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“PEOPLE DO NOT BUY GOODS AND
SERVICES. PEOPLE BUY RELATIONS,
STORIES, AND MAGIC”
Seth Godin

MENSEN KOPEN VAN MENSEN

Het wordt steeds belangrijker om jou
als persoon te koppelen aan je bedrijf.
Door zichtbaar te zijn laat je zien dat je
een expert bent en verbinden mensen
met jou als persoon.

GROEI VAN BINNEN
NAAR BUITEN
Deze handleiding en de masterclass
begint met het werken aan jouw mindset.
Welke tips kan je nu direct toepassen om
de zekerheid en tools in handen te
krijgen, waardoor je een kickstart geeft
aan jouw zichtbaarheid.
De eerste tips zijn gericht
op jouw mindset.
De laatste tips zijn gericht op het
concreet realiseren van jouw video pitch.
Heel veel succes!
Groet, Marije & Femke

BEDENK WAAROM JE MEER
ZICHTBAAR WIL ZIJN
Begin met de basis: waarom wil je meer zichtbaar zijn?
Als je namelijk jouw ‘Why’ duidelijk hebt dan is de kans
veel groter dat je doorzet. Als je iets alleen maar doet
omdat het je ‘wel leuk’ lijkt of om indruk te maken op
anderen dan zal je sneller geneigd zijn om op te geven
als het lastig wordt. Je bent dan niet vanuit jezelf
gemotiveerd, je hebt geen duidelijke intrinsieke reden
waarom je iets doet.
Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat je jezelf wil
profileren. Je wilt een personal brand om jezelf heen
bouwen rondom een bepaald thema. Bijvoorbeeld
persoonlijke groei. Door zichtbaar te zijn rondom dit
thema gaan mensen jou uiteindelijk herkennen als
expert en raden andere mensen aan jou te volgen of
denken ze aan jou als ze een coach nodig hebben.
Een andere reden kan zijn dat jij een duidelijke visie over
een bepaald thema hebt en daar anderen mee wil
inspireren. Je hebt een boodschap die je over wilt
brengen. Bijvoorbeeld je wil laten zien hoe je meer
milieubewust kunt gaan leven.

MINDSET

WERK MET
POSITIEVE AFFIRMATIES
Door te werken met positieve affirmaties kun je je
zelfvertrouwen een boost geven.
Hoe werkt het?
1. Hieronder heb ik enkele affirmaties opgeschreven die je
zou kunnen gebruiken. Kies er één of een aantal uit
waar je je goed bij voelt. Na een aantal dagen kun je
altijd nog kiezen voor toch een andere affirmatie of
voeg je er nog meer toe.
2. Je kunt de positieve affirmatie een paar keer herhalen
of schrijf hetzelfde zinnetje een aantal keer op in een
schrift. Wat je ook kunt doen is één zin die bij jou
resoneert opschrijven op je spiegel. Of zet de zin als
achtergrond op je mobiel. Elke dag herinner je jezelf
aan de positieve affirmatie die jij hebt opgeschreven.
Voorbeelden van positieve affirmaties:
Ik kan dit.
Ik ben een succesvol en zelfverzekerd
mens.
Ik ben volledig in staat om alles te
bereiken wat ik voor ogen heb.
Ik weet dat ik goed ben.
Ik trek positiviteit en vreugde aan.
Ik ben diep tevreden met wie ik nu ben.
Ik ben energiek en enthousiast als ik
voor de camera sta
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NEEM AFSTAND VAN JOUW
INNER CRITICUS
De volgende tip gaat over het herkennen van je
belemmerende gedachten zoals:
“Wie ben ik nu om dit te vertellen?'
'Dit is al een keer gedaan?'
'Wat gaan anderen ervan vinden?'
'Is dit wel leuk genoeg om te delen?'
Wees je ervan bewust. Dit zijn namelijk de gedachten van
jouw inner criticus. Als je je hiervan bewust bent kun je hier
met meer afstand naar gaan kijken. Deze inner criticus hoef
je niet te zien als iets negatiefs. Waarschijnlijk heeft de inner
criticus jou zelfs geholpen in je leven. Bijvoorbeeld toen je
kind was en dreigde buiten de groep te vallen. Dankzij jouw
inner criticus slikte je nog net jouw woorden in. Maar de
Inner criticus kan je ook belemmeren en dat is niet de
bedoeling. Wat je kunt doen is je ervan bewustzijn en er
afstand van nemen.
Hier zijn 2 technieken voor:
1. Geef jouw inner criticus een naam. Bijvoorbeeld: Henk.
Elke keer dat deze gedachten naar boven komen, denk je:
Ah daar is Henk weer met zijn kritische gedachten.
2. Zet de zin: “Ik heb de gedachte dat… ervoor”. Elke keer dat
je een gedachte hebt zoals ‘dit is al een keer gedaan’, zet
je ‘ik heb de gedachte dat’ ervoor. Dus bijvoorbeeld: Ik
heb de gedachte dat dit al een keer is gedaan. Door dit te
doen kun je vanaf een afstandje naar deze gedachte
kijken. En het zien voor wat het is: het is niet de waarheid,
het is maar een gedachte die je hebt.
MINDSET

MAAK HET BEHAPBAAR
VOOR JEZELF
Vaak maken we het in ons hoofd heel groot. Maar hoe
eet je een olifant? Precies, niet in één keer, maar juist in
allemaal kleine stukjes stap voor stap.
Houd het eenvoudig en begin bijvoorbeeld met het
opnemen van een story voor instagram. Zo leer je alvast
hoe het is om tegen een camera te praten en maak je de
stap niet te groot. Het is zo zonde als je je laat
belemmeren door je angstige gedachten.
Verzet je er niet tegen, ga er niet tegen vechten, maar
omarm het. Als je accepteert dat dit soort gevoelens en
gedachten erbij horen, dan is het nog steeds niet
makkelijk, maar zet je wel (met de angst onder de arm)
een stap. En uiteindelijk brengen al die stappen je
dichter bij je doel.
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GA HET DOEN!
Door te beginnen met meer zichtbaar zijn, zet
je een stap buiten je comfortzone. Is dat
spannend? Ja nogal! Maar zeker geen reden om
het dan maar niet te doen. Dat ongemakkelijke
gevoel hoort er nu eenmaal bij als je iets
nieuws gaat doen. Met groeien komt ook
groeipijn. Je zult zien dat naarmate je iets vaker
hebt gedaan, dat ongemakkelijke gevoel ook
steeds minder wordt. Als je eenmaal die
drempel over bent gaat er een wereld van
mogelijkheden voor je open. De beste manier
om van je angst af te komen is daarom om te
gaan DOEN waar je bang voor bent.
Laat je inspireren
door deze video

"Feel the fear and
do it anyway"
MINDSET

CONCREET AAN DE SLAG MET
JOUW VIDEO PITCH
Met de smartphones van vandaag
kan je al een hele professionele video
schieten, zelfs bij de grote omroepen
worden complete reportages met de
smartphone geschoten. Een groot
voordeel van video’s maken met de
smartphone is dat je deze camera
altijd bij de hand hebt. Met deze
opname-tips kan jij zelf aan de slag
met de opname van een
professionele zakelijke video. Heel
veel succes!

MARKETING

VOORBEREIDING VIDEO PITCH
Maak het cameraatje van je Smartphone
goed schoon.
Zorg ervoor dat de batterij van je
Smartphone voldoende opgeladen is.
Zorg voor voldoende geheugen op je
Smartphone.
Kies een videoformaat dat past bij het
kanaal van het platform waarop je het
wilt publiceren en film dan alles in dat
ene formaat. Gaat het om een video voor
Youtube, dan film je alles landscape
(16:9) en hou je je Smartphone
horizontaal. Heb je een verticale video
nodig hebt voor bijvoorbeeld Instagram
Stories, film dan alles verticaal (9:16). Wil
je het allebei, film dan elke scène zowel
horizontaal als verticaal. In de montage is
het niet gewenst om het door elkaar te
gebruiken, want dan moet je iets
verzinnen voor de zwarte balken aan de
randen.
MARKETING

TIJDENS DE OPNAME
Als je vlogt, jezelf filmt, kijk dan in de camera
en niet naar jezelf in het schermpje.
Zorg ervoor dat jouw ogen ongeveer
uitkomen op tweederde van het scherm
Zorg ervoor dat je goed verstaanbaar bent,
de smartphone is prima als je van dichtbij
filmt, maar wil je optimaal geluid, maak dan
gebruik van een microfoontje of airpods.
Voor extra dynamiek in jouw video, kan je
jouw video aanvullen met sfeerbeelden. Als
je dan iets vertelt, kan je ook shots toevoegen
die jouw verhaal ondersteunen. Zie hier een
video met voorbeeldshots.
Zorg voor daglicht in het gezicht (film dus
niet tegen het licht in)
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LET'S DO THIS!
Met deze tips kan je zelf aan de slag.
Heb je een stok achter de deur nodig, wil
je het met professionele coaching en
begeleiding een kickstart geven?
Meld je dan aan voor de Mindset &
Marketing Masterclass van 25
september.
Je krijgt zowel professionele begeleiding
voor, tijdens en na de masterclass, zodat
je jouw lange termijn zichtbaarheid een
flinke boost geeft

MELD JE HIER AAN!

ANDEREN OVER
MARIJE'S COACHING

"Ik heb tijdens het coachtraject veel meer
geleerd over mezelf en daardoor durf ik nu
mezelf ook meer te laten zien. Op social
media stel ik mezelf ook kwetsbaarder op en
juist daardoor krijg ik nu meer klanten."
Maike Douglas, eigenaar Juf Maike

ANDEREN OVER
FEMKE'S WORKSHOPS

"Ik heb de vlog workshop gevolgd bij Femke. Ik
dacht vooraf niet veel te leren maar ik ging
naar huis met een bak aan inspiratie en top
tips. Het leuke is dat je na de workshop een
vlog hebt die ook al gemonteerd is en direct
gepublished kan worden. En dit is zeker niet de
laatste. De workshop is absoluut een
aanrader!
Patricia van Bergeijk, Communicatie &
Marketing adviseur
Meer reviews vind je hier

Marije Timmerman
Coach voor ondernemers en
ambitieuze professionals

Femke Akkerman
Your creative growth marketeer
en zakelijk vlogger

Binnen één dag het vertrouwen en de tools
om meer zichtbaar te zijn. Én concreet aan
de slag met jouw video pitch.

MINDSET & MARKETING
MASTERCLASS
25 SEPTEMBER 2021
9:30 - 17:00 UUR
ROTTERDAM

www.groeivanbinnennaarbuiten.nl

