
HOE JE ALS BUSINESSCOACH 
WEGKOMT MET BULLSHIT 

8 GEHEIME TIPS VOOR BUSINESSCOACHES DIE SNEL GELD 
WILLEN VERDIENEN OVER DE RUGGEN VAN ANDEREN, ZONDER 

OOK MAAR ENIGE KENNIS VAN ZAKEN TE HEBBEN



Het leven als businesscoach is zwaar. 
Vooral als je zelf totaal geen verstand van 

zaken hebt. Maar geen nood, deze 8 
bewezen tips zullen je in no-time Insta 

famous maken!



Eerst even een belangrijke voorwaarde 
voor succes als businesscoach:



Verspil geen tijd aan mensen die niet 
willen investeren in jou in zichzelf. 



Je ideale doelgroep heeft: 
• Veel problemen 

•  Veel geld 
•  Een laag zelfbeeld 



En dan nu: de 8 geheime tips voor 
businesscoaches die snel geld willen 

verdienen over de ruggen van anderen, 
zonder ook maar enige kennis van zaken 

te hebben…



1. FOCUS ALLEEN OP MINDSET 



Strategische modellen, waardepropositie, 
concurrentievoordeel, profit/x… 

Allemaal ingewikkeld gedoe en nergens 
voor nodig. Focus in je trajecten gewoon 
op mindset. Want met de juiste mindset, 

lukt ALLES.



2. FOCUS ALLEEN OP MARKETING 



Met het opzetten van webinars, 
weggevers en funnels hou je ze een hele 
tijd bezig. En het lijkt net of ze een echt 

bedrijf aan het bouwen zijn!



3. VERKOOP WAT JE ZELF NOOIT IS GELUKT 



Een goede bokscoach hoeft toch ook 
geen kampioen te zijn geweest? 

Het is geen enkel probleem dat je zelf 
nog nooit een florerend bedrijf hebt  

neergezet, het gaat er om dat je think en 
grow rich hebt gelezen!



Jij verdient je geld door aan anderen uit 
te leggen hoe ze hun geld kunnen 

verdienen door aan anderen uit te leggen 
hoe ze online geld kunnen verdienen. 

En omdat jij daar geld voor krijgt, ben jij 
daar de geschikte persoon voor.



4. JAT VAN ANDEREN 



Kijk gewoon wat die Amerikaanse 
Goeroe’s doen. Vertaal dat naar het 
Nederlands. Vraag daar 20K voor.



5. MAAK JE PRIJZEN BELACHELIJK HOOG 



…En leg uit dat hoe meer ze betalen, des 
te groter het commitment. Je vraagt dat 
bedrag niet voor jezelf, maar voor hun!



6. POST FOTO’S VAN JE DURE HORLOGE, 
DURE HOTELS EN VANUIT DE 

BUSINESSCLASS 



Denken dat het om de inhoud gaat is de 
meest gemaakte beginnersfout. Het gaat 
om de vorm. Laat dus zien waar het om 

gaat in het leven: Status 

En status, is te koop.



7. RICHT JE OP STARTERS, VERMIJD HET 
ECHTE BEDRIJFSLEVEN EN GROTE 

ORGANISATIES 



De wat grotere bedrijven en organisaties 
hebben verstand van zaken. En die willen 

perse dat een coach dat ook heeft. 
Gedoe. 

Starters daarentegen doen niet zo 
moeilijk. Veel fijnere mensen!



8. SCHAKEL GOOGLE REVIEWS UIT 



Wat je klanten voor resultaten boeken is 
persoonlijk. Daar heeft de rest van de 

wereld niks mee te maken.



There you have it! 
Pas de 8 tips toe en ik garandeer je fantastisch resultaat. 

(en als dat uitblijft ligt dat waarschijnlijk aan een remmende 
overtuiging van je)



Zo enthousiast geworden dat je zelf ook aan de slag wil met een 
businesscoach? 

Waarschijnlijk moet je dan niet bij ons zijn.  
 
Tijdens onze trajecten: 
1. Focussen we zeker ook op jou als mens, maar vooral op je bedrijf. 
2. Gaan we zeker aan de bak met de marketing, zodra het complete strategisch fundament van je 

onderneming is aangescherpt en je de juiste principes hebt doorgevoerd in de bedrijfsvoering. 
3. Word je begeleid door coaches die meerdere bedrijven hebben opgezet/verkocht en/of veel 

gevraagd spreker en consultant zijn in het bedrijfsleven. 
4. Werk je met een uniek concept: de combinatie van winnende principes van  

Special Forces, succesvolle strategieën van start-ups en oude wijsheden uit het stoïcisme. 
5. Zijn wij mega transparant over al onze prijzen en prijsopbouw. Zo ligt ons netto uurtarief 

tijdens Operatie Doorbraak op €85. 
6. Ontdek je dat wij geen rolexen en tesla’s bezitten. En dat we liever het echte leven delen, dan 

mooie plaatjes. 
7. Ontdek je dat wij met ondernemers werken uit alle fases van de ondernemerscyclus: van zzp'er 

tot multinational. Van starter tot degene die zijn toko wil verkopen. 
8. Zullen we je vragen om net als die 140+ andere mensen op Google een recensie achter te 

laten waarin je eerlijk beschrijft wat het traject je heeft opgeleverd.



Onze coaching trajecten:

Onze business retreats:

Onze masterminds:



Nog steeds enthousiast?!  
Doe dan de intake voor een van onze trajecten, operaties of masterminds.  

(we hebben je gewaarschuwd)

INTAKE COACHING INTAKE OPERATIE INTAKE MASTERMIND

1. Na je intake hoor je binnen 24 uur per email van ons.  
2. Als we beiden enthousiast zijn plannen we een korte Skype call in.  
3. In die call kunnen wij goed analyseren wat je huidige bottlenecks zijn en wat je zowel op de 

korte- als op de lange termijn de meeste winst gaat opleveren. Die inzichten delen we met 
je, of je nou geschikt bent als klant of niet. 

4. Als je voor de mastermind of Spanje retreat wilt gaan plannen we ook nog een 
kantoorsessie in. 

5. Als je situatie geschikt lijkt, nodigen we je uit voor deelname.

https://tibor.nl/coaching-trajecten
https://tibor.nl/operaties
https://tibor.nl/de-winnende-minderheid/
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