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1 Uitblinken
Je formuleert dé drie redenen 
waarom mensen met jou willen 
samenwerken. Je weet wat je 
kwaliteiten zijn, waar je expert 
in bent en hoe je jouw talenten 
optimaal inzet.
 

2 Van betekenis zijn
Je ontwikkelt je als coach, op 
persoonlijk en zakelijk vlak. Je 
brengt het beste in mensen naar 
boven en verdient daar een 
goede boterham mee. Je ontvangt 
inspiratie en waardevolle tools.

3 Heldere en 
duidelijke doelen
Je krijgt je doelen helder en 
waar je voor wilt gaan. Hoe je 
met je passie en talenten je werk 
leuker maakt. En hoe jij en je
klant succesvoller kunnen zijn.

De kracht van My Concept Store. Drie redenen waarom je deze training zou ‘moeten’ volgen: 

Waarom het fantastisch is om met jóú samen te werken

Succesvol 
coachen 
met passie en 
talent Zo ben je echt van     

      betekenis, voor jezelf 

   en je klanten! 

En dat is nog lang niet alles. Lees verder en ontdek wat deze training voor moois brengt. Aan jou, 
als gepassioneerde coach. En aan jouw klanten.

Voor wie? Voor coaches die een meesterwerk van hun leven willen maken. En die hun klanten een compleet 
traject willen bieden. Om zo meer waarde te geven en te ontvangen.

Waarom het fantastisch is om met jóú samen te werken
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Haal jij het beste uit jezelf en de klant?
Veel coaches liggen wakker van hun business. Het kost ze moeite om goede klanten aan te trekken. 
Vooral omdat ze hun waarde niet goed duidelijk weten te maken.

Heb jij dat ook? Dat je niet goed kunt vertellen waarin je expert bent? Dat je niet echt helder hebt wat 
je anderen te bieden hebt? Verkoop je vooral korte trajecten, maar voel je dat je meer en beter kunt? 
Dan ben je niet de enige. Veel coaches worstelen hiermee. Ze willen doen wat ze écht leuk vinden, 
het beste uit zichzelf én de klant halen, en daarmee een uitstekende boterham verdienen. 
Maar hoe pak je dat aan? Hoe maak je jouw waarde aan anderen duidelijk? Hoe overtuig je ze ervan 
dat ze met jóú moeten samenwerken? 

De impact als je niets doet
Als je nu niets doet, hoe ziet jouw leven er dan over vijf jaar uit? Gemiste kansen, onuitgevoerde plannen, frustratie? 
Gelukkig heb je een keus. Voorkom dat je straks spijt hebt van wat je wilde, maar nooit 
oppakte. Neem verantwoordelijkheid voor je leven en maak je dromen waar. Nu is het moment.

   Herken je deze uitdaging? 

“Goede klanten aantrekken is best lastig” 

Waarom 
het fantastisch 

is om met 
jóú samen te 

werken



Waarom je dit ‘moet’ willen

Je ervaart maximaal plezier in je leven  
als je duidelijk hebt:
•   Wat VRIJHEID voor je betekent.  

Wat je wilt ervaren in je leven en  
wat ECHT belangrijk is.

•   Wat je beste KWALITEITEN zijn en  
hoe je kunt uitblinken.

•   Hoe je van BETEKENIS kunt zijn en  
zinvolle resultaten behaalt.

•   Met welke MENSEN je samen wilt  
zijn en je doelen kunt bereiken. 

Een groot deel van de tijd ervaar je  
dan een geluksgevoel van 8 of hoger. 

Dat is waar deze driedaagse training 
je klanten (en jou) mee helpt. Je krijgt 
prachtige tools aangereikt om in je 
eigen coachingspraktijk te gebruiken. 
Daarmee bied je klanten een compleet 
traject, waarbij je echt van betekenis 
kunt zijn. 

Je helpt ze het beste uit zichzelf te halen 
en hebt een positieve impact op hun  
leven. Jouzelf levert het volop werkplezier 
op – en een zorgeloze financiële situatie. 
Doe jij wat je echt leuk vindt en waar je 
echt goed in bent, dan trek je de beste 
en leukste klanten. Die weten dankzij  
My Concept Store precies waar jij expert 
in bent. En waarom het zo fantastisch is 
om met jóú samen te werken. 

Wat gaan we doen?

Als deelnemer aan de training My Concept Store werk  
je drie dagen lang aan jezelf en je bedrijf. Je maakt een 
overzicht van wat jij in huis hebt. Je doet nieuwe kennis  
en inzichten op, krijgt waardevolle tools aangereikt en 
maakt vooral ook veel plezier.

Dit ga je doen tijdens de training: 
DAG 1  Wat zijn je beste kwaliteiten? Met behulp van 
diverse persoonlijkheidstests (je krijgt vooraf huiswerk) 
breng je in kaart waar jij goed in bent en wat echt 
belangrijk voor je is.

DAG 2  Definieer je droom! Aan de hand van je Passie 
Top 10 en het Talentenhuis bepaal jij waar je voor wilt 
gaan. 

DAG 3  Je formuleert heldere, zinvolle doelen. Je bepaalt 
hoe en met welke mensen je die doelen gaat bereiken. 
Aan het eind van de dag heb je een waardevol, persoon-
lijk actieplan. Je gaat het echt doen!

Kom in actie! Echt doen!
Wil jij aan de slag met je eigen, unieke verhaal en je 
dromen waarmaken? In goed gezelschap van leergierige 
collega-coaches? We ontvangen je graag op een mooie, 
inspirerende locatie. 

Na drie dagen ga jij naar huis met:
•    Jouw eigen, prachtig vormgegeven Concept Store:  

alles over jou bij elkaar in één overzicht.
•  Heldere en duidelijke doelen.

Doe mee! Zo heb je meer plezier in je werk en ben je echt 
van betekenis. 
Benieuwd naar de gedachte achter My Concept Store? 
Laat je hier inspireren!

Wat levert de training jou op?

Deze training brengt alles over jou bij 
elkaar in één overzicht. Je krijgt helder 
wat echt belangrijk voor je is en hoe je 
jouw talenten optimaal inzet. Zo bereik je 
zinvolle resultaten, voor jezelf en je 
klanten. 

Je krijgt je missie helder en kunt die goed 
verwoorden op je website en in je brochu-
re. Je werkt gestructureerd naar je doelen 
toe. Je laat het beste van jezelf zien en 
hebt volop plezier in je werk. Je trekt de 
beste en leukste klanten, voor wie jij echt 
van betekenis bent.



TALENTEN

Wie zijn wij?

•  My Concept Store is een initiatief van Koeleman Sterk & Partners. Het idee is ontsproten aan het creatieve 
brein van oprichter Berry Koeleman, een onder nemer in hart en nieren. Hij bracht een tiental eigen bedrijven 
tot grote bloei, wat hem tot een inspirerend voorbeeld maakt voor mensen die succesvol willen zijn. Heftige 
gebeurtenissen later in zijn leven daagden Berry uit tot persoonlijke groei. De kennis en inzichten die hij op-
deed, zet hij nu in om anderen zakelijk en persoonlijk te helpen groeien. 

    Zijn motto? Doen waar je plezier in hebt, is de sleutel tot succes!

Boven de Lijn 

•  Het gedachtegoed van Koeleman Sterk & Partners heeft een bijzonder concept als basis: Boven de Lijn®. 
Hiermee inspireren Berry en zijn team anderen – individuen en teams – om het beste uit zichzelf te halen. 
Het doel? Met een focus op positief denken en doen een positieve wereld realiseren. Een wereld waarin 
mensen elke dag met plezier naar hun werk gaan. Kernwaarden hierbij zijn inspiratie, plezier, positiviteit, 
creativiteit, verbinding en waardering. Dit alles komt ook terug in My Concept Store.

Businesscoaching

•  My Concept Store kun je inzetten voor je eigen klanten (voor een vast bedrag per jaar). Heb je de ambitie 
om binnen bedrijven coaching en trainingen te verzorgen? Neem dan ook deel aan de opleiding tot  
Top Business Coach. 

“ Nog nooit volgde ik een training met zo’n enorme impact!” 
~ Inge van Bolhuis

“ Geweldig, drie dagen de tijd om echt ergens naartoe te werken!  
Alles wat we deden, had zin. Ik ga een meesterwerk van mijn leven maken.” 

~ Rob Marrevee

“ Een goede sfeer en energie. Een deskundige trainer. Een supergave werkvorm en opbouw. 
Pragmatisch, to-the-point en met een geweldig businessmodel.”  

~ Karin Schijf

K
O

EL
EM

A
N

 A
D

V
IE

SG
R

O
EP

 B
.V

.©

Deze brochure is een uitgave van Koeleman Adviesgroep BV | Boterdijk 27 | 1424 NC De Kwakel, Nederland
Koeleman Adviesgroep BV is initiatiefnemer en eigenaar van de volgende handelsmerken:

Koeleman Sterk     Partners
BOVEN DE LIJN    FOCUS OP POSITIEF DENKEN EN DOEN

Betere 
resultaten, 

meer impact, 
meer 

succes

meer info  T + 31 297 525 225 | |   info@bovendelijn.nl

www.bovendelijn.nl


