
In 4 stappen
een
waardevolle
review
voor coaches en
therapeuten



Veel succes!
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Wat goed dat je dit review format hebt aangevraagd. 
Want reviews geven vertrouwen. 
Zij zijn het bewijs van wat jij kunt betekenen voor mensen.

Want wist je dat uit onderzoek blijkt dat zo’n 80% tot 90% online
reviews bekijkt en vertrouwt? 
En dat mensen gemiddeld 4 tot 6 reviews lezen die voor hen
relevant zijn voordat ze de keuze maken om met jou in zee te
gaan?
Dat zijn best indrukwekkende cijfers toch? Daarom zijn reviews
zo helpend. Voor jouw klant en dus ook voor jou.

In dit review format lees je de stappen die je kunt zetten voor een
goede review en de vragen die je daarbij kunt stellen om tot de
beste reviews te komen. 

Ingrid Beerse is één van de eerste
zorgmarketeers van Nederland.

Vanuit haar rijke ervaring in de zorg
én met het ondernemerschap brengt
zij het beste uit 2 werelden samen.

Kijk voor meer informatie op
www.bureaubeerse.nl

Over Ingrid Beerse

https://www.bureaubeerse.nl/
https://www.bureaubeerse.nl/
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Vraag tijdens jouw laatste sessie of
behandeling of jouw klant een review wil
geven. Dat zorgt voor een hoger
commitment.

Stap 1

Een waardevolle review krijg je zo: 

Stap 2 Stuur vervolgens een e-mail met daarin
onderstaande vragen en geef aan dat dit
het makkelijker maakt om een review te
schrijven. 
Bied ook aan dat jij er desgewenst wel een
compact verhaal van maakt.

Op welk punt dacht je ‘nu heb ik hulp nodig’
of ‘wat was het moment dat je op zoek ging
naar hulp?

              
Waarom koos je voor mij?

             
Wat vond je van mijn begeleiding/aanpak?

              
Wat heeft het jou gebracht, waar sta je nu?

https://www.bureaubeerse.nl/


www.bureaubeerse.nl  -  pag.  3

De krachtigste reviews zijn natuurlijk met
een foto en naam. 
Vraag om een foto of als je een leuke foto
op hun social media profiel ziet staan, vraag
of je die mag gebruiken (maak het
makkelijk). 
Voor sommige diensten willen mensen om
begrijpelijke redenen anoniem blijven.
Noteer dan bij jouw review wel de
voornaam en beschrijf kort de context. 

Bijvoorbeeld: Annet had een verstoorde
relatie met haar moeder of Henk (45)
kampte met xxx problemen. Zo kan jouw
potentiële klant zich toch identificeren
met de context. 

Stap 3

Stap 4 Plaats de review op je website onder het
kopje 'review of ervaringen', maar plaats
ook een paar los op bijvoorbeeld 
je home- of aanbodpagina.
En gebruik af en toe een review als een
storytelling bericht op jouw social media.

https://www.bureaubeerse.nl/


Vraag je (oud)collega’s of zij iets over jou
willen schrijven. Dan gaat die review niet
over jouw behandelingen of sessies,
maar over jou. 

Hoe hebben zij jou in je werk ervaren?
(Bijvoorbeeld doortastend, secuur, met
humor, relativerend). 

Dat zegt namelijk ook veel over wat
mensen van en bij jou mogen
verwachten. En daar is niets mis mee,
maar in de eerste fase van jouw bedrijf
ook heel waardevol.

Heb je nog geen of 
nauwelijks klanten? 

Doe dan dit
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Ik hoop dat deze stappen voor jou tot mooie en
waardevolle reviews leiden, waardoor je vervolgens

makkelijker klanten aantrekt.
 

Vond je dit waardevol? En wil je graag meer van mij leren?
Of wil je graag sparren over de uitdagingen die jij

tegenkomt in jouw praktijk?
Vraag dan gerust een gratis strategiesessie aan.

Daarin kijken we samen wat voor jou nog 
mooie kansen zijn voor jouw praktijk.

Voor meer informatie over mijn
trajecten, kijk op
www.bureaubeerse.nl

Ja, ik wil een gratis
strategiegesprek!

Volg je mij al op social
media? Hier deel ik tips
en inspiratie.
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Hartelijke groet,

https://www.linkedin.com/in/ingridbeerse/
https://www.facebook.com/bureaubeerse/
https://www.instagram.com/bureau_beerse/
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