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Mijn missie? Jou helpen om het beste te halen uit jezelf. Zo doe je méér met je mogelijkheden. En bereik je sneller en 

gemakkelijker je doelstellingen – privé en professioneel.  

§ Wil je je persoonlijke potentieel ontplooien? 

§ Een betere peoplemanager worden? 

§ Meer klanten winnen en je omzet verhogen? 

§ Een sterk en onderscheidend imago uitstralen? 

§ Zelf een succesvolle coach worden?  

Met mijn coachingaanpak til je jezelf, je onderneming en je medewerkers naar een hoger niveau. Wat je mag 

verwachten? Weinig blabla en veel boemboem!  Want met intenties en mooie woorden alleen kom je er niet …  

Ik hanteer een no-nonsenseaanpak die je inzicht geeft, je mogelijkheden doorgrondt en je drijfveren laat 

bovendrijven. Daarna stippelen we samen een concreet actieplan uit om stap voor stap je ambities te realiseren.   

Ik had het voorrecht om te leren van gerenommeerde coaches zoals Dr. Richard Bandler, Tony Robbins, Cloë 

Madanes, Brendon Burchard, Chet Holmes en mijn persoonlijke mentor Gilbert Willems. De lessen die ik trok uit hun 

begeleiding en mijn eigen ervaringen in het businessleven, deel ik graag met ambitieuze ondernemers zoals jij.  

Ik kijk ernaar uit om jou te gidsen naar de persoon die je altijd al hebt willen zijn. 

Met inspirerende groeten, 

Frank Segers 
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aanpak 
“Coaching is about creating an action plan that 

moves you forward, from where you are to where 
you want to be.” 

Om te groeien, moet je jezelf kunnen zijn bij iemand die je begrijpt en zich inleeft in jouw situatie. Iemand die 

vertrouwen inboezemt en tegelijk expertise uitstraalt. Iemand die de juiste balans kent tussen emotie en ratio. En die 

jou helpt om kansen te grijpen. Dat vereist leiderschap, inzicht en ervaring – gekoppeld aan gezond verstand en een 

uitstekend communicatievermogen. Zo iemand is Frank Segers.  

Schakel je Frank in als coach? Dan krijg je: 

§ diepgaande gesprekken in een amicale en vertrouwelijke sfeer; 

§ een onverbloemde analyse van je huidige situatie; 

§ een overzicht van plus- en minpunten, kansen en valkuilen; 

§ verrassende inzichten en uitdagende toekomstambities; 

§ een stapsgewijs actieplan. 

En dat alles volgens een mens- en resultaatgerichte aanpak – naadloos afgestemd op jouw persoonlijkheid. 

coachingtypes 
“No matter how many mistakes you make or how 

slow you progress, you are still way ahead of 
everyone who isn't trying.” – Tony Robbins 

1. executive coaching 

2. life coaching 

3. kmo-coaching (STIMulans) 

4. salescoaching 

5. coaching publiek spreken 

6. coach de coach 

 



	

	

 

executive 
coaching 

Versterk je leiderschap 

Als CEO, ondernemer, manager  of consultant doe je aan strategische bedrijfsvoering, 

en ben je tegelijk een peoplemanager. Je moet leiderschap tonen en inspireren, 

motiveren en obstakels uit de weg ruimen, strategisch denken en doelgericht 

handelen. Je bent een jongleur die een resem balletjes tegelijk in de lucht moet 

houden. In een wereld die razendsnel evolueert, sta je bovendien op een wankele 

ondergrond in plaats van een stabiel vlak. Ondertussen moet je ook nog het beste 

van jezelf geven in je privéleven.  

Dankzij executive coaching definieer, verduidelijk en realiseer je je doelstellingen, en 

versterk je je persoonlijke en professionele leiderschap. Frank Segers treedt op als 

sparringpartner en luisterend oor. Om zo je mogelijkheden te ontdekken, ontwikkelen 

en toe te passen. Beschouw hem gerust als je caddy op een golfwedstrijd: degene 

die je de juiste club aanreikt op het juiste moment.  

Executive coaching in een notendop: 

§ doelstellingen bepalen; 

§ acties ontwikkelen die duurzame gedragsverandering tot stand brengen; 

§ bezinnen over veranderingen om tot nieuwe inzichten te komen; 

§ een stappenplan ontwikkelen om de gewenste zakelijke en persoonlijke 

resultaten te bereiken. 

life 
coaching 

Geef je leven een bestemming 

Als life coach help ik je om jezelf beter te leren kennen, bewuster in het leven te staan 

en gelukkiger te worden. Life coaching gaat over het ‘reisdoel’ van je leven en welk 

parcours je moet volgen om vlotter je bestemming te bereiken.  

Steeds meer mensen liggen in de knoop met zichzelf, zijn vastgeroest in de verkeerde 

job, lopen voortdurend tegen dezelfde obstakels aan. Een frisse en onbevangen blik 

van een empathische buitenstaander helpt om inzicht te krijgen in jezelf. En samen 

het antwoord te vinden op drie cruciale vragen: 

1. Wie ben je? 

2. Wat wil je? 

3. Wat kun je? 

Frank treedt op als een bondgenoot om je privé- en zakelijke leven vorm te geven. Hij 

stuurt bij als jij de pedalen kwijt bent. Hij treedt op als je persoonlijke gps naar meer 

zingeving in je leven en je werk. Hij helpt je om te ontdekken waar je écht naartoe wil. 

En hij maakt je wegwijs op een behulpzame, aanmoedigende en enthousiaste 

manier. Zo maak je betere keuzes, buig je negatieve gewoontes om en stap je uit je 

comfortzone. 
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kmo- 
coaching 

Geef je kmo vleugels 

Is je kmo klaar voor de uitdagingen van morgen? Heb je een heldere visie, missie en 

strategie om je bedrijf door de woelige ondernemerswateren te loodsen? Is je bedrijf 

goed gestructureerd en logisch georganiseerd? Staan de neuzen van je medewerkers 

in dezelfde richting? Speciaal voor kmo’s ontwikkelde Frank Segers een aanpak die je 

onderneming de wind in de zeilen geeft: STIMulans.  

We pluizen samen uit hoe je bedrijf er vandaag voorstaat, en welke acties je moet 

ondernemen om koers te zetten naar succes. Sales, marketing, leiderschap, 

bedrijfsprocessen, impact, communicatie, hr, … het passeert allemaal de revue in 

deze overkoepelende coachingaanpak. 

kmo-coaching in vier stappen: 

1. analyse: audit van je huidige situatie met focus op sterktes en zwaktes; 

2.  strategie: ontwikkelen van een strategie voor een gezond bedrijf met 

doelstellingen op de korte en lange termijn; 

3. actieplan: stappen bepalen die nodig zijn om de gewenste veranderingen en 

resultaten neer te zetten; 

4. evalueren en bijsturen: overlegmomenten en feedback om vooruitgang te 

meten. 

STIMulans focust op de vier pijlers Sales, Team, Marketing en Impact. 

sales-
coaching 

Boost je verkooptalent 

Wil je meer klanten aantrekken zonder opdringerig te zijn? Van je bestaande klanten 

ambassadeurs maken? En efficiënte verkooptechnieken hanteren? Dan is een 

salescoaching jou op het lijf geschreven!  

Het traditionele verkoopjasje is passé. Door de snel veranderende maatschappij, de 

mondige consument en de digitale revolutie moet je sales anders benaderen: 

§ evolueren van verkoper naar adviseur; 

§ push-benadering vervangen door pull; 

§ inzicht hebben in je klanten en het traject dat ze afleggen; 

§ problemen oplossen en inspelen op natuurlijke behoeften; 

§ digitale media in je voordeel hanteren; 

§ altijd net een stapje verder gaan. 

Deze formule combineert individuele coaching en training. En dat volgens een 

methode geïnspireerd op een van de meest succesvolle salesprofessionals ter wereld. 

Resultaat: tevreden verkopers, meer omzet én loyale klanten.  

Frank Segers is je ‘sherpa’ die jou en je medewerkers aanspoort om hoger te klimmen 

en bergen te verzetten. 
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coaching 
publiek 
spreken 

Spreek met lef en impact 

Heb je plankenkoorts als je voor een publiek moet spreken? Geen idee hoe je je 

toeschouwers in de ban houdt? Of een goed gestoffeerde speech nodig die 

overtuigt en blijft hangen? Bij veel ondernemers en leidinggevenden slaat de bibber 

ze in de benen als ze het podium op moeten. Gelukkig is speechen een vaardigheid 

die je kunt trainen. Frank Segers helpt jou om je angst te overwinnen en je publiek te 

raken. 

De toepassingen van deze training zijn eindeloos: 

§ een motiverende teammeeting; 

§ een commerciële presentatie; 

§ een lezing op een congres; 

§ een productpresentatie; 

§ een pitch voor klanten; 

§ … 

De coaching publiek spreken is nuttig voor iedereen die wil communiceren met 

impact. Geen enkele manager, ondernemer of leidinggevende ontkomt eraan. Je 

kunt dus maar beter goed voorbereid zijn! 

 

coach de 
coach 

Beteken meer voor jezelf en anderen 

Ben je een ervaringsdeskundige in je vak? Wil je graag anderen inspireren en 

begeleiden om het onderste uit de kan te halen van hun potentieel? En je eigen 

vaardigheden uitbreiden met coachingskills? Frank Segers torst een tjokvolle rugzak 

aan coachingervaring. En die kennis deelt hij graag met jou zodat ook jij een 

topcoach wordt! 

Op het programma: 

§ essentiële attitudes en competenties om te coachen; 

§ inzicht in je huidige coachingvaardigheden; 

§ tips om je coachingtalent te versterken; 

§ technieken om mensen voor jou te winnen; 

§ coaching inzetten om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking 

te optimaliseren; 

§ bijdragen tot zinvolle en resultaatgerichte verandering; 

§ en veel meer … 
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Frank Segers is een ondernemer pur sang en een duivel-doet-al in 

business. Hij is spreker en consultant. Trainer en coach. En ook 

auteur van de bestseller Impact: een inspirerend boek over het 

maximaliseren van je innerlijke kracht en het vergroten van je 

impact op anderen. 

Drie decennia praktijkervaring en permanente bijscholing maken 

van Frank een expert in persoonlijke ontwikkeling, marketing & 

sales, communicatie en leiderschap. 

Hij gidste duizenden cursisten en meer dan 250 kleine, 

middelgrote en grote ondernemingen naar uitstekende 

resultaten. En uit de obstakels die daarbij onvermijdelijk opdoken, 

trok hij waardevolle lessen. Frank maakte van levenslang leren zijn 

leidmotief. En al die kennis laat hij graag renderen voor jouw 

onderneming. 

Over Frank Segers 

Frank	Segers	
Groei-expert	&	
businesscoach	

Smaakt naar meer? 

Zet nu je eerste stappen naar persoonlijke en professionele groei. 

En schakel Frank Segers in als jouw sparringpartner en coach.  

 

 

03 457 70 80 

info@franksegers.be 

www.franksegers.be 



"Een coach is iemand die je 

vertelt wat je niet wil horen, 

die je laat zien wat je niet wil 

zien, zodat je kunt worden wat 

je altijd wist dat je kon zijn."

www.franksegers.be

www.franksegers.be


