KIES JOUW
BUSINESS
COACH
Gebruik deze checklist als jij een nieuwe of
een andere business coach zoekt. Zo kun jij
eenvoudig het kaf van het koren scheiden.
door Jeanet Bathoorn | VrijheidsOndernemers®

1

FOCUST OP 1 AANBOD
Als jij een coach nodig hebt wil je de beste. Let goed op wat
de coach aanbiedt. Een echt goede inhoudelijke business
coach heeft een gespecialiseerd aanbod en zal je voor
andere vragen doorverwijzen.
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IS MINIMAAL 5 JAAR ONDERNEMER
De eerste 3 jaren zijn de pittigste. Vraag hoe lang jouw
gewenste coach al ondernemer is. Vraag ook of de coach
meerdere bedrijven heeft gehad, samenwerking is
aangegaan en wat de resultaten waren.
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MINIMAAL 2-3 BOEKEN GEPUBLICEERD
Check of de business coach meer dan 1 boek heeft
geschreven. Verder kijk je of een boek door een uitgever is
gepubliceerd. Dit geeft aan dat onafhankelijke partijen
deze coach als schrijver erkennen en waarderen.
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HEEFT MINIMAAL 10 CHECKBARE TESTIMONIALS
Als er testimonials op de site staan van jouw coach, check
dan wie dat zijn en bekijk hun profielen op bijvoorbeeld
LinkedIn. Kijk ook naar de datum van de testimonials. Jij
wilt recente aanbevelingen zien.
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INVESTEERT MINIMAAL € 5K PER JAAR
Een goede business coach is zelf ook altijd op zoek naar
meer kennis en vaardigheden en zal ook per jaar minimaal
€ 5.000 investeren in eigen ontwikkeling. Vraag naar de
recent gevolgde opleidingen en trajecten.

6

WORDT DOOR PERS ALS EXPERT GEZIEN
Is deze coach door de vakpers geïnterviewd? Zijn er
artikelen in vakbladen, op radio en TV te vinden? Dan wordt
deze business coach als expert gezien.
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HEEFT OMZET DIE JIJ AMBIEERT
Om echt te leren van een business coach heeft deze nu
al een omzet waar jij naar toe werkt. Als de coach jou wil
leren hoe je €100K verdient heeft heeft zij/hij dat nu al
gerealiseerd en is al bezig met de volgende stappen.
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IS 'WALKING THE TALK'
De business coach laat via website, nieuwsbrieven en social
media zien dat wat zij/hij de ander leert dit zelf al in praktijk
brengt.

Deze checklist is gratis te downloaden en te verspreiden. Gebruik deze
in je keuzemoment als jij de geschikte business coach of mentor zoekt.
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