
Wanneer je net als ik opgegroeid bent in een wereld waar alles
geprotocolleerd is, waarin eigen inzichten of ideeën nauwelijks
toegelaten kunnen worden, maar je voelt dat er meer inzit. Veel
meer. Als je maar ruimte krijgt én richting hebt.
 
Als ondernemer heb je de vrijheid. Maar is het ook moeilijk de 'juiste'
richting te vinden. De richting die voor jou precies klopt. "Hoe vind ik
die weg dan?" is natuurlijk dé vraag.
 
Voor mij heeft alles vorm gekregen nadat ik maximaal naar mij ben
gaan luisteren. Naar wat mijn intuïtie me vertelde. De stappen die
hieruit voortkwamen te volgen. Spannend, maar zo raak. Zie ik nu.
 
Ik gun dit jou ook. Jouw dienstverlening mag gezien worden,
gewaardeerd worden om wat het werkelijk waard is, niet om wat de
norm is. Wat is dit eigenlijk 'de norm'. We zijn allemaal uniek en dat is
mijn inziens verre van normaal.
 
Aan de hand van 8 stappen neem ik je mee om jouw dienstverlening
het leven te geven wat het verdiend. Net als jij trouwens.
 

Traject

6 MAANDEN

BOUWEN AAN DE STEVIGE FUNDERING

VOOR JOUW DIENSTVERLENING

Samenwerken

IVANKAVANVLIET.NL



1 . V e r l a n g e n
pas als je het kunt

zien & voelen kun je
ernaar streven

2 . V e r h a a l
het enige wat het

uniek maakt is  jouw
eigen verhaal

3 . C o m m i t m e n t
discipl ine en
consistentie

zi jn dé benodigdheden

4 . H a r t b r e i n
de fundering begint 

bi j  het luisteren
naar je hart

IN 8 STAPPEN
NAAR JOUW FUNDERING

STAP 1 - 4



3 . C o m m i t m e n t
discipl ine en
consistentie

zi jn dé benodigdheden

4 . H a r t b r e i n
de fundering begint 

bi j  het luisteren
naar je hart

IN 8 STAPPEN
NAAR JOUW FUNDERING

STAP 5 - 8

5 .Bu ikb r e i n
moed is de dri j fveer

om iets neer te zetten
in de wereld

6 .H o o f db r e i n
gebruik je hoofd op een
creatieve manier in l i jn

met je hart en buik

7 .Pr o duc t
Wat wil  j i j  in de wereld

zetten? Wat past bi j  jou? 
En wat ben je waard?

Een product schept
helderheid 

8 .Z i ch tb a a r
een product is  mooi
maar niet zonder

afnemers



Praktische info 
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1.We werken 6 maanden aan jouw
fundering met als doel een prachtig
product de wereld in te zetten. Een
product wat jou kenmerkt. Waar jouw
waarde inzit. Waar jij trots op bent en
wat helder is. Voor jou en voor de
klant.
 
2. Je krijgt per 3 weken een online-
thema. Hierin staan verschillende
opdrachten die je helpen je product
te maken.
 
3.We hebben in 6 maanden 6x Skype-
contact. Dit zijn de sessies waarin we
het proces scherp stellen aan de hand
van de opdrachten die je gemaakt
hebt.
 
4. Het eindigt met de presentatie van
jouw product. De wereld mag weten
dat dit bestaat. Trots op jouw proces
en vieren dat je nu hier staat!

klanten maken keuzes op
helderheid. Maak van je dienst
een helder product. 

Ben je geïnteresseerd?

mail ivanka@topschouder.nl of bel 06-22925768

Investering

€2499,-

ex.BTW


