
High Level Programma: Jouw Miljoen euro Missie 
 
Dit programma gaat niet per se om het verdienen van een Miljoen (Hoewel dat 100% zeker 
mogelijk is met jouw Missie en ik ga je ook zeker leren wat daarvoor nodig is!) 
Waar het om de eerste instantie over gaat is om helemaal IN jouw Missie te stappen. 
Om ZICHTBAAR te durven worden en om te durven stralen. 
Om helemaal ACHTER jouw boodschap te gaan staan. 
Om jouw waarde helemaal te gaan zien en voelen en te DELEN met de wereld! 
En om geld te gaan ontvangen voor die geweldige waarde!  
Om een KWANTUM sprong te nemen met je Missie Business. 
Om die Krachtige Missie Creator te worden die je van binnen al bent. 
Om trots te zijn op wie je bent en wat je doet. 
 
Dit is de content die in dit programma aan bod komt:  

Module 1: Jouw Miljoen euro Mindset & Bewustzijn 
 
JIj als persoon verandert niet door veel geld te ontvangen, maar je mindset verandert wel! Jij 
bent een God of Godin! Jij hebt een geweldige missie waarmee je een waar geschenk bent 
voor de wereld. 
De wereld zit VOL mogelijkheden en kansen en het is een kwestie van je mindset en je 
bewustzijn shiften om die kansen en mogelijkheden te ZIEN en te PAKKEN. In deze module 
ga ik je helpen om in deze mindset te komen. 
Je zult voelen dat je in deze module jouw eerste stappen zet op weg naar jouw GOUD. 
 
Bonus workshop: Van Ego naar Ziel.  
Daarnaast ga ik met je delen hoe je de shift van Ego naar Ziel kan maken. Ik heb een 
overzicht van 18 punten zodat je weet en voelt of je handelt vanuit ziel of ego.  
EN ik leer je hoe de niveaus van bewustzijn werken en hoe je makkelijker kan shiften in 
Bewustzijn.  

Module 2: Wat is jouw Miljoen euro Missie? 
 
De meeste mensen zijn VEEL te bescheiden als het aankomt op hun missie. Jouw Missie is 
GOUD waard. In deze module wil ik samen met jou in dat Goud duiken. 
We gaan kijken naar wat jouw missie is, maar dan standje UPLEVEL. 
Als je meer vertrouwen in jezelf hebt dan OOIT. Hoe zou je dan communiceren? 
Op welk level zou je mensen dan helpen? 
Wat voor resultaten zullen ze dan halen als ze bij je zijn geweest? 
En wat voor prijs staat daar tegenover? 



Met al die dingen gaan we aan de slag. 
 
Bonus: Jouw Ideale Miljoen euro klant.  
Schets een haarscherp beeld van de ideale Miljoen euro klant die met liefde de investering 
betaald. 

Module 3: Jouw Miljoen euro aanbod. 
 
We gaan kijken naar alle waardevolle resultaten die je klanten halen omdat ze door jou 
geholpen worden. We gaan dat super helder krijgen. 
We gaan daar een WAARDE aan koppelen zodat jij voortaan makkelijk hoge(re) bedragen 
kunt vragen voor je werk. 
Dat betekent niet dat je geen low end aanbod mag hebben. Zeker niet. Dat heb ik ook en 
daar ga ik je zeker meer over leren! Maar op een gegeven moment komt jouw klant op een 
fase in zijn of haar ontwikkeling dat een e-boek of een low end training ze niet bij de 
volgende stap gaat krijgen. Daarom gaan we kijken wat voor reis jouw klant precies maakt 
en wat voor aanbod daar tegenover kan staan wat helemaal bij hun past en waar ze de 
waarde van inzien (omdat JIJ er de waarde van inziet!) We gaan kijken hoe je het BESTE 
aanbod mogelijk kunt samenstellen voor jouw Miljoen Euro klant. 
 
Bonus video: De energetische reden dat je aanbod te versnipperd en te divers is en wat je er 
aan kunt doen. 
Bonus: Salespagina checklist 

Module 4: Jouw Miljoen euro Waarde & Prijs. 
 
Ik ga je leren wat er voor nodig is om pakketten van 2,3, 5 of 10.000 (of nog meer!) euro aan 
te bieden. 
Ik ga je leren hoe je op een high end manier hiernaar kunt kijken. 
Wat voor verschil zou het maken in je leven als je deze week 2 pakketten van 5000 euro 
kunt verkopen? 
En wat voor verschil zou het maken als je dat iedere week kunt doen? 
Ik ga je leren wat er voor nodig is om een pakket te ontwikkelen waarmee je dat kunt doen 
en hoe je dat aan kunt bieden aan je klanten. OOK als je nog geen website of geen lijst hebt. 
Ik ga je precies leren hoe je dat dan doet! 

Module 5: Miljoen euro Marketing & Sales. 
 
Deze module staat helemaal in het teken van Marketing & Sales. Dit is een SUPER moeilijk 
onderwerp voor veel Missie Ondernemers omdat ondernemers die zo connected zijn met 
hun hart en ziel worstelen met zich niet op willen dringen of andere mensen forceren. Maar 



er IS een andere manier. Er IS een manier om sales als liefde te zien en vanuit verbinding te 
verkopen. In deze module leer ik je er alles over. 
 
Bonus: Voorbeeld van een PDF die je na een gratis sessie aan mensen kunt sturen met een 
speciaal aanbod om ze HELL YES te laten zeggen.  

Module 6: De grootste Zielsmissie-geld blokkades 
ontmaskerd en getransformeerd! 
 
Spreekt voor zich toch? Er zijn een hoop dingen die Krachtige Creators tegen zichzelf 
zeggen dat ze het niet kunnen, het niet waard zijn, dat er toch al zoveel anderen zijn, dat ze 
niet bedolven willen worden onder al het social media geroep en lawaai en nog veel en veel 
meer. Ik ga je leren om een HELE andere kijk op blokkades te krijgen. ALL you need is a 
shift in consciousness. 

Module 7: Manifesteer je grote doelen en dromen. 
 
Abraham Hicks zegt het altijd: het is hetzelfde of je nu een knoop of een kasteel wilt 
manifesteren. Voor het Universum is er geen verschil in wat er voor nodig is. Maar hoe 
WERKT dat nu? 
Hoe DOE je dat dan? 
Hoe haal je jouw grote doelen dichterbij? 
Welke shift is daarvoor nodig? Dat leer ik je allemaal in deze module. 

Module 8: De Creatie sleutels om jouw Miljoen 
euro missie NU te gaan leven. 
 
Wat is dan de volgende stap? Iedere dag op komen dagen. 
Het lijkt logisch maar ik zie nog TE weinig mensen dit doen. Ik ga je leren wat er voor nodig 
is en die schop onder je prachtige derriere geven. 
Ik leer je iets dat dit VEEL makkelijker gaat maken. 
En je ontvangt mijn dagelijkse Biz en Marketing checklist zodat je een hele heldere focus 
kunt creëren! 

Bonusmodule: Bouw een simpele automatische 
verkoopfunnel.  
 



Je wilt het meeste van je tijd besteden aan het dienen van je klanten en aan sales en 
marketing en creatie.  
Het is dus handig om een mini funnel in te bouwen waardoor klanten automatisch op je lijst 
komen en direct een aanbod krijgen om de volgende stap te nemen. Ik leg je niet alleen uit 
in deze module hoe je dat doet, maar ik laat het je ook zien. Ik neem je letterlijk live mee hoe 
ik mijn eigen mini-funnel bouw en wat hierbij belangrijk is.  

Bonusmodule: Van low end naar High end 
Business model.  
 
Er is geen EEN businessmodel dat voor IEDERE ondernemer werkt. Ik ben alle soorten 
ondernemers tegengekomen: Ondernemers die ALLEEN een High end Mastermind hadden, 
tot ondernemers die alleen een low end membership hadden. Je kunt met ieder business 
model succesvol worden. Het ligt eraan wat af is gestemd voor jou en wat werkt om je klant 
de resultaten te laten halen waar hij of zij naar verlangt. 
Ik heb vanaf het begin van mijn business altijd een vorm van low end, middle end en high 
end gehad. In het begin creëerde en lanceerde ik VEEL programma’s, nu zit daar meer 
structuur in zodat ik mijn tijd en energie beter kan managen met de Nederlandse EN de 
Internationale business.  
Ik ga je leren hoe dit businessmodel werkt, wat de voordelen ervan zijn en hoe je het toe kan 
passen in jouw business.  

Bonusmodule: Hoe stem je af om NU een sprong 
in je inkomsten te maken?  
 
Als je dit programma volgt omdat je snel een sprong in inkomen wil maken, is deze bonusmodule voor 
jou. Ik leer je wat er voor nodig is qua bewustzijn EN qua praktische acties.  

Bonusmodule: Contentmarketing, e-mail 
marketing, Social Media marketing en 
zichtbaarheid. 
 
Ik HOU van contentmarketing. Het is, in mijn ogen, een van de meest simpele en effectieve manieren 
van marketing voor Krachtige Creators.  
Als Creators willen we vooral CREËREN. Maar ik zie ook dat veel Krachtige Creators iedere keer hun 
hele business overhoop halen om hun Creatie drive te bevredigen. Super zonde van je momentum. 
Geloof me, ik heb dit OOK gedaan.  
En ik heb toen OOK gehoord dat ik hier anders tegenaan moest gaan kijken.  
En helaas was ik eigenwijs en moest ik er zelf achter komen ;-) 



Ik hoop dat jij het WEL van me aanneemt ;-) 
Je kunt je Creatiekracht namelijk beter helemaal in je marketing en sales gieten. Dan levert EN geld 
op EN je bouwt 10 x meer momentum op met je business.  
In deze module deel ik er alles over.  
Daarnaast ga ik in op wat e-mail marketing is en hoe je het op een super toffe manier voor je 
business gebruikt en hoe je wegwijs kunt worden in “Social media land” en hoe je omgaat met dat 
vervelende stukje zichtbaarheid.  

Bonus Module: Jouw Meest Krachtige Boodschap 
op de Meest Krachtige Manier. 
In deze bonusmodule gaan we er helemaal op induiken hoe je super krachtig op kunt dagen 
IN jouw boodschap.  
Waar haal je het zelfvertrouwen vandaan om heel stevig ergens voor te gaan staan?  
En WAAROM is jouw boodschap zo belangrijk? OOK als je een fysieke business hebt?  
Waarom heeft jouw boodschap de potentie om HEEL veel geld en waarde te genereren? 
Waarom is het JUIST belangrijk om te polariseren (dus dat mensen zich NIET aangesproken 
voelen door jou en je boodschap?) 
Mensen blijven vaak wat op de oppervlakte omdat ze bang zijn voor kritiek. Maar met een 
“vanille-boodschap” stoor je niemand af, maar je trekt ook niemand aan. Dus hoe ga je daar 
mee om?  

Bonus: Membership Mania Bundel 
Eerdere modules die ik op heb genomen waarin ik je alles leer over het opbouwen van een 
Membership programma.  
Hoe zet je het op?  
Hoe krijg je het vol?  
Hoe zorg je voor retentie? (Dat mensen lid BLIJVEN?) 
Voor en nadelen om wel of niet te kiezen voor een membership. 
Membership marketing strategieën die wel en niet werken.  
En nog veel meer. 
 
 
 
 
 


