
 
 
 
 
 
 
 

 
Een stok achter de deur 

 
Voor veel coaches is dat een werkelijkheid dat klanten vanzelf 
naar ze toe komen. Maar de meeste coaches realiseren zich dat 
er meer nodig is dan gewoon op hun klanten te wachten. Om 
de aandacht te trekken moet je ook iets doen. Dat kost veel tijd 
en meestaal veel geld. Veel coaches hebben ook het gevoel dat 
ze dat zelf niet kunnen doen. Ze zijn immers goed in waarvoor 
ze opgeleid zijn: coachen. Klanten werven is jezelf verkopen. En 
ondanks dat je alle goede ideeën heb over wie je klanten 
kunnen zijn, is de drempel te hoog om de telefoon op te pakken 
en zelf te bellen.  Herken je dat?  
 

Heb je wel eens gewenst 
 
• dat er meer klanten bij je aanbellen? 
• dat je mag doen waar je goed in bent, nl. coachen? 
• dat iemand de lastige wervingstaken van je overneemt? 
• dat je je tijd aan de belangrijke dingen kan besteden? 
• dat je niet jezelf hoeft te verkopen? 
• dat je potentiële klanten weten waarmee je bezig bent? 

Wat kunnen wij voor jouw praktijk doen? 

Midas Coaching is een coachings- en trainingspraktijk op de  
Utrechtse Heuvelrug. Uit eigen ervaring weten we hoe moeilijk  
het is om potentiële klanten te benaderen. Bij dit werk kunnen 
 we ondersteuning bieden. Samen maken we een plan wat je  
nodig hebt en nemen we taken van je over die je niet leuk vindt. 
  
Weet je al wat je aan wil bieden? Heb je al folders, een goede introductietekst? Nee? Dan maken we 
het voor je. Wel? Dan gebruiken we jouw input en nemen wij de volgende stappen. Heb je al een lijst 
met de namen en nummers die je allemaal wilt bereiken? We bellen dan voor je om een eerste contact 
te leggen, om vervolgens een gerichte folder te sturen of een afspraak voor je te maken. Daarnaast 
regelen we de mailing voor je. Jij bepaalt welke onderdelen je zelf doet en welke je aan ons besteedt. 
Wij helpen in dat onderdeel wat jij niet zelf kan. Met onze steun ben je effectiever, sneller, bereik je 
meer! 
 
 
Interesse? Neem contact met ons op! 
 
Midas Coaching 
Dartheideweg 2 
3956NN Leersum 

I    www.midascoaching.nl 
E   info@midascoaching.nl 
T   06-10368702 

 

 

 

De onderdelen van 
acquisitie 

 
1. Aanbod, folders, 

introductie 
 
2. Lijst samenstellen 
 
3. Bellen 
 
4. Mailing 

 
 


