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Hai, 
 
Toen ik als coach en trainer begon, was het moeilijk om klanten te vinden. 
Het probleem was: Ik was een mens. En mensen zijn gewoontedieren. 
 
Daarom keek ik steeds weer op dezelfde plekken om klanten te vinden. 
Ik denk dat we allemaal tot op zekere hoogte schuldig zijn aan ‘het blijven doen wat we altijd al hebben 
gedaan - en andere resultaten verwachten’. 
 
We zijn net als de vissers, die op dezelfde plek in de "oceaan" (markt) naar klanten "vissen", terwijl de vis 
schaars wordt (ze zijn het zat om achterna gezeten te worden), de winst van onze marketinginspanningen 
is niet echt de moeite waard... we vragen ons af waarom we geen klanten kunnen vinden en onze omzet 
stagneert of - nog erger - daalt. 
 
Daarom geef ik je een lijst van 52 MANIEREN OM KLANTEN TE VINDEN, samengesteld om jou een 
voorsprong te geven als het gaat om het vinden van jouw Ideale Klanten. 
 
Als je dit goed doet en creatief bent in het vinden van klanten, gaan ‘de sluizen’ open en krijg je meer 
leads dan je persoonlijk aankan - en dat is een goede zaak. 
 
 
2 dingen zijn essentieel om dit werkbaar te maken: 
 
1) Zorg ervoor dat je bij het contacten van deze creatieve "visgronden" servicegericht en ondersteunend 
bent of met andere woorden niet te sleasy, opdringerig en alleen maar uit om een verkoop te doen. 
 
2) Voeg waarde toe aan die groep mensen door te delen wat je weet. De sleutel tot het vinden van 
Klanten is om eerst te geven, dus benader een van die plekken met deze mentaliteit en je zult verbaasd 
zijn over hoeveel mensen zich voor je openstellen! 
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52 MANIEREN OM KLANTEN TE VINDEN 
NR PLEK Branche 

 
1 Flexwerkplekken Alle  

2 Organiseer je eigen evenementen Alle  

3 Event platforms Alle  

4 Tentoonstellingen Alle  

5 Expat gemeenschappen Alle  

6 Facebook groepen voor jouw Avatar / Niche Alle  

7 
Google: zoek bijvoorbeeld op Google naar “grote organisaties in 
Amsterdam” – je zult verrast worden 

Alle  

8 
InterNations: Community voor expats & gelijkgestemden: 
https://www.internations.org/ 

Alle  

9 Arbeidsbureaus Alle  

10 Terwijl je met het OV gaat: knoop een gesprek aan Alle  

11 Tuinfeesten Alle  

12 Leer communities Alle  

13 Linkedin groepen voor jouw Avatar / Niche Alle  

14 Meetup groepen voor jouw Avatar / Niche: www.meetup.com Alle  

15 Network forums Alle  

16 Networking events - www.lifestylebusinessclub.nl Alle  

17 Netwerkmarketing Events Alle  

18 Online / Virtual summits (type maar eens in in Google) Alle  

19 
Zoek op “jouw Niche communities” op Google, bijv.. 
“Nederlandse VA communities” 

Alle  

20 Zoek op “jouw Niche forums” op Google, bijv. “startup forums” Alle  

21 Zoek op “jouw Niche school” op Google, bijv. “marketing school” Alle  

22 Zelfhulpgroepen (als je coach bent bijv.) Alle  

23 Seminars, Workshops Alle  

24 
Winkelcentra: vind winkels waar jouw ideale klant winkelt en begin 
een gesprek 

Alle  

25 Vakbeurzen Alle  

26 UWV Alle  

27 Universiteiten Alle  

28 Wikipedia Alle  

29 in de Über of taxi: start een gesprek! Alle  

30 BUSINESS scholen Business  
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52 MANIEREN OM KLANTEN TE VINDEN 
- vervolg - 

NR  PLEK Branche 

31 Contact bedrijven die startups helpen Business 

32 Wereldwijd Ondernemersnetwerk zoals Global Women Club Business  

33 Instellingen zoals de KvK Business  

34 Taal Scholen Business  

35 Startup Events Business  

36 Startup forums, www.startups.com Business  

37 Uitzendbureaus Business, Wellbeing  

38 
Carrièreadviseurs (officiële adviseurs van de overheid of 
freelancers) 

Carriere  

39 Meditatie centra Gezondheid, Wellbeing  

40 Sportscholen & health clubs 
Managers, Executives, gestresste mensen, 

gezondheid & Wellbeing 
 

41 Tennisbaan 
Managers, Executives, gestresste mensen, 

gezondheid, Business 
 

42 Therapeuten 
Managers, Executives, gestresste mensen, 

gezondheid, Business 
 

43 Yoga classes 
Managers, Executives, gestresste mensen, 

gezondheid & Wellbeing 
 

44 Boksscholen Managers, Executives, gestresste mensen  

45 Golf clubs Managers, Executives, gestresste mensen  

46 
HR-afdelingen in grotere bedrijven (ze zijn op de hoogte wanneer 
medewerkers ongelukkig zijn) 

Managers, Executives, gestresste mensen, 
Wellbeing, Persoonlijke ontwikkeling 

 

47 Dating events Relaties  

48 In de sauna of het café Alle  

49 In een restaurant - knoop een praatje aan met de bediening Alle  

50 Vrouwen netwerken Vrouwen 

51 Mond tot mondreclame Alle 

52 FB Ad’s Alle 


