Lieve jij, welk verhaal vertel jij jezelf?
Laten we een inspirerend, visionair & positief verhaal over jou vertellen, zodat je
precies dát verhaal kunt gaan leven.
1 op 1 coaching met Babette

"Dearest Fear, Creativity and I are about to go on a road trip together. I understand you'll
be joining us, because you always do. Apparently your job is to induce panic whenever I'm
about to do anything interesting – and, may I say, you are superb at your job. But
understand this: Creativity and I are the only ones who will be making any decisions along
the way. I recognise and respect that you are part of this family, and so I will never exclude
you from our activities, but your suggestions will never be followed. You're allowed to have
a seat, and you're allowed to have a voice, but you are not allowed to have a vote. You're
not allowed to touch the road maps or suggest detours; you're not allowed to fiddle with the
temperature. Dude, you're not even allowed to touch the radio. But above all else, you are
absolutely forbidden to drive."
Elizabeth Gilbert
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Jij…
•
•
•
•
•

Mist visie in je ondernemerschap
Voelt je (soms) wat onzeker over: waar sta ik nu eigenlijk voor?
Je vindt dat je je niet (altijd) onderscheidt in de markt
Je wilt jouw persoonlijkheid meenemen in je onderneming en zo authentiek zijn in jouw markt
of niche
Je wilt meer verdienen

En, jij…
•
•
•
•

Zoekt een (eerlijke) sparringpartner
Wilt (weer) leren geloven in je eigen potentie
Wilt groeien als persoon en als ondernemer
Wilt een investering doen in je toekomst

Lieve jij, je bent klaar om dit te ontvangen
•
•
•
•
•
•
•

Zelfvertrouwen in zowel privé als business sfeer
Visie en helderheid over je zakelijke toekomst
Concrete actie om stappen te kunnen zetten
Authenticiteit in de markt, je biedt iets wat helemaal van jou is, uniek is
Het ombuigen van je negatieve ervaringen/overtuigingen tot een kracht, die je vervolgens
inzet om te groeien
Groeipijnen (ietwat ongemakkelijk, maar noodzakelijk als je je wilt ontwikkelen) ;-)
Gezonde houding t.o.v. geld (money mindset)

Commitment in coaching met mij = KEY. <3
•
•
•
•
•
•
•

Elke twee weken een coachsessie (zolang als je nodig hebt, soms is dit 1 uur, soms 5 uur),
kan zowel via e-coaching als bij mij in de studio (Muurhuizen 104, te Amersfoort)
Je staat open voor meerdere methodes (visualisatie, meditatie, werken met de wet van de
aantrekkingskracht)
Je hebt een assertieve houding t.o.v. de opdrachten
Je vertrouwt mij
Je bent niet bang om AAN te staan en stappen te zetten
Je wilt gecoacht worden
De ‘ja, maar…’ zeggen we bij de eerste sessie al gedag 😉
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Wat kun je van mij verwachten?
•
•
•
•
•
•
•

Eindeloze energie
Coaching op inhoud (je ‘why’)
Coaching aan de surface (ik deel praktische tips en geef handvatten)
Het delen van werkvormen die nieuwe inzichten geven
Volle commitment en bereikbaarheid
Maar vooral: ik GELOOF in jou. Anders had je deze mail niet ontvangen. Ik coach alleen als ik
een (online of offline) klik voel.
Een traject van 3 (of 6) maanden waarin ik volledig tot jouw beschikking sta

Dit in de vorm van…
•
•
•
•
•

6x coaching (bij 6 maanden is dit 12x coaching)
3 maanden (of 6 maanden) onbeperkt coaching via WhatsApp of email
BONUS #1 Meditatie op maat
BONUS #2 Portret op maat met jouw affirmatie
1 waardevolle coachplek (ik coach max. 5 mensen tegelijk, er zijn nog 3 plekken)

Je doet een investering die andere
coachees omschrijven als:
“Beste keus van mijn leven. Niet alleen op zakelijk vlak, maar juist ook persoonlijk.”
“Ik verdiende het binnen een aantal maanden terug.”
“Dit heeft mij zowel zakelijk áls persoonlijk mijn vertrouwen teruggeven, beste cadeau wat ik mezelf
kon geven.”

Een investering voor 3 maanden, normaal 3000 euro ex. BTW
Nu, 3 maanden voor: 2800 euro ex. BTW.
Of een investering voor 6 maanden: 5000 euro ex. BTW.

Voor nu heb ik nog een aanbod voor jou
Mocht je zowel 1-op-1 coaching aan willen gaan in de maanden augustus, september en
oktober, kun je met een korting deelnemen aan de Ondernemende Vrouwen Training. Dit is
mijn training speciaal voor ondernemers. Normaliter betaal je voor de ondernemende vrouwen
training 830 euro ex BTW. Je kunt deelnemen aan de training voor 650 euro ex. BTW.

Heb je vragen? Bel of mail mij gerust.
Ik hoop dat ik jou tot 1 van mijn bijzondere
coachees mag rekenen de komende
maanden. <3 Ik hoop tot gauw!
Met een glimlach en vol vertrouwen,
Babette
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