwijzers. 

Daarom is een andere manier van marketing nodig: zorgmarketing. 



Ik help je er daarom
graag bij
 
Omdat ik jarenlang ervaring heb in de
zorg en als ondernemer, weet ik wat past
bij de zorg. In mijn coaching en training
breng ik daarom het beste uit beide
werelden samen. 
En dat werkt! Ik heb daar al tientallen
coaches, therapeuten, consulenten en
mantelzorgmakelaars mee geholpen. 

En vanuit die ervaring heb ik voor jou 48 hele praktische tips gebundeld die je
vrij eenvoudig snel kunt toepassen. Zodat jij meer klanten kunt aantrekken
op een natuurlijke manier. 
 Waarom ik dat doe? Gewoon, omdat ik wil dat jij jezelf en jouw mooie werk
meer laat zien. Waardoor cliënten weten wat er te kiezen valt. 
Want ik weet dat ze de zorg soms als doolhof ervaren. 
 
Ik vind het zo jammer dat goede hulp soms verscholen blijft. En dat
coaches en therapeuten maar aan het ploeteren zijn. Terwijl zij echt meer
mensen kunnen helpen en gaan verdienen wat zij waard zijn. 
Jij dus ook!

Ingrid Beerse



48 tips voor een bloeiende
praktijk in de zorg
         
Laat jezelf zien. Niet alleen jouw werk of jouw praktijk. Mensen kopen
namelijk van mensen en niet van logo’s of organisaties. 
Zorg er dus voor dat er minimaal 2 tot 3 verschillende foto’s van jezelf
op je site te zien zijn.
 
Ga na hoe mensen bij jou terecht zijn gekomen door die vraag gewoon
te stellen als ze met jou in contact komen. Zo weet je welke kanalen of
verwijzers succesvol zijn voor jou. 
 
Maak een netwerkkaart of mindmap van alle (lokale) verwijzers die jou
aan klanten kunnen helpen. Dat geeft een prettig overzicht en biedt
focus. 
 
Ga na welke verwijzers veel klanten aanmelden voor jou en bedank
hen regelmatig. Betrek hen ook bij het doorontwikkelen van jouw
onderneming/praktijk.
 
Welke verwijzers kennen jou nog niet of beperkt? 
Investeer in hen, zorg voor meer verbinding door bijvoorbeeld af toe
een e-mail of maak een afspraak. Aandacht is de sleutel. Ook bij
verwijzers.
 
Met welke potentiële klanten had je contact of stonden bijvoorbeeld
op jouw wachtlijst, maar hebben uiteindelijk toch niet voor jou
gekozen? Ga na waar of voor wie ze wel kozen en waarom. Daar kun je
enorm veel van leren.
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Betrek patiënten of cliënten bij de ontwikkeling van diensten of
communicatiemiddelen. Dat vinden ze vaak leuk en het levert
ontzettend veel informatie op.
  
Jijzelf bent het meest krachtige marketinginstrument: jij bent het
boegbeeld. Laat jezelf dus zien. Werk je in een team? Dan zijn ook hun
gezichten van belang. Zorg is immers mensenwerk.

Kijk niet te veel naar anderen, vaar je eigen koers: jij bent goed
genoeg. Er is ruimte voor iedereen. Weet waar je goed in bent. 
Kies in de zorg voor positioneren, niet voor concurreren.

Verrijk je kennis niet alleen op je vakgebied, maar zorg ook dat je
beter wordt in zorgmarketing en ondernemerschap. Investeer in die
kennis. Want je kunt alleen klanten HELPEN als je ook weet hoe je
klanten kunt KRIJGEN. Ruim daar dan ook tijd voor in.

Zorg dat je in 20 seconden kunt uitleggen waar jij in jouw praktijk voor
staat.

Werk continu aan jouw zichtbaarheid. Mensen moeten gemiddeld wel
7 tot 12 keer van je gehoord hebben om klant van je te worden. Elke
vorm van contact is een herinnering in het hoofd.

Verpak je behandel- of ondersteuningsdiensten in aantrekkelijke en
overzichtelijke pakketten en koppel er een bonus aan (bv. een korting
op een vervolgbehandeling, gratis instructievideo’s of een boek). 
Dat helpt klanten om een keuze te maken. Het is immers overzichtelijk
en aantrekkelijk.
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Het is belangrijk dat je weet aan WIE je jouw diensten verkoopt. 
Wie is jouw ideale klant of wat is jouw niche? Omschrijf die een keer
uitgebreid op papier en lees het regelmatig door. En spreek die ideale
klant aan op je website, in artikelen of blogs. Dat maakt het
persoonlijker.

Werk aan een structuur en planning in je marketing. Dat
vergroot je consistentie en daarmee jouw betrouwbaarheid.

Werk aan een expertstatus in jouw vakgebied, door bijvoorbeeld
workshops of presentaties te geven. Of schrijf regelmatig artikelen of
blogs. Je hebt meer te delen dan je denkt!

Geef gratis kennis weg; bijvoorbeeld een video met oplossingen van
veelvoorkomende problemen, een e-book met tips, checklist etc. Geef
vooral VEEL waarde, dan bouw je aan sympathie, vertrouwen en aan
jouw expertstatus. Uiteindelijk komt het altijd weer bij je terug.

Communiceer uitgebreid over het PROBLEEM van jouw klant. Welke
CONSEQUENTIE voorzie jij als die klant er niets aan doet? Vervolgens
geef je aandacht aan het VERLANGEN van de klant. Wat is zijn wens?
Op welke oplossingen hoopt hij? Koppel dat aan jouw RESULTAAT. 
Als de klant deze volgorde leest dan zal hij zich herkennen. Hij voelt
zich begrepen en voelt dat jij degene bent die kan helpen.

Verkoop jouw oplossing en niet jouw methodiek. Mensen zijn op zoek
naar iemand die hen helpt bij hun pijn, probleem of zorg. Dat jij dat
kan telt. Dát willen ze graag bij jou zien en lezen. Hoe je dat doet, is
pas daarna van belang.
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Start vandaag nog met zorgmarketing; anders zijn anderen jou voor.

Laat klanten hun ervaringen vertellen. Maar schrijf het
zelf op in een verkorte en krachtige vorm.

Vertel zelf ook over resultaten van jouw behandeling/diensten. Als je
veel verschillende praktijkvoorbeelden vertelt, zit er altijd wel een
voorbeeld tussen waarin een potentiële klant zich herkent.

Zet liever in op elke dag een klein beetje marketing dan af en toe heel
intensief; koppel het aan iets wat je elke dag al doet, zo wordt het een
gewoonte (bv. eerst je marketing, dan je urenadministratie).

Zet ambassadeurs in, zij willen vaak wel wat voor jou doen. Want
mensen helpen graag. Wellicht kunnen zij je introduceren bij andere
klanten/opdrachtgevers? Vraag het gewoon.
        
Bied soms iets aan wat alleen voor jouw bestaande klanten
beschikbaar is. Zo beloon je hen en maak je sneller (nieuwe)
ambassadeurs.
         
Zorg voor pakkende en prikkelende foto’s. Beelden raken. Het liefst
vanuit jouw eigen praktijk. Investeer in professionele foto’s. Zorg wel
dat jouw ideale klanttype op de foto staat. 
Dus werk je voor mannen en vrouwen, zorg dan dat beiden op de
foto’s staan. Werk je voor jongeren, zorg dan dat zij vooral op de foto's
te zien zijn.
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Communiceer waarom klanten voor jou moeten kiezen; wat maakt
jouw oplossing in combinatie met jouw persoon uniek? Wat kan jij
zeggen wat niet iedereen kan zeggen? In de zorg vergeten we vaak op
dat niveau te communiceren, waarschijnlijk vanuit een soort
bescheidenheid.

Wees aanwezig op beoordelingssites die voor jou belangrijk zijn en
vraag actief aan klanten of zij jou daarop willen beoordelen. 
Dit kun je doen door aan het einde van de behandeling een kaartje
mee te geven met daarop de vraag of zij jou op die site willen
beoordelen. 

Heb je een keer een minder positieve beoordeling? Reageer daar dan
constructief op. En laat je er niet door uit het veld slaan. Vaak is een
goede en professionele reactie van jou ook weer positieve reclame.

Zorg dat je ook zichtbaar bent op lokale (digitale) sociale kaarten,
bijvoorbeeld van de gemeente. Maar zoek ook naar andere lokale
initiatieven zoals mijnbuurtje.nl, wehelpen.nl etc.

Heb je ideeën voor een nieuwe dienstverlening? Vraag je klanten mee
te denken. Of nodig hen uit voor een bètaversie die je goedkoper
aanbiedt inruil voor constructieve feedback en een review.

Reageert iemand vaak op jouw social media berichten? Of laat hij/zij
een leuk bericht achter? Stuur dan wat terug. Want dat zou je
waarschijnlijk in de offline ‘wereld’ ook doen. Bedank die persoon of
stuur een persoonlijk berichtje. Voor je het weet komt er een mooie
conversatie op gang en is het jouw volgende klant.
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Laat jezelf zien op social media: kies het kanaal waar jouw doelgroep
zit en waar jij je goed bij voelt. En heb geduld. Je zult langzaam maar
gestaag groeien in je zichtbaarheid.

Kies liever één social media kanaal waar je veel in investeert, dan
meerdere waar je beperkt aanwezig bent.

Denk ook eens aan traditionele media. Hoewel veel mensen
tegenwoordig online te vinden zijn, doet een advertentie of
redactioneel stukje in de (plaatselijke) krant het vaak ook nog goed.
Zeker als je online nog weinig volgers hebt.

Kies voor marketingacties die effectief zijn. Investeer niet eindeloos
veel tijd in iets wat mooi is of uniek lijkt. Kies gewoon voor wat werkt.

Schrijf teksten die raken. Gebruik daarvoor de taal van jouw klant.
Waar zit hij/zij mee en verlangt hij/zij naar? Soms ken jij de diagnose
al, maar als jouw klant daar nog niet aan toe is, kun je beter over de
symptomen spreken die hij/zij herkent.

Investeer in lokale netwerkbijeenkomsten, maar alleen die echt
effectief blijken. Wees reëel in je tijdsbesteding. Maar zorg wel voor
een goede verbinding met lokale zorgorganisaties, sportverenigingen
en het bedrijfsleven.

Zorg dat je sociaal bent op social media. Reageer of like berichten van
anderen op LinkedIn, Facebook, Twitter of waar je maar aanwezig wilt
zijn. En laat zo nu en dan gerust je mening horen.

33

34

35

37

38

39

36



Beschouw jouw website als belangrijkste verkoopkanaal; spreek
klanten direct aan, wees dus persoonlijk.

Doe wat NODIG is om jouw bereik te vergroten. Dus niet alleen wat je
durft of logisch is.

Laat je coachen, zodat je jouw ondernemerschap en
marketing op de langere termijn goed kan inrichten. Investeer in
jezelf. Je verdient die investering dan weer rijkelijk terug.

Zorg voor een ondersteunende en positieve ondernemers mindset 
(of laat je daarin helpen). Zo herken je jouw belemmerende
overtuigingen rond marketing, ondernemershap en verkopen. Want
juist die zorgen er vaak voor dat je niet in actie komt of groeit.

Bel klanten eens na, om te vragen hoe het met hen gaat. Toon
oprechte interesse. Dat wordt boven gemiddeld gewaardeerd en kan
jou ook nog eens opleveren dat die klant nog iets (anders) bij je
afneemt.
      
Is er een klantvraag die je veel tegenkomt in je praktijk? Of een
dienstverlening die veel wordt afgenomen? Onderzoek of je meer
klanten kunt helpen, door op te schalen. 
Met andere woorden; hoe kun je binnen eenzelfde tijdsbestek meer
klanten tegelijk helpen? Stap over van één-op-één begeleiding naar
één–op-veel begeleiding. Of denk eens aan de mogelijkheden van
online begeleiding of trainingen.

40

41

42

44

45

43



Bouw een e-maillijst op, zodat je binding houdt met jouw (potentiële)
klanten. Stuur regelmatig relevante informatie en waardevolle tips en
af en toe een aanbod. Zo bouw je vertrouwen op. Essentieel in de zorg.

Gebruik niet altijd het woord ‘prijs’ of ‘kosten’ op jouw website. Want
uiteindelijk gaat het voor de klant om een INVESTERING in zichzelf. Hij
investeert in zijn gezondheid, transformatie of geluk. Dat is een
essentieel verschil.

Bied je iets aan dat weinig klanten trekt? Of wellicht niet de klanten
waar jij graag mee werkt? Stop daar dan mee. En richt je op de
dienstverlening die wel veel klanten oplevert. Hou het simpel waar het
kan. Dat brengt focus, flow en groei.

Tot slot nog een gouden bonustip 

Veel coaches en therapeuten maken nog te weinig werk van online
zorgmarketing. Terwijl heel Nederland online is.
Daar ligt dus nog steeds een grote kans voor jou! Omarm de kansen en
veelzijdigheid van het internet. 

Wees zichtbaar op social media, maar kijk ook welk deel van je
diensten je online kunt aanbieden. Want er is nog zoveel mogelijk.
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Wil jij ook het verschil
maken en meer impact
creëren met jouw werk?
 

En stoppen met dat geploeter? Of steeds
zelf het wiel opnieuw uitvinden?  

Ben je klaar voor een continue stroom
aan cliënten en een fijne omzet?

Ik help je er graag mee, op een manier die bij jou past. Want ik geloof erin
dat je alleen dan het beste van jezelf kunt laten zien. En daardoor wordt het
ook jouw unieke praktijk en unieke aanpak.

Ik werk daarvoor met een bewezen en effectief 5-stappenmodel. 
En met het Zorgmarketingmodel© dat ik heb ontwikkeld, wordt het allemaal
veel makkelijker.



 
T: 06-25567933      
M: info@bureaubeerse.nl

Meer tips ontvangen? 
Volg mij op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn

Er is nog zoveel meer mogelijk in het ondernemerschap.
En dat valt gewoon te leren. Echt! Wil je weten welke kansen er voor jou
liggen, die je direct kunt toepassen? 

Vraag dan een éénmalige gratis groeisessie aan. Dan gaan we samen
online een half uur in gesprek en ontvang je gegarandeerd 3 gouden tips
voor jouw praktijk.

Rest mij jou veel succes en inspiratie te wensen met deze tips. Maak tijd
voor jouw praktijk om ze toe te passen. 

Kom in actie en investeer in jezelf en het ondernemerschap. 
Want dat zorgt ervoor dat je gaat verdienen wat je waard bent.

Ingrid Beerse

https://www.facebook.com/bureaubeerse/
https://twitter.com/IngridBeerse
https://www.instagram.com/bureau_beerse/
https://www.linkedin.com/in/ingridbeerse/?originalSubdomain=nl
https://www.bureaubeerse.nl/gratis-stategiegesprek/

