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What’s in it for you?

1. Partner Community
Je wordt lid van de Roadmap partner community.
Dit is een besloten Facebookgroep waarin alle partners met elkaar verbonden
worden. Het doel van deze community is dat wij als ondernemers ook nieuwe
samenwerkingen kunnen aangaan, vanuit een gedachte van overvloed en met een
hoge gunfactor. De waarde van deze community wordt bepaald door de inbreng
van ons als deelnemer.

2. New Business
Gastspreker bij een expert webinar tijdens de Roadmap Mastermind. Als lid van de
Roadmap partner community krijg je de kans om gastspreker te worden bij een
expert webinars. Dit zijn webinars waarbij jij als professional jouw expertise kan
delen en op deze manier ook je zichtbaarheid vergroot als ook je lijst laat groeien.
Je hebt de mogelijkheid om doelgericht die mensen die zich aangesproken voelen
op je lijst te krijgen via een freebie dat je tijdens jouw webinar aanbiedt.
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3. Deelname aan eventuele events
Als partner krijg je toegang tot de events die we voor onze klanten organiseren.
Het kan ook zijn dat we een event van een derde bezoeken. Het bezoeken van
events is een prachtige manier om je relevante netwerk te vergroten.

4. Affiliate commissie
Als jij je volgers interesseert in deelname aan de Roadmap, via webinars, podcast
interviews en social media acties krijg jij in ruil daarvoor een interessante financiële
vergoeding. Zie affiliate vergoeding en speciale partner incentives.

Omdat we veel waarde geven tijdens online trainingen en challenges, krijgen we
heel positieve reacties, ook van mensen die niet kopen. Dit straalt op jou af want
het is dankzij jou dat ze op een andere manier over online ondernemen gaan
denken en dit zal invloed hebben op hun verdienmodel.

5. Wil jij zelf VrijheidsOndernemer® worden en ook in de Roadmap stappen?
Ik kan me voorstellen dat jij als samenwerkingspartner ook veel meer toe wilt
werken naar een online verdienmodel. Jij kunt als (VIP) klant instromen in de
Roadmap Mastermind en zodoende ook werken aan jouw
VrijheidsOndernemerschap. Laat me weten als je dat overweegt, dan kijken we
samen wat ik voor je zou kunnen betekenen.

Affiliate vergoeding & speciale partner incentives

Jouw affiliate vergoeding
We betalen een affiliate vergoeding per nieuwe deelnemer. De registratie loopt via
Plugandpay. De hoogte van deze vergoeding is 30% per betalende klant. De vergoeding
loopt door zolang de klant in de Roadmap blijft en de facturen betaalt. Zodra de door jou
aangebrachte klant stopt met de Roadmap of stopt met betalingen, houdt jouw
vergoeding ook op.

Er is geen vergoeding voor het VIP gedeelte, omdat dit 100% 1-op-1 coaching is.

De vergoedingen worden aan het einde van het kwartaal naar je overgemaakt.
Betaalt een klant in termijnen, dan wordt ook de uitbetaling pas gedaan na betaling van
alle termijnen.

Affiliate vergoeding verloopt via Plugandpay. Je vindt daar ook alle affiliate links en
andere materialen.

Wat verwacht ik van jou?
Wat ik niet van je vraag is de Mastermind voor mij te verkopen, je verkoopt jouw eigen
transformatie. Je maakt jouw netwerk warm door mij te introduceren als mentor en
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mastermind coach en beveelt het aan om naar mijn podcast te luisteren en een freedom
call in te boeken.

Link https://calendly.com/jeanet-bathoorn/freedomcall

Je krijgt voor de  van mij enkele voorbeeldteksten van de mails toegestuurd als je dat wil
zodat je hier zelf niet meer je hoofd hoeft te breken. Het staat  je natuurlijk vrij om zelf
een eigen mail te sturen.

Om een optimaal resultaat te bereiken wordt aangeraden om je netwerk regelmatig te
attenderen op jouw deelname van de Roadmap.

Deel:

- jouw coachings inzichten
- jouw resultaten
- de resultaten van je mede-masterminders
- podcast-afleveringen die resoneren met je publiek
- praktische informatie over deelname en start data.

Indien je volgers interesse laten zien, plan dan een intake gesprek met ze in en laat ze zich
inschrijven. Indien nodig is Jeanet Bathoorn of een van de Roadmap coaches beschikbaar
voor een intakegesprek.

Materiaal dat je gratis kunt weggeven aan je publiek
In Plug & Pay vind je allerlei promotielinks met weggevers van de VrijheidsOndernemers.
Bijvoorbeeld:

● De Expert Factor Quiz - voor ondernemers die nog niet vanuit hun talent werken
● De Geld Archetype Test - voor ondernemers die hun geld mindset willen stretchen
● De Mastermind Toolbox - voor gevorderde ondernemers die zelf een mastermind

willen starten
● Een 6-delige videoserie over het opbouwen van een online business - voor

beginnende ondernemers die het fundament nog moeten bouwen
● De link om jouw publiek te attenderen op de podcast

De geplaatste cookies zijn 60 dagen geldig. Dat betekent dat tot 60 dagen nadat jij je
volgers hebt gewezen op deze weggevers en een aankoop volgt jouw commissie geldig is.

Wat houdt de VrijheidsOndernemers® Roadmap in?
De Roadmap is een mastermind-systeem. Dit betekent het volgende:

- hoge frequentie in contact door wekelijkse meetings
- accountability door het wekelijks invullen van het accountability verslag
- transparantie door het zien en lezen van elkaars’ verslag
- wekelijkse kans op een hot seat en business coaching
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- coaching door ervaren business coach Jeanet Bathoorn als ook door Roadmap
coaches die door Jeanet zijn opgeleid en geselecteerd.

- sturing op identiteitstransformatie en cash flow
- het bereiken van een hogere expert positie en bijbehorende positionering
- door gezamenlijke projecten als een Virtual Summit een explosie in zichtbaarheid

De deelnemers leren de juiste mindset over online ondernemen en profilering. Daarnaast
krijgen ze praktische tools en technieken om hun eigen bedrijf online te etaleren. Elke
week zijn er opdrachten of inzichten van die week en kunnen ze in de besloten
Facebookgroep op elkaar reageren. Ieder kwartaal wordt aangevuld met 3 masterclasses
en 1 themadag.

De kracht van de mastermind is het onvoorwaardelijk elkaar steunen en het feit dat de
ondernemers gestimuleerd worden door de groep om in de actie te gaan waardoor ze
nieuwe gewoontes aanleren en online ondernemen een onderdeel van hun business en
verdienmodel wordt. Groot denken wordt normaal.

Type klanten
De Roadmap Mastermind is voor (ervaren)  kennisondernemers die aan hun online aanbod
willen werken. Dit zijn bijvoorbeeld coaches, trainers, auteurs, sprekers, dienstverleners,
freelancers, interim managers, consultants therapeuten in diverse B2B branches.

De Roadmap Mastermind is voor ondernemers die tussen de € 30 - € 65K omzet draaien.
De VIP Roadmap Mastermind is voor ondernemers die tussen de € 65 - € 100K omzet
draaien.
Voor ondernemers boven de € 100K omzet is er de Quadraat Mastermind.

Duur en start van de training
De Roadmap Mastermind kent een instroom per kwartaal en een duur van 12 of 24
maanden. De Mastermind is 100% online en kent incidenteel live dagen. Daarom is de
mastermind geschikt voor alle Nederlands sprekende ondernemers waar ze ook ter wereld
wonen.

Resultaten van de deelnemers

Groei in identiteit
Online Ondernemen wordt aantrekkelijk omdat je leert om je “online activiteiten” te
integreren in je dagelijkse business. Je krijgt slimme systemen aangereikt om je bedrijf te
transformeren. Door te transformeren op identiteitsniveau kun je nooit meer terug naar je
oude niveau.

Hogere conversie op online sales en tijdens sales gesprekken
Je leert om op je eigen authentieke manier een effectieve sales page te schrijven.
Hierdoor krijg je een hogere conversie, veel meer zelfvertrouwen en vooral meer plezier in
het online ondernemen. Je leert ook hoe je effectief sales gesprekken voert.
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Tijden indelen
Je hoeft niet meer in de file te staan of een kantoor te huren op een vaste plaats. Het
online ondernemerschap geeft jou de vrijheid om te werken waar je wilt en waar je kunt.
Dat kan op een strand of in een bos zijn, in Nederland of elders op de wereld. Als je maar
internet hebt kun je werken. Die vrijheid is onbetaalbaar.

Aantrekkelijk verdienmodel
Je maakt de vertaalslag om van je dienst een product te maken zodat je niet meer uurtje
factuurtje moet werken en dus met minder klanten meer omzet gaat doen met dezelfde
moeite. Voor deze verandering gaan we ook aan je mindset werken. Je leert je product
portfolio aantrekkelijk te prijzen. Ook bekijken we het product aanbod. Waar nodig ga je
jouw product aanbod versimpelen.

Betere positionering
Je leert je expert positie heel goed kennen en herkennen. Dit betekent dat je hogere
prijzen kunt vragen en gaat vragen. Ook het type klant dat je aantrekt verbetert.

Het bepalen van de juiste prijs en aanbod
Je leert verschillende prijsstrategiën en technieken om de juiste prijs van je product te
bepalen. Ik hamer op een juiste high end mindset waardoor jouw gevoel van eigenwaarde
zich reflecteert op de juiste (en hogere) prijzen.

Social Media
De aankoopbeslissing wordt niet genomen op basis van ratio maar op emotie. Je leert om
social media slim in te zetten en zo te werken aan je Know-Like-Trust factor. Op die manier
kopen potentiële klanten sneller.

Samenwerken
Je leert de kracht van samenwerken in een online community. Je leert om succesvolle
samenwerkingen op te zetten zodat je anderen voor jou kan laten verkopen. Hierdoor kan
je business in verhouding veel sneller groeien met minder moeite en lagere kosten.

Waardepropositie
Door te focussen op de waarde die je biedt en op de waarde die de klant krijgt, verlies je
jezelf niet in prijsspelletjes en hou je hogere winstmarges aan.

De kracht van testimonials
Je leert hoe je efficiënt testimonials kan inzetten zodat je klanten jou gaan verkopen.

Inspiratie
Door diverse gastsprekers in de Roadmap krijg je inspiratie van ondernemers die het pad al
gegaan zijn. Daarnaast is het werken in een gelijkgestemde groep onbetaalbaar.
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Succesverhalen
Ik laat graag mijn huidige cursisten aan het woord. Ga voor alle testimonials naar
https://jeanetbathoorn.nl/testimonials-jeanet-bathoorn/

Wie is de vrouw achter De Roadmap Mastermind?
Voor diegenen die mij nog niet zo goed kennen, hier een samenvatting van mijn loopbaan.
Ik ben zowel online ondernemen fan, ondernemer vanaf 2005, auteur van 8 boeken,
spreker en moeder van 3 volwassen kinderen.

Ik begeleid ondernemers om hun bedrijf met social media en online marketing te
profileren zodat ze moeiteloos zichtbaar worden en hun omzet zien stijgen zodanig dat
ook zij VrijheidsOndernemer® kunnen worden. Ik ga altijd voor het resultaat! Ik ben vanaf
2005 ondernemer en vanaf 2008 professioneel met social media bezig. Voordat social
media een hype werd genoemd was ik al actief.

Vanaf 2013 begeleid ik groepen ondernemers die:
a) versimpeling zoeken
b) een knallend online business model
c) een strakke positionering willen
d) zich nooit meer eenzaam willen voelen
e) resultaat op hun eigen voorwaarden willen
f) lekker zichzelf zijn en zich niet laten leiden door de buitenkant.

Mijn acht boeken zijn ruim 34.000 keer verkocht. Daarnaast ben ik regelmatig te gast bij
radio en TV om mijn kennis over social media te delen.

Sinds 2020 host ik de succesvolle VrijheidsOndernemers® podcast. Op moment van
schrijven is de podcast circa 35.000 keer gedownload.

Mijn stijl
Ik ben geen softe coach, ik ben een no nonsense business coach.
Ik wind er geen doekjes om, ik ben direct en deel mijn inzichten.
 Ik ben er niet voor iedereen, ik heb sterke normen en waarden.
Ik ben spiritueler dan ik laat zien. Ik werk met de kracht van het universum en de
universele wetten.
Menselijkheid, aandacht, gelijkheid en zorg zijn belangrijk voor mij. Ook zorg voor onze
natuur hoort daarbij.
Ik doe niet zomaar wat. Ik ga altijd voor het resultaat. Dat zijn geen loze woorden, maar de
woorden van mijn klanten uit de laatste jaren.
Ik ben niet afwachtend, ik zet mensen meteen in actie. Ideeën zijn niets waard als ze niet
worden omgezet in acties. Ik stimuleer als het even spannend is.
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Maar het gaat niet om mij - Het gaat om de klant of om zijn/haar bedrijf. Met snelle
ingrepen onmiddellijke zichtbaarheid en resultaten opleveren. Daar gaat het om. Geen
getwijfel meer of ze op de goede weg zitten. 

Recht door zee, betrokken, vriendelijk, respect, natuur, doorzettingsvermogen, gelijkheid,
eerlijkheid en groei zijn begrippen die bij mij passen.

Het is mijn missie om zelfstandig kennisondernemers te leren VrijheidsOndernemer® te
worden. Ondernemerschap vereist essentiële vaardigheden van een ondernemer. Ik wil ze
de tools en mindset leren hoe ze moeiteloos, met plezier en met resultaat zichzelf en hun
business kunnen profileren en online kunnen laten presteren. Daarom werk ik met
identiteitscoaching.

Mijn doel is om de komende 5 jaren  minimaal 500 ondernemers te inspireren om een heel
andere kijk te krijgen op online ondernemen. Hierdoor beleven ze voor het eerst echt
plezier aan hun onderneming en zijn ze ook in staat om hun weken zelf in te delen.

Mijn inspiratie en motivatie om andere ondernemers met online ondernemen te helpen is
een burn out van mijn man. In 2012 stortte ons gezin in. Ik had in 2011 heel goed verdiend
maar ook was ik heel veel op weg. Dat jaar had ik ruim 50.000 autokilometers weggetikt.
Het systeem om mij heen trok dat niet meer. Dat moest anders! Vanaf 2012 heb ik mijn
focus volledig gelegd op een andere manier van werken. Meer groepsgericht,
programmagericht en veel meer online momenten. Dat is ons allemaal goed bevallen. En
dat gun ik anderen ook!

Sinds de pandemie in 2020 werk ik 100% online.

Verder zet ik mij actief in voor goede doelen, ik steun al jaren financieel diverse
organisaties voor dieren en ben ik vaste donateur van een project in Peru dat kinderen uit
de Andes opvangt en onderwijs geeft. In 2014 bezocht ik dat project. Ook ben ik al vanaf
1985 lid van de Dierenbescherming. Verder houd ik van reizen, de zon en palmbomen,
cruisen, een workation op Gran Canaria, sneeuw en de natuur en bossen. Ik rijd graag op
IJslandse paarden en maak tijd voor vrienden en gezelligheid.

Vanaf 2020 speel ik golf. En in 2022 ben ik met bridge begonnen.

Ik houd niet verse bloemen, maar ontvang veel liever handgemaakte zeep en boeken.
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