
Succesvol 
Jouw bedrijf starten!

We nemen je stap
voor stap mee naar
een succesvol bedrijf

 
Lees wat je allemaal

krijgt en hoe het werkt

Licentiepartner Magazine

O n d e r n e m e n  k u n  j e  l e r e n !



Ondernemen is een prachtig

persoonlijk ontwikkeltraject. Wanneer

gun jij jezelf deze waardevolle

promotie?

Succes, en vooral geluk in je leven, is een balans

tussen wat je ervoor moet doen en het effect dat

je ervan krijgt. Geluk kan in kleine dingen zitten. Maar

geluk in de vorm van voldoening, dat haal je enkel

uit zelf behaalde resultaten.

Naast bedenken wat je gaat doen en welke

resultaten je wilt gaan behalen, is het vooral heel

belangrijk een goede verkoopstrategie te bepalen

om jouw doelen ook daadwerkelijk te behalen. Want

met alleen een website met daarop je diensten, trek

je immers niet vanzelf klanten naar je toe. Je zult ze

moeten vertellen dat je er bent en de taal van je

klant leren spreken om ze te overtuigen dat JIJ de

beste partij bent om mee samen te werken.

Al jaren volg ik continue ontwikkeltrajecten,

masterclasses en word ik begeleid door super

goede businesscoaches. Dit magazine licht een tipje

van de sluier op van al het waardevolle en al het

goede dat ik inzet om jou te helpen starten voor

jezelf.

PAGINA 1 INLEIDING

We got
your back.

MISS TROUBLESHOOTER MAGAZINE

Join us!



Ga doen waar je goed in bent, samen met

mensen die net als jij voor zichzelf willen

beginnen of al begonnen zijn. Samen staan

we sterk! Je komt in een heerlijke vibe en

gaat aan de slag met de juiste mindset.

Waar wacht je op?!

Ondernemen is het mooiste wat er is! 

Als licentiepartner durf jij samen met ons alle

stappen te zetten naar een succesvolle business. 

Het geeft je de vrijheid om je agenda te plannen

zoals jij dat wilt. Zo kun je er meer zijn voor je

kinderen, ouders of andere familie en vrienden waar

je zorg voor draagt. En daarnaast kun je ook nog

eens heerlijk geld verdienen. Nee, ik ga je geen

gouden bergen of een belachelijk hoog inkomen

beloven. Als jij snel heel veel geld wilt verdienen en

er niets voor wilt doen, dan ben je bij ons aan het

verkeerde adres. 

Waar draait het dan wel om? 

Ik ga één op één aan de slag met joú; die

ambitieuze vrouw die zakelijk meer wil bereiken in

haar leven en die 2x zoveel wil verdienen dan dat

ze voorheen in loondienst verdiende. Ik werk

persoonlijk met jou toe naar een goed inkomen, leuk

werk en vrijheid om goed voor je gezin, je familie of

jullie vrienden te zorgen en tijd om daarnaast leuke

dingen te kunnen doen. Ben jij die vrouw die de

vrijheid wilt om zelf te bepalen waar, wanneer en

voor wie je werkt? 

Dan leer ik jou en jouw dromen graag beter kennen.

Zie ik je binnenkort bij de GRATIS online Q&A? 

Check de data hier

Esther de Vroomen
Miss Troubleshooter
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https://www.misstroubleshooter.nl/aanmelden.html


PAGINA 3 MOTIVATIELICENTIE INFORMATIE

Ik wil meer vrijheid in mijn werk

Ik wil niet afhankelijk zijn van een werkgever

Ik wil mezelf verder ontwikkelen

Ik wil meer verdienen

Ik wil minder stress

Ik wil een betere balans tussen werk & privé

Ik wil meer uitdaging in werk

Ik wil werk doen dat ik leuk vindt

Je overweegt om voor jezelf te beginnen 

Maar je hebt vragen als waar begin ik? Wat ga ik

dan eigenlijk doen en voor wie? Hoe kom ik aan

klanten? Hoe motiveer ik mezelf? Wat kost het wel

niet om alles te regelen? Moet ik veel investeren?

Onbewust maak je het met al deze gedachten niet

makkelijker voor jezelf. 

Onbewust en onbedoeld maak je misschien de

drempel om te starten groter dan nodig. 

 

Betrap jij je regelmatig op één of meer van deze

gedachten? 

DAN IS MISS TROUBLESHOOTER 

WAT VOOR JOU!

Start je vandaag? De keuze is aan jou

Wat houdt je tegen? Wat heb je nodig? 

Miss Troubleshooter daagt je uit om alvast eens

over één vraag na te denken:

WAAROM WIL JIJ VOOR JEZELF BEGINNEN?

Als licentiepartner van
Miss Troubleshooter... 

...kies voor 
de sterkste basis 

voor jouw business!

Hoe ook jij voor jezelf
kunt beginnen.

EN WAT JOU ZEKER NIET HOEFT TEGEN TE HOUDEN

Heb je geen grote voor-investeringen nodig om

je bedrijf te starten

Ben je verzekerd van een goede voorbereiding

en persoonlijke begeleiding

Krijg je business support waar en wanneer jij

dat nodig hebt

Heb je 24/7 toegang tot gebruiksvriendelijke

office-tools waarmee je echt verder komt

Ben je partner van een community met de

heerlijkste vibe, verspreid over heel Nederland



Hoe jij jouw bedrijf kunt starten en wat een

goede focus is

Hoe andere dames succesvol werken en hoe jij

dat ook kunt 

Welke keuzes jij dankzij de bewezen werkwijze

van Miss Troubleshooter sneller kunt maken

Welke beginnersfouten vaak gemaakt worden

Je ervaart hoe Esther je helpt en hoe het is om

een boost van haar te krijgen

Wat jou toekomstige inkomen kan worden

gebaseerd op verschillende scenario’s

Dit is wat voor jou als... 

Als je voor jezelf wilt beginnen en wel hulp kunt

gebruiken of je vindt het spannend om het alleen te

doen? Tijdens de Q&A leer je wat jij nodig hebt. En

dat kan gewoon vanuit je luie stoel thuis, want het is

online. 

Wat ga je leren en ervaren?

Tijdens de Q&A ontdek je...

De sessie is persoonlijk van opzet. Daarom is er

slechts plaats voor een beperkt aantal dames per

keer. Zo ben jij verzekerd van alle aandacht en kun

je je vragen live aan haar stellen. 

Scherp krijgen wat jij het àllerleukste vindt om te

doen als je voor jezelf wilt starten

Hoe zou je verdienmodel eruit zien

Nieuwe, relevante inzichten voor jouw plannen

Wat licentiepartner worden jou te bieden heeft

Het voordeel van persoonlijke coaching en

support

Financiële mogelijkheden

De kracht van onze community

Esther neemt je in 60 minuten mee door de volgende

onderwerpen:

Kom proeven van de
kracht van samen.

Doe mee! 

Reserveer vandaag 
jouw gratis plaats via: 
misstroubleshooter.nl/aanmelden
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MELD JE AAN VOOR DE Q&A

http://www.misstroubleshooter.nl/aanmelden
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Miss Troubleshooter 
ging je voor.

EEN RI JKDOM AAN ERVARING, NU TOEGANKELI JK VOOR JOU

Hallo ambitieuze vrouw!

Esther startte haar bedrijf als één-pitter, een

troubleshooter (VA) voor het MKB. Ze vond moeizaam

haar eerste klanten en ook andere starters

obstakels. Ze mistte ook het sparren met collega's en

ondanks het vele netwerken, de gezelligheid. 

Ze begon met boeken te lezen en volgde diverse

trainingen & masterclasses en werd gecoacht door

succesvolle ondernemers die haar inspireerden en

leerde alles over ondernemen. Ze besefte hoeveel

andere dames er zijn, die kansen laten liggen.

Dit gaf haar een belangrijk inzicht: 

door alles zelf te doen, te doorleven en op te

lossen kan ik anderen helpen succesvol te zijn. 

Ze ontwikkelde geheel volgens haar eigen visie een

uniek concept - het 'Licentiepartner concept'.

Miss Troubleshooter gunt elke ambitieuze vrouw haar

mooiste leven. 

In dit magazine vertellen we je meer over hoe jij licentiepartner kunt worden en wat dit jou oplevert. Als

licentiepartner van Miss Troubleshooter maak je namelijk de beste start met jouw bedrijf. Want alles wat jij

via de werkwijze van Miss Troubleshooter gaat aanpakken, heeft Esther zelf meegemaakt. Ze heeft haar

eigen bedrijf opgebouwd naast een gezin en zorg voor familie. Onderweg kwam ze allerlei uitdagingen

tegen. Van de eerste offerte tot aan die lastige klant en sjorren aan nieuwe opdrachten.  Zoals ze zelf

zegt: "Ik heb het allemaal beleefd. Alle wijsheid, inzichten en ervaring die ikzelf door de jaren heen heb

opgedaan met mijn eigen bedrijf, de kennis van diverse business coaches en de beste masterclasses heb ik

nu bereikbaar gemaakt voor jou."

"ik wil jou graag inspireren en aanmoedigen te doen

waar je goed in bent. Ik bied jou als licentiepartner

een compleet pakket aan inclusief een backoffice

met ondersteuning die het jou makkelijk maakt om

een vliegende start te maken met jouw eigen

bedrijf. Ik adviseer je bij het starten als ondernemer

en help je een eigen uitstraling te creëren. Van

bedrijfsplan, naam tot logo, websites, social media

etc etc.."

Ik begeleid en support je als persoonlijke en

betrokken businessmentor. Samen zijn we een

“Virtueel team" voor onze klanten, die elkaar

supporten, aansporen en up-liften in het leven en

zakelijk succes." 

Miss Troubleshooter 

is DE community voor ambitieuze

ondernemende vrouwen!

"Het is mijn missie om

vrouwen te helpen hun

vleugels uit te slaan en

samen succesvol te

zijn"



Stap voor stap werken aan jouw business

In 12 werkweken je bedrijf lanceren

Leren hoe ondernemen werkt

Een mooi inkomen realiseren

Professionele website, SEO teksten &

branding t.w.v. € 3.000,-

Individuele Coaching t.w.v. € 5.000,-

10x Master your business meetings

Deelname workshops t.w.v. € 500,-

Diverse tools incl. training t.w.v. € 475,-

Support & back office t.w.v. € 1.800,-

Inkoopvoordeel

Professionele profielfoto's t.w.v. € 100,-

Als licentiepartner ga je

Wat krijg je? 

 t.w.v. € 1.500,-

Gun
jezelf de
vrijheid.

Mindset
Inspiratie 
Samen
Succesvol

GROEI MET DE 
MISS TROUBLESHOOTER

SUCCESFORMULE

START ZELFVERZEKERD 
JE EIGEN BUSINESS!

T.W.V.€ 12.400,-



Miss Troubleshooter maakt
starten een stuk makkelijker.

HOE GAAN WE SAMEN AAN DE SLAG

Programma voor nieuwe licentiepartners

Direct nadat jij je hebt aangemeld als licentiepartner, gaan we aan de slag met jouw bedrijf. 

Je sluit een licentietraject af voor minimaal 9 maanden. In de eerste 12 werkweken leggen we met intensieve

begeleiding een solide basis. Deze tijd staat bol van het uitwerken van je strategie, je branding, lancering van

je website en je marketing. Pas als alles startklaar staat en jij jouw eerste klanten kunt bedienen, ga je per

maand betalen.

Je trekt de eerste 3 maanden veel op met Miss Troubleshooter die intensief betrokken is bij jouw eerste

stappen. Ze deelt enrom veel kennis en ervaring met je tot je oren gloeien. Bijvoorbeeld over slim gebruik

van software tools, verkoopstrategieën, service verlenen en veelgestelde vragen van klanten. Ook het

vormgeven van nieuwsbrieven, social media, het bedenken van content en de installatie van je

administratiepakket zijn hier onderdeel van. Het doel is dat 100% zelfstandig ondernemer wordt, onder je

eigen bedrijfsnaam en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
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Een ervaren business coach

Een business coach die intensief en persoonlijk

betrokken is 

Handige tools om slimmer te ondernemen en het

makkelijker 

Helpdesk voor al je (ondernemers) vragen

Leerzame workshops en masterclasses

te maken voor jou

Ben je enthousiast en wil je meer weten?

Meld je dan aan voor een online Q&A’s of maak een afspraak! 

Als licentiepartner krijg je:

Betrouwbare samenwerkingspartners

Community met gelijkgestemde ambitieuze

ondernemende vrouwen

Support van experts en succesvolle ondernemers

Kant en klare documenten & formats 

Master your business meetings

die je nodig hebt

https://www.misstroubleshooter.nl/aanmelden.html


Kennismaken met Miss Troubleshooter

Sparren over jouw idee

Inventarisatie van jouw behoeften

Aanscherping van je plannen

Inzicht in je toekomstige inkomen

Weten hoe het voelt om door Esther

gecoacht te worden. 

Kennis over hoe business coaching jou

gaat helpen met het starten of verder

vormgeven van jouw bedrijf

Energie en super veel inspiratie

Wil je een eigen bedrijf starten? 

Maar vind je het spannend?

Dit gaat de Q&A  jou brengen!

Meld 
je 
aan.

KOM JE 
KENNISMAKEN?

ONTDEK DE WERKWIJZE VAN 

MISS TROUBLESHOOTER IN 

DEZE INSPIRERENDE ONLINE Q&A!

Meld je aan via:
misstroubleshooter.nl/aanmelden

http://www.misstroubleshooter.nl/aanmelden


jouw businessplan 

van idee naar concreet plan

van talenten naar diensten

vertaalslag maken naar de markt

(doelgroep bepalen) 

Je ideale klant duidelijk in beeld

4x Strategie meeting | 90 minuten

Afspraak met SEO tekstschrijver 

Zoekwoorden-onderzoek en SEO

teksten door tekstschrijver

Afspraak met designer m.b.t.

templates voor social media

ontwerp van jouw website

2x Marketing meeting | 90 minuten

       logo- en huisstijlontwerp

MAAND 2

finetunen van je website 

Inrichten social media accounts

Content strategie opzetten

laatste puntjes op de i

jouw bedrijf gaat LIVE!!

2x Sales meeting | 90 minuten

MAAND 3

DIT IS WAT WIJ GAAN DOEN

MAAND 1

LICENTIE INFORMATIE GETTING STARTEDPAGINA 9

De eerste 3 maanden 



MAAND 4-9

Opleveren officiële documenten

Opleveren ingerichte administratie

Uitleg en training om zelf je

administratie bij te houden en je

kwartaal aangiftes te doen

Master your Business meeting  

Toegang tot de online

leeromgeving MT Academy

Online helpdesk en

ondernemerssupport feedback 

Master your Business meeting Toegang 

       op al je vragen

Uitleg & training website 

Uitnodigingen voor workshops en

events

Online Get to getters

Master your Business meeting  
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DIT IS WAT WIJ GAAN DOEN

opvolgende 6 maanden 

MAAND 4-9

MAAND 4-9



ONTWERP LOGO &
HUISSTIJL

ONTWERP 
VISITEKAARTJES

ONTWERP WEBSITE
INCL. EENVOUDIG

BEHEER

SEO PROOF
WEBSITE TEKSTEN

FREE
DESIGN SOFTWARE

NIEUWSBRIEF
 PROGRAMMA

ADMINISTRATIE
PAKKET INCL. UREN
& KM REGISTRATIE

APP VOOR
REGISTRATIE
VAN AL JE
BONNETJES

LIDMAATSCHAP
SLIMME TOOLS EN

ESSENTIËLE
NETWERKEN

STERKE
ALGEMENE

VOORWAARDEN

AVG DOCUMENTEN
INCL. DISCLAIMER

OVEREENKOMST
VAN OPDRACHT

1 OP 1 COACHING
IN SUCCESVOL
ONDERNEMEN

COLLEGA
ONDERNEMERS
WAARDEVOLLE
COMMUNITY

WORKSHOPS &
MASTERCLASSES

MAANDELIJKSE 
SUCCES & GROEI

MEETINGS

1 2 3 4 5

7 8 9 10

12 13 14 15

 Hoe werkt het en wat zit
er in het licentieconcept?

Licentiepartners starten met de volgende stappen in 12 weken hun bedrijf.  Dit traject is met veel zorg

samengesteld en bevat precies wat jij nodig hebt. Vertrouw op de blauwdruk die op maat gemaakt wordt voor

jou. Wat zit er allemaal in het licentieconcept? Hier zie je stap voor stap wat we in de basis gaan doen.
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BEDRIJFSNAAM

SOCIAL
DESIGNS 

CRM SYSTEEM
VOOR OFFERTES

PERSOONLIJKE
SUPPORT EN
BEGELEIDING

6

11

16 17 18 19 20

WE DOEN HET SAMEN, STAP VOOR STAP!



Met coaching alleen, ben je er nog niet

De kracht zit in het een op een coachen, Hierdoor kom

jij maximaal tot  je recht. Je leert in jezelf te

vertrouwen en leert hoe ondernemen werkt. 

Esther helpt je vanuit haar eigen ervaringen, haar

kennis over ondernemen, marketing en sales. 

Maar ook door de ervaringen met de vele dames die

ze al heeft mogen helpen en alles wat zij zelf geleerd

heeft van andere succesvolle ondernemers. Ze weet

hoe het werkt en wat er nodig is om jouw bedrijf

succesvol in de markt te zetten. En om dit te laten

groeien tot een bloeiend bedrijf, zodat jij een mooi

inkomen gaat verdienen.

Persoonlijke training & tools

Eén van de dingen die je gaat leren is het gebruiken

van handige tools. Dat maakt jou als ondernemer

stukken efficiënter en effectiever. 

En dat levert direct op! 

Want heel simpel: tijd is geld. Joúw tijd is joúw geld.

Daarom voorkomt Miss Troubleshooter dat jij veel

kostbare tijd en je focus verliest aan dingen die je niet

helpen om succesvol te worden. 

 Tools & tricks waarmee
jij tijd & stress bespaart.

Office software

Gratis toegang tot betaalde tools, software en apps.

Miss Troubleshooter heeft zakelijke abonnementen op

super handige tools, Ze zijn de basis voor een

succesvolle, goed georganiseerde business.

Als licentiehouder heb je toegang tot de handige

tools van Miss Troubleshooter. 
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INCLUSIEF PERSOONLIJKE TRAINING

Hulp nodig bij verzekeringen?

Miss Troubleshooter begeleidt je bij het afsluiten van

de nodige verzekeringen. We werken samen met

een betrouwbare partij, die ons goed adviseert.

Hierdoor profiteer jij als licentiepartner van goede

(prijs)afspraken.



Is administratie één van jouw beren op de weg?

Je ontvangt een beveiligd zakelijk account en

inloggegevens voor het boekhoudprogramma van

Miss Troubleshooter. 

Het programma voldoet aan de eisen die de

Nederlandse Belastingdienst stelt aan je zakelijke

boekhouding. Het programma heeft jouw branding

voor je offertes en facturen.

Met de app kun je vanaf al je mobiele apparaten

eenvoudig bonnetjes en facturen invoeren.

Met een rekening koppeling worden transacties

eenvoudig aan je administratie toegevoegd. 

Zo kun je bonnetjes en facturen direct matchen met

de transacties en is je boekhouding altijd op orde

en inzichtelijk.  

Hulp met een 
goede administratie.
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SUCCESVOLLER WORDEN DOOR INZICHT

Meer hulp nodig bij je administratie?

Miss Troubleshooter richt je administratie voor je in

en helpt je met een handige werkwijze op weg.

We werken samen met een betrouwbare partij, die

ons goed adviseert. Hierdoor profiteer jij als

licentiepartner van goede (prijs)afspraken.
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Annerique - Project Up

Esther is mijn businesscoach en heeft mij geholpen bij de opstart van mijn eigen

bedrijf. En nu een jaar later, helpt Esther mij continu om mezelf en mijn bedrijf

verder te verbeteren en naar een hoger plan te tillen. Ze houdt je een spiegel

voor, ze ziet jouw waarde en vertaalt die waarde naar de markt. Samen met

de andere licentiepartners, vormen we een team waar we gezamenlijke

producten ontwikkelen, kunnen sparren en ook opdrachten met elkaar kunnen

delen en naar elkaar kunnen doorverwijzen. In het begin vond ik het spannend

zo'n sprong in het diepe, maar het was de beste keuze voor mijzelf en mijn

bedrijf.

Kim - Virtueel HR Buro

Professioneel, doelgericht en creatief! Dat is Miss Troubleshooter. Ik raad je haar

van harte aan als je echte stappen wilt maken naar het opzetten van je eigen

business. Zij helpt je om je te focussen, om plannen concreet te maken en het

team is geweldig om onderdeel van te zijn. Samen werkt je aan je kennis,

vaardigheden en heb je nooit het gevoel er alleen voor te staan. Met het team

van ondernemers kunnen wij andere ondernemers op allerlei vlakken

ondersteunen. Heel waardevol en fijn om onderdeel van te zijn. 

Nancy - Office Secretary

Miss Troubleshooter is de ideale business coach. Zij denkt echt aan alles! Hele

goede begeleiding van A tot Z in het ondernemerschap. Je hebt een idee maar

weet niet waar te beginnen? Leg het aan Miss Troubleshooter voor en zij werkt

het idee verder met je uit tot een succes. Een echte aanrader wanneer je als

zelfstandig ondernemer wilt beginnen!

Licentiepartners over
Miss Troubleshooter.

Word jij onze nieuwe collega?
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Een veilige omgeving en heerlijke vibe

Als zelfstandig ondernemer moet je het zelf

waarmaken. Miss Troubleshooter helpt je met iedere

spannende stap. We zijn er wanneer je ons nodig

hebt. We geven je persoonlijke feedback en

zakelijke tips. Voor alle contacten tussen jou en Miss

Troubleshooter geldt dat al je informatie en

persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld

worden en nooit bij andere partijen zullen

terechtkomen.

Voorinvestering door Miss Troubleshooter 

Voor elke startende ondernemer die controle wilt

houden over zakelijke kosten, is deze samenwerking

een uitkomst, Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te

vinden en kunt leunen op bestaande faciliteiten,

diensten en support. 

Je weet vooraf waar je aan toe bent, wel zo

prettig! 

Gezamenlijke inkoop

Miss Troubleshooter faciliteert onder andere de

gezamenlijke inkoop van trainingen en workshops,

Regelmatig inventariseren we bij alle licentiepartners

welke behoefte er aan kennis is.

Master Your Business Meetings

Maandelijks hebben we online een Master Your

Business Meeting. In deze meetings werk je aan je

bedrijf, je doelstellingen en kun je om hulp vragen.

Tijdens deze meetings kijk je kritisch naar je

resultaten, je inzet en de balans zakelijk & privé.

Het doel is om de onderlinge betrokkenheid te

vergroten en jouw succes te waarborgen.

Helpdesk en support

Miss Troubleshooter adviseert je periodiek over

tarieven die gangbaar zijn in de branche, zo sta je

sterker bij het onderhandelen met klanten en nieuwe

prospects. Ook krijg je advies over het toepassen

van kortingen en wat je kunt doen als facturen niet

zijn betaald.

Klanten werving

Acquisitie kan gezamenlijk georganiseerd worden.

Bijvoorbeeld in de vorm van een mailing,

beursdeelname, netwerkactiviteit enzovoort. 

Dit scheelt je al snel honderden euro’s per jaar aan

kosten. Jij bepaalt of je meedoet of dat je op eigen

initiatief en kosten commerciële acties in gang zet. 

Een heerlijke vibe en 
een veilige thuishaven.

EEN PRETTIGE LEEROMGEVING
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M E E T  T H E  T E A M
Join us.

Looking
for you!



Waardevolle community

Als zelfstandige éénpitter voel je soms het gemis

van fijne collega’s waar je even mee kunt sparren

of je verhaal aan kwijt kunt. Het concept van de

community van Miss Troubleshooter is een

waardevol netwerk op basis van prettige,

gelijkwaardige samenwerkingen. We zijn oprecht

betrokken en collegiaal. Een community met waar

gelijkgestemde, betrouwbare mensen zich thuis

voelen en veilig genoeg om elkaar aan te vullen, uit

te dagen en te inspireren. En voor de fun en

gezellgheid! Miss Troubleshooter. organiseert namelijk

één keer per jaar een uitje waar onderlinge

kennismaking en gezelligheid met alle licentiepartners

centraal staan. 

Ben jij 100% gemotiveerd en wil je van start?

Maak dan een afspraak of meld je aan voor de

gratis online Q&A!.

Waardevolle samenwerkingen

Vertrouwen, loyaliteit en samenwerken aan

continuïteit staan centraal in het concept van Miss

Troubleshooter. Hiervoor is 100% commitment en 100%

open communicatie noodzakelijk. Op dezelfde basis

verbinden we elkaar aan klanten, opdrachten en

zetten we elkaar in voor eigen opdrachtgevers. 

Vertrouwen, loyaliteit & continuïteit

Vertrouwen en loyaliteit zijn essentiële pijlers binnen

de werkwijze van Miss Troubleshooter. 

Zo is het als licentiepartner niet toegestaan om eigen

licenties te ontwikkelen of te laten ontwikkelen. Net zo

min is het toegestaan om de werkwijze, het

licentieconcept van Miss Troubleshooter en haar

bijbehorende strategieën te laten inzien of te

kopiëren door derden.
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Samenwerken aan 
jouw succesvolle bedrijf.

SAMEN IS DE SLEUTEL TOT SUCCES

Waar wacht je nog op? 
Meld je aan!

https://www.misstroubleshooter.nl/aanmelden.html


Individuele 1:1 coaching

Community van Miss Troubleshooter

Gedegen plan van aanpak

Goede bedrijfsnaam

Logo ontwerp & ontwerp huisstijl

Ontwerp visitekaartje

Headers voor je Social Media accounts

Complete moderne website in jouw huisstijl

Professionele website teksten & SEO proof

Training design programma voor je content

Nieuwsbrief e-mail programma met uitleg

Administratie programma met support

Uren & kilometerregistratie

App voor de registratie van je bonnetjes

CRM systeem voor offertes

Algemene voorwaarden

AVG documenten en disclaimer

Diverse handige templates en tools

Persoonlijke support en begeleiding 

Mastermind met collega ondernemers

WAAROM AANSLUITEN 
BIJ MISS TROUBLESHOOTER DE JUISTE KEUZE IS
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MAAK SNEL EEN AFSPRAAK!

1001 redenen.

Geen (keuze) stress

Besparing in tijd om alles uit te zoeken

Sparringpartners bij vragen

Leuke collega ondernemers

Altijd blijven leren en ontwikkelen

Succesvolle groei

Master Your Business werkboek

Motivatie en support

Leuke masterclasses en workshops

Fijne samenwerkingen

Aandragen van klanten 

Waarneming/back-up

Gezellige kerstborrel 

Inspiratie als jij het even niet meer weet

Proefpersonen voor je try-out

Kritische feedback die je verder helpt

Altijd iemand die raad weet in wat jij zoekt

Ruim 140 jaar kennis en ervaring

We behoeden je voor misstappen 

Heel veel plezeier!



Ik heb al een KVK inschrijving, kan ik toch nog aansluiten? 

Zeker! Ik help je bij alles wat je nodig hebt om de volgende stappen te zetten in het uitrollen van je plannen.

Bijvoorbeeld je branding, website, algemene voorwaarden, een professionele website met professionele

teksten die hoog scoren in de online zoekmachines.

Help jij ook met persoonlijke groei? 

De belangrijkste succesfactor ben jijzelf en ondernemen is een groot persoonlijk ontwikkeltraject. 

Het antwoord is ja! Ik help je op weg met nieuwe kennis en vaardigheden en support je om je uitdagingen te

overwinnen. Of dit je uiteindelijk lukt, is afhankelijk van hoe graag jij wilt groeien. Jij bent en blijft de kapitein

op jouw eigen schip.

Heb jij een plan om van een vast inkomen naar een zelfstandig inkomen te komen? 

Het hebben van een plan gaat je helpen om de juiste keuzes te maken en door te zetten. Daarom is het

sparren over jouw financiële plaatje één van de eerste dingen die we gaan doen. Ik ga je alles vertellen

over allerlei mogelijke scenario's zodat jij weloverwogen keuzes kunt maken.

Geef je ook advies over juridische zaken? 

We werken met gedegen op maakt gemaakte algemene voorwaarden Bij specifieke vragen, kun je in het

netwerk van businesspartners van Miss Troubleshooter tegen een gunstig tarief het juiste advies inwinnen.

Waarom zou ik me aansluiten bij Miss Troubleshooter?

Omdat jij een ambitieuze vrouw bent, die verder wil groeien, ontwikkelen en elf aan het roer wilt staan.

Omdat jij het net als veel andere dames het spannend vind. De community van Miss Troubleshooter biedt jou

een veilige omgeving om je te durven ontplooien.

Ik kan online genoeg coaches vinden. Wat maakt Miss Troubleshooter anders?

Ik ben Miss Troubleshooter gestart, om vrouwen te helpen hun vleugels uit te slaan en samen

succesvol te maken. Daarom ben ik intensief persoonlijk betrokken bij elke stap die daarvoor nodig is. 

Ik help je bij iedere stap praktisch en concreet op weg met relevante antwoorden, plannen, middelen en

tools. Je doorloopt geen standaard stappenplan, maar krijgt altijd maatwerk.

Hoe kom ik aan klanten?

Het vinden en binden van klanten is altijd een samenkomst van vraag en aanbod. Wanneer jij de juiste focus

hebt met het juiste aanbod voor je klanten in het werkveld waarin jij excelleert, dan vinden klanten jou! Om

het je klanten makkelijk te maken, heb je een goede sales & marketingtools nodig en daar helpen we je mee!
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AAN MISS TROUBLESHOOTER

Veel gestelde vragen.



 Facts.

100%
service

1
doel

100%
ambitie

100%
inzet

1001
ideeën

0
problemen
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MISS TROUBLESHOOTER | WWW.MISSTROUBLESHOOTER.NL
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jij
De kracht van jouw

bedrijf, dat ben


