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Het effect van deze lesmodule
1. het maken van een “communicatie” profiel 
2. het ontwikkelen van effectieve content* 

3. het schrijven van een plan van aanpak 

NB. de WGTF’er als ondernemer 

*Dit alles binnen de context van social media als het communicatie kanaal
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Waar kies je voor

•
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Wie ben jij?
• maak reclame voor je zelf.
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Het doel van Communicatie

• kennis: wat moeten ze van mij weten 

• houding: waar zit de emotie, associatie, verwachting 

• actie: hoe verhoog ik zijn/haar betrokkenheid 
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De media
• folder, advertentie, promotie,  

• medewerkers van de club, demodag,   gratis op proef, 
voordeel in de shop! 

• cursist-maakt-cursist 

• Online (social media, website)
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Wat is Social Media
“Een openbaar communicatiemiddel met als doel een relatie 
aan te gaan en/of te onderhouden met bestaande en/of 
(potentiële) klanten.  

•
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De Communicatievraag
Wat moeten wij van onze potentiële klant weten 

 Wie is mijn (potentiële) klant
 Wie ben ik als WGTF’er,  
 Wat is mijn business en  
 Wat wil ik betekenen voor mijn klanten.
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Criteria om te gaan golfen  

1. vrienden maken,       6. socialiseren/19e hole, 
2. bewegen,                    7. competitie, 
3. lekker buiten zijn,      8. samen en toch alleen, 
4. netwerken,                  9. alle leeftijden 
5. je zelf uitdagen,     
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Wat verwacht de (potentiële) klant van een WGTF golfleraar?
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Criteria golfleraar
1. Relatie opbouwen -> PERSOONLIJKE AANDACHT 

2. Persoonlijkheid -> GEDULDIG EN ZORGZAAM 

3. Kennis van leren -> COGNITIEVE, SOCIALE EN EFFECTIEVE VAARDIGHEDEN 

4. Liefde voor het vak -> SUCCESVOL 

5. Motiveren -> SLAGEN 

•

WGTF of the Netherlands 



WGTF of the Netherlands 

Wat moeten wij van onze potentiële klant weten 

 Wie is mijn (potentiële) klant
 Wie ben ik als WGTF’er,  
 Wat is mijn business en  
 Wat wil ik betekenen voor mijn klanten.
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We kennen verschillende klanten

jong/oud 
geslacht 
starter/beginner/gemiddeld/gevorderd 
zakelijk/privé 
individuen met een intelligente of fysieke beperking
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We kennen verschillende klanten
GVB/ 
baanpermissie 
verbeteren van hcp 
specialistische hulp 
entertainment/recreatie
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De meerwaarde van een golfleraar
• Wat wil de klant voor elkaar krijgen?                              ambities 

• Waar wordt de klant blij van?                                        voordelen 

• Waar maken we de klant blij mee?                             blij makers 

• Wat bieden wij de klant?                             diensten en services 

• Waar krijgt de klant hoofdpijn van?                           pijnpunten 

• Waar verzachten we de pijn van de klant mee?       pijnstillers
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• En nu jullie

WGTF of the Netherlands 



•

WGTF of the Netherlands 



•

WGTF of the Netherlands 



De communicatievraag 
Wat moeten wij van onze potentiële klant weten 

 Wie is mijn (potentiële) klant
 Wie ben ik als WGTF’er,  
 Wat is mijn business en  
 Wat wil ik betekenen voor mijn klanten.
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Het is de wijze waarop de (potentiële) klant naar jou kijkt. Het 
omvat een reeks aan aspecten waardoor jij geschikter oogt dan 
de concurrent(en).
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Mijn stelling is dan ook:  

Er is een groot marktsegment potentiële en bestaande golfers die geen behoefte hebben aan een golfpro met een boel credentials maar behoefte hebben 
aan een gedreven golfleraar die niet alleen anders les geeft, maar bovenal voordeliger, begrip voor hem/haar kan opbrengen, moderner en minder 
traditioneel.  

Vanuit het bovengenoemde kom ik dan tot de volgende WGTF organisatie profilering: 

De WGTF leraar geeft (op maat gesneden) goed les op basis van recreatie en amusement. Waarbij goede, spelervaring, gedrevenheid en professionaliteit 
centraal staan. De onderbouwing hiervoor wordt ingegeven door de manier waarop de WGTF’er wordt opgeleid: 

1. niet alleen les in overdracht van goed golfen (golfweek) 
2. maar ook diverse lesmodules met een praktische toepassing (coaching/empathie, MOT, biomechanica) 
3.  lesmodules met een technische toepassing (flightscope/clubfitting) 
4. scholingen ook door externe specialisten. (we keuren niet ons eigen vlees) WYOG 
5. we leiden geen full timers op maar rijpere m/v met bewezen competenties in de maatschappij die golfles er bij doen 
•
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Wie ben je 
Wie ben je in het dagelijks leven?  
Waar woon je? Leeftijd? Kinderen? Getrouwd/Samenwonend? Type baan? Nationaliteit? Opleiding?  

Wat biedt je aan? 
individueel, groep, jeugd, senioren, zakelijk, lessen, clinics, evenementen 

Wat voor persoonlijkheid heb je?  
Waar geloof je in (meer dan alleen religie) Wat zijn je dagelijks doelen: plezier, familie, overleven, etc.  

Wat moeten ze van jouw golflessen weten? 
Algemeen, specifiek? Hoe kijken ze tegen jouw lesgeven aan: is het boeiend, opwindend, leuk, een 
noodzakelijk kwaad, etc. Waar worden ze bij blij van? Welk probleem los je op? 

•
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Hoe ga je je profileren 
– Ik lever………………. (Hier beschrijf je in een paar woorden je product.) 

– Voor het… (Hier claim je het expertise domein waarin je wilt domineren.) 

– Aan………………… (Hier beschrijf je in een paar woorden je doelgroep.) 

– Die ………………… (Hier beschrijf je in één zin het probleem dat zij 
         hebben of waar ze blij van worden.) 

– Anders dan……………………… (Hier noem je een aantal concurrenten.) 

– Kan/is ons product…… (Hier noem je de belangrijkste onderscheidende 
                 functionele- of emotionele eigenschappen.) 

•
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Doelstelling 
• Zakelijk 

Naam/product bekendheid, cursisten genereren 
cursisten behouden, service, directe verkoop 

• Omgeving 
imago, profileren, autoriteit  
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Wat wil je met social media bereiken
• bekendheid (bereik verhogen o.a. websitebezoek, 

followers, fans ed) 

• betrokkenheid/loyaliteit, (likes, delen, reageren, reviews) 

• Actie/gedrag (aanmelden, aanvragen, downloads)
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Wat is social media
“Een openbaar communicatiemiddel met als doel een relatie aan te 
gaan en/of te onderhouden met bestaande en/of (potentiële) golfers.  

Het is geen middel om je eigen diensten te pushen, maar een manier om 
(h)erkend te worden als deskundige.  

Dit doe je door (potentiële) golfers te voorzien van de inspiratie en 
kennis die zij nodig hebben om tot een goede keuze te komen.”
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De content
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WGTF of the Netherlands 1. de doelgroep op de hoogte brengen 

2. het aangaan van een dialoog 

3. de doelgroep voeden met informatie 

4. mensen aanzetten tot actie 

5. het stimuleren van “waarderen” of “delen” van de boodschap
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Van content naar converseren 
Customer experience.  
positieve ervaring 

Conversatie.  
de dialoog aangaan 

Content.  
het profileren als expert 

Betrokkenheid 
De cursist betrekken in jouw manier van les geven 

Algemeen/divers. 
•
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Customer experience.  
positieve ervaring 
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Diversen
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OVERIGE CONTENT

WGTF of the Netherlands 

• interview relevante personen 

• actualiteit, nieuws 

• kijkje achter de schermen (o.a. dagboek) 

• zet fans in het zonnetje 

• leer van concurrenten 

• stel een vraag “Wat vind je…” 

• humor (woord- en cijferspelletjes) 

• herhaal je boodschap
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De middeleninzet 
off line: 
 Direct-/ e-mail  
 Pr  
 Lidmaatschap lokale/regionale MKB ondernemersvereniging 

online: 
 LinkedIn: dialoog over alle aspecten van de golf opleiding 
 Facebook: ideeën generator, activiteiten en profiel WGTF teacher 
 Twitter: activiteiten agenda 
 Instagram/You tube: visuele beeldvorming 

website: 
 profiel info op specifieke Wgtf landingspagina 
 FAQ: weetjes en ditjes 

•
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wat verder ter tafel komt> 

• negatieve berichtgeving 
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Omgaan met negatieve berichtgeving
Breng vooruitgang in de berichtgeving binnen de context van 
• eerlijk feiten 
• Snel reageren, niet afwachten 
• Bevestig, geef toe en wees eerlijk 
• Verwijs naar website (FAQ) 
• Overweeg een off-line discussie 
• Nazorg; positieve berichtgeving 

•
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Samenvattend
EIGEN- EN EXTERNE ANALYSE + DOELGROEP  + 
PROFILERING 

STRATEGIE;  INFORMEREN OF OVERTUIGEN 
Content/BOODSCHAP 

MIDDELEN, TIJD, BUDGET
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HOE ZIET JOUW STAPPENPLAN ER  
VANAF MORGEN UIT?
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1. Ik word een WGTF golf teacher 
zie onderdelen WGTF opleiding 

2. Ik ben een WGTF golf teacher 
zakelijke en persoonlijke cv, hobby’s/favorieten, welke ervaringen allemaal  

2. Mijn golf expertise (kennis) 
kennis versterken, weerleggen van onjuiste kennis, onderwerp belangrijker maken 

3. Mijn golf cursus/opleiding. (attitude) 
cursuspresentatie (online preview) klanten review/recensies, aanmelden, FAQ, vroegboekkorting 

•
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De eindopdracht
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https://wgtf.nl/leden/ 

https://www.wgtf.nl/leden/raymond-van-hooft/

•
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https://wgtf.nl/leden/
https://www.wgtf.nl/leden/raymond-van-hooft/
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De beoordeling van de eindopdracht
1.Authentiek  

Het concept moet bij de waarden en de identiteit van de WGTF’er passen.  

2.Aantrekkelijk  
Het concept moet op een relevante en aansprekende manier gecommuniceerd 
worden.  

3.Afwijkend  
De inhoud moet onderscheidend van de concurrenten zijn
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Marja woont in een randgemeente van Rotterdam, ook wel een 'slaapstad' genoemd. U kent de 
situatie wel, nieuwbouwwijken, weinig culturele voorzieningen, veel jonge gezinnen (met en 
zonder kinderen). 
Marja heeft het idee opgevat om in de garage van haar twee-onder-een-kapwoning, na 
verbouwing, een indoor-golfschool te beginnen: de simulator analyseert je swing, uniek is verder 
dat de sensoren-mat ook de hoek meet waarin de bal wordt geslagen, zodat je kunt zien of op het 
raakmoment de bal opwaarts of neerwaarts is geraakt. 
Zij en haar Rotterdamse vriend Joost L. kunnen uitstekend golfen, de kwaliteit is dus 
gegarandeerd. 
De omgeving lijkt ook goed: veel tweeverdieners. In de omgeving zijn weliswaar 2 
golfverenigingen gevestigd, maar de prijzen van de golflessen in Marja's golfschool zullen 
aanzienlijk lager liggen. 
Marja en Joost zijn ervan overtuigd dat er een enorme markt is voor indoor-golfschool “Tropical”. 
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De WGTF’er als ondernemer
• zzp’er 

• in loondienst van de golfvereniging 

• in loondienst en zzp’er
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De voordelen van een eenmanszaak: 
Je hebt geen businesspartner nodig. Je kan dus zelf snel beslissen. 
Er is geen verplicht minimumkapitaal. 
Eenvoudig en goedkoop starten. 
Boekhouding is relatief eenvoudig. 
Belastingvoordeel: zelfstandigen- en startersaftrek (let op urencriterium) 

Let op:  
betalen van inkomsten-, omzetbelasting 
Je bent zelf aansprakelijk. (privevermogen) 

•
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Wat zijn de voordelen om in loondienst te zijn? 

• Je krijgt maandelijks een vast salaris.  

• Je hebt erg veel rechten. vakantiedagen, verschillende soorten verlof en 
aanverwante zaken.  

• Je kunt gebruik maken van het sociale vangnet. 
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Wat zijn de voordelen in loondienst en als zzp’er   

• Je loopt minder financieel risico. 

• je kan uitzoeken of ondernemerschap iets voor je is 

• Zonder “druk” kan je je eigen bedrijf opbouwen 

WGTF of the Netherlands 



De prijskaart 
Privéles 25 minuten 
1 persoon € 30,00 p.p. 
4 personen € 11,25 p.p. totaal € 45,00  

Privéles 50 minuten 
1 persoon € 55,00 
4 personen € 18,50 p.p. totaal € 74,00 

5 lessen kaart € 144,00 (uitgangspunt zijn lessen van 25 minuten) 
10 lessen kaart € 270,00 (uitgangspunt zijn lessen van 25 minuten) 

5 lessen kaart € 261,50 (uitgangspunt zijn lessen van 50 minuten) 
10 lessen kaart € 495,00 (uitgangspunt zijn lessen van 50e minuten) 

Clinic tarief is veelal tussen de €35 en €50 per uur. 

Groepslessen groter dan 4 personen zijn altijd op aanvraag en afhankelijk van eis en wens opdrachtgever. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW 21%.
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Samenvattend
• Wat en wie wil je op welke manier bereiken 

• Hoe ga ik hen bereiken en interesseren 

• Integreer Social Media in je andere communicatie-activiteiten 

• Deel je content (verhalen, ervaringen, berichten, foto’s) 

• Evalueer resultaten en bepaal vervolgacties 

• Monitor wat er (over jou) gezegd wordt
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