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Hoi! Ik ben Annerique. Als business coach
begeleid ik nu al een aantal jaren ondernemers
die heel veel willen bereiken maar niet weten
hoe ze daar moeten komen. Ondernemers zoals
jij. Ik vertel je graag waarom en hoe ik dat doe
en wat ik voor jou kan betekenen met het
speciale coachingsprogramma Krachtig Vooruit.

Structuur aanbrengen als basis voor groei
In mijn vijftien jaar werkervaring bij verschillende
office-organisaties en bedrijven, heb ik gezien wat
structuur, goede systemen en gerichte acties doen
voor de groei van een bedrijf. Als je het mij vraagt,
is structuur dé basis voor groei. Ik heb gezien hoe
daardoor doelen daadwerkelijk bereikt werden. En
dat is hoe ik heb ontdekt hoe je ook met jouw
bedrijf dáár kunt komen waar je graag wil zijn. En
dan zonder dat je geleefd wordt door de waan van
de dag en alle rompslomp die ondernemen met
zich meebrengt. Dat wil jij vast ook, toch? 

Samen gaan we naar jouw next level 
Ik help tegenwoordig niet alleen office-organisaties
maar ook de ondernemers die aan het roer ervan
staan, naar nieuwe niveaus. Daarom heb ik het
coachingsprogramma Krachtig Vooruit ontwikkeld.
Speciaal voor al die ambitieuze ondernemers die
ontzettend veel willen, maar niet weten hoe daar
te komen. Zoals jij. Ik help je graag om daar wèl te
komen. Jij vertelt mij wat je wil bereiken. Samen
maken we een plan. Ik help je daarna op weg... 
en ik help je om op koers te blijven. 

KRACHTIG VOORUIT JAARPROGRAMMA

Business coach
Annerique

HOE KOM JE VOORUIT?

Ik help je binnen 1 jaar naar het volgende niveau

Ben je altijd druk, zonder resultaat?
Hoe frustrerend is dat! Als businesscoach zie en
spreek ik veel ondernemers zoals jij: mensen met
een creatieve mindset. Jij kan en wil zóveel… dat je
overspoeld wordt door je eigen ideeën en de
overvloed aan beschikbare informatie. Of door de
talloze mogelijkheden die je overal om je heen ziet.
Logisch dat je dan niet weet wat de beste keuze is. 

In je hoofd is het één grote brei geworden. Je acties
zijn óf all over the place óf je raakt compleet
verlamd. Je voelt twijfel en paniek. Op die
momenten ben je bang dat je het verkeerde gaat
doen. Dus doe je niks of je gaat in de overdrive. 

Met Krachtig Vooruit kom je verder!
Als menselijke helikopter en structuurgekkie breng
ik graag de boel op orde. Structuur zit in mijn DNA.
En ook jij kunt dat leren. Ja echt! Het Krachtig
Vooruit Jaarprogramma gaat je helpen om de
juiste dingen op de juiste momenten te doen.
Want, geloof me, dàt is wat jij nodig hebt om
verder te komen. 

Wil je vooruit?
Het Krachtig Vooruit Jaarprogramma is speciaal
voor ondernemers die een brug nodig hebben
naar het volgende niveau.

Ben jij klaar om samen
die brug te bouwen?



Een jaarprogramma bij een
businesscoach? JA! 
En dit is waarom dat bij jou past: 

Je krijgt 100% persoonlijke begeleiding en 100%
focus van een businesscoach die jou alle tools in
handen geeft waardoor jij jouw plannen en ideeën
echt kunt gaan uitvoeren. Stap voor stap. Dus, nee,
niet alles tegelijk en door elkaar zoals jij dat van
nature misschien gewend bent om aan te pakken. 

Het 'hoe' hoef jij niet te bedenken. Dat doe ik.
Ik bedenk 'hoe', zodat jij kunt gaan 'doen'. En in die
modus ben jij op je best toch? Dus dat gaan we niet  
veranderen. Wat gaan we wèl veranderen? Ik ga je
leren om meer focus aan te brengen in dat 'doen'.
Zodat je resultaat gaat zien en het dus niet bij
'willen' of oeverloos uren maken blijft.

Nog wat extra overtuiging nodig?
Lees meer informatie op de website of plan  
een persoonlijk kennismakingsgesprek!
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Succes is 
geen 'wat' 

maar een HOE
 - Annerique -

Opschalen doe je samen 
met een business coach

Je mist richting 
Je wilt doorgroeien maar je hebt geen idee hoe
Je hebt alles in je eentje te bedenken 

Je mist iemand naast je om mee te sparren
Je bent tevreden met je omzet, maar wil meer
Je verzet bergen werk, maar je komt niet
dichterbij je doelen 
Je hebt een hoofd vol ideeën maar er komt 

Het Krachtig Vooruit programma geeft je
toegang tot een jaar lang persoonlijke
business coaching die je concreet helpt om
niet helpende patronen te doorbreken. 

Herken je dit?

en te doen

te weinig uit je handen

projectup.nl/krachtig-vooruit

Dit coachingstraject is geknipt
voor jou als je wèl weet waar je
naartoe wil, maar niet weet hoe
je daar moet komen. 



Een jaar lang persoonlijke begeleiding

Een supersterke basis voor de volgende

fase van jouw bedrijf 

Een persoonlijke groeispurt

Hoe je al die ideeën in je hoofd kunt

omzetten naar een plan

Hoe je de juiste dingen op de juiste

momenten kunt doen

Welke tools jou helpen voor meer 

 overzicht en rust om te ondernemen

1 focussessie 

14 coachgesprekken

Kraakheldere doelen en focus 

Een stappenplan voor een 

Slimme systemen voor structuur 

Een betrokken businesscoach 

Wat wacht er op jou?

Wat ga je leren?

Wat krijg je? 

sterke basis      

in jouw agenda en in je bedrijf 

die 24/7 bereikbaar is

Vandaag... Morgen?
Volgende week?  

Meld je gelijk aan voor
jouw persoonlijke
kennismaking met

Annerique

PROJECTUP.NL/KRACHTIG-VOORUIT

SIGN UP 
FOR LEVEL UP!

START 
WANNEER JIJ WIL

NU TIJDELIJK 
INCL. 3 MAANDEN 
GRATIS NAZORG 

T.W.V. €597,-

Met je eigen
businesscoach
binnen 1 jaar
naar de next
level



TITEL

Wat zijn jouw plannen? Waar liep jij op vast? 
Als grafisch ontwerper ervaar ik al jaren enorm
veel concurrentie op allerlei fronten. En dat
neemt alleen maar toe. Dat zette me aan het
denken. Hoe kon ik mezelf opnieuw uitvinden en
onderscheiden? Ik ontdekte dat ik me als grafisch
ontwerper meer bezig wil houden met het
vormgeven van informatie zodat het goed
leesbaar overkomt. Ik wil me ontwikkelen tot de
professional die allerlei soorten teksten
toegankelijker maakt voor werknemers die
moeite hebben met lezen. Bijvoorbeeld door
dyslexie, een taalachterstand of door de
dagelijkse overvloed aan geschreven teksten. Dat
wil ik veranderen met beter design. Dat is mijn
missie.

Maar hoe kom ik daar? Hoe breng ik die nieuwe
producten aan de man? Hoe zorg ik dat mijn
diensten gevonden worden door mijn nieuwe
doelgroep? Ik had geen idee waar moest ik
beginnen. Tot Krachtig Vooruit op mijn pad
kwam. Dat veranderde alles. 

Astrid Honcoop - Grafisch ontwerper
Zelfstandig ondernemer sinds 2007 
www.ontwerploket.nl

Astrid wilde haar onderneming uitbreiden met
nieuwe diensten maar wist niet hoe. Een half jaar
geleden schakelde ze de hulp in van Annerique en
meldde zich aan voor Krachtig Vooruit. In dit
interview vertelt ze over haar ervaringen. 

Wat maakt Krachtig Vooruit een prettige
manier van coaching voor jou? 

Het is individueel en maatwerk.  Dat past
bij mij en bij de nieuwe weg die ik nu insla
met mijn onderneming. Standaard, online
programma's schieten dan tekort. Krachtig
Vooruit biedt een reeks, persoonlijke
coachsessies verspreid over een heel jaar.
Inclusief tussentijdse contactmomenten. Het
heeft vaste tarieven. Dus geen onverwachte,
extra kosten. Ik ervaar bovendien een fijne
klik met Annerique. Ze wil echt met me mee
groeien. Ze biedt structuur, overzicht, een
vinger aan de pols. Ze is altijd bereikbaar om
te sparren. Ze motiveert en inspireert me,
denkt met me mee en bedenkt wanneer ik
aan iets ga werken. Zo ben ik met de juiste
zaken bezig en komt mijn plan van de grond.

ASTRID GING JE VOOR

KRACHTIG VOORUIT JAARPROGRAMMA

Wat hield jou tegen om te groeien? 
De uitdaging om in mijn eentje de verandering en
vernieuwing aan te gaan. Daar zag ik tegenop.

Waarom koos je voor een business coach?
Voor het maken van de volgende stap in mijn
onderneming, moest ik uit mijn veilige,
vertrouwde comfortzone komen. Ik heb iemand
nodig om me aan te sporen en te begeleiden.

"Dit programma is mijn stok achter
de deur: ik kan 'doen' in plaats van
alles zelf bedenken en in de gaten
houden."

Wanneer zag je de eerste resultaten?
Meteen. Ze leerde me hoe ik tijd kan maken voor
de vernieuwing van mijn bedrijf. Zaken die ik
anders voor me had uitgeschoven, niet had
gedurfd of bedacht, pak ik nu concreet aan. En
met succes: ik trek nu al nieuwe klanten aan.

Hoe ver ben je nu? 
Dankzij dit programma staat er iemand naast me
die me uit m'n comfortzone trekt. Ik ervaar rust en
vertrouwen in waar ik mee bezig ben. Later dit jaar
ga ik workshops en trainingen geven. Dat is nogal
een uitdaging voor me. Dat gaan we de komende
tijd trainen. Stap voor stap verder dus!

PROJECTUP.NL/KRACHTIG-VOORUIT
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