
 

 

Word ambassadeur! 
 

Ben je enthousiast over de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes? 
Wil je je in gaan schrijven voor de training?  Weet dan dat het 

mogelijk is om ambassadeur te worden. Als ambassadeur geniet je 
verschillende voordelen, zoals onder andere korting op de training 

en gratis consultatie bij casussen. Uiteraard zijn er ook verwachtingen. 

Hieronder staat alles even voor je op een rijtje: 

 

4 verwachtingen: 

• Je volgt de training, als ambassadeur moet je natuurlijk van de 
hoed en de rand weten! 

• Je prijst de methode aan! Hoe? Nou zo: 
▪ Mond-tot-mond-reclame (naamsbekendheid in jouw netwerk, 

bijv. bij ouders, bij scholen, besturen, uitgevers, tijdschriftmakers 

enz.) 
▪ Posts op social media (frequentie: maandelijks), bijvoorbeeld: 

• Het delen van mijn posts met jouw netwerk 

• Het delen van eigen posts (tag ons!), bijv. het beschrijven 
van een ervaring met de methode, een foto van als je met 

kinderen werkt, enz.) 

• Je plaatst het erkenningslogo op jouw website / website van jouw werk met 
een link naar de ambassadeurspagina op mijn website (logo ontvang je na de 
training).  Dat is belangrijk om twee redenen: 

▪ Mensen kunnen zo controleren dat je écht erkend bent. 
▪ Het is goed voor de vindbaarheid van mijn website (en ook die 

van jou overigens) op Google.  

• Je concurreert niet met mij: je ontwikkelt geen materialen zonder 
samenspraak of op persoonlijke titel. Heb je een idee voor nieuw materiaal, 
dan kun je me dat voorleggen. Jouw idee wordt dan gepubliceerd op mijn 

website. Vele ambassadeurs hebben dat reeds gedaan. Uiteraard word jouw 
medewerking altijd vermeld. Werk je mee aan een product dat te koop wordt 

aangeboden, dan staat daar uiteraard een vergoeding tegenover. Je geeft geen 

cursussen, workshops of trainingen over deze methode. Als ambassadeur wijs 
je geïnteresseerden op de materialen en scholingsdiensten die ik bied. Dit is 

belangrijk om het volgende: de downloads en handleiding zijn gratis. Dat wil ik 
zo houden, dat is mijn missie. Dat lukt door inkomsten uit aanvullende 

producten en diensten, zoals scholing. Als ambassadeurs ook scholing over 
deze methode zouden aanbieden, dan werkt dat mijn missie tegen. 

Je kunt ambassadeur worden als je aan al deze vier verwachtingen kunt voldoen. 

https://www.stoplichtkaartjes.nl/ambassadeurs/


 

 

6 voordelen: 

Ik ben dol op ambassadeurs, daarom zet ik daar zes voordelen tegenover, omdat het 
voor ons beiden een win-win-situatie moet zijn: 

• Je krijgt 30 euro korting op de training. De training kost jou dus geen 160 euro, 
maar 130 euro!  

• Sowieso is bij de training de 15-euro-deal inbegrepen. Dit is de gemaksdeal die 
je vast op de website voorbij hebt zien komen. Bij deze deal krijg je alle 

downloads in één keer netjes gesorteerde mappen. Dat scheelt een boel 
downloadtijd (zo’n 4 uur!) In de toekomst krijg je nieuwe downloads 

automatisch. En let op: ambassadeurs krijgen die nieuwe downloads als 
eerste! 

• Na de training ontvang je een digitaal certificaat. Kijk: dat is nou gelijk leuk voor 

je eerste post!      Vergeet ons niet te taggen! 

• Als je het erkenningslogo met een werkende link naar de ambassadeurspagina 
van mijn website hebt geplaatst, ontvang je ook nog eens 15 euro 
webshoptegoed. Ook dat is mooi meegenomen! Geef me wel even een seintje 

dat je dit gedaan hebt en waar ik dat kan vinden.  

• Je mag me als ambassadeur altijd gratis consulteren, bijvoorbeeld als je 
vastloopt met een leerling en even niet weet hoe je verder moet. De meeste 
ambassadeurs sturen een mailtje, maar een belletje of even zoomen mag ook. 

Zo ben ik altijd dichtbij om jou verder te helpen. 

• In de handleiding, in de verschillende pakketten, in de kennismakingswebinar, 
in de folder die ik meestuur als mensen iets bestellen,…. steeds verwijs ik naar 

de ambassadeurs. Mensen die hulp nodig hebben voor hun kind of leerling 
kunnen via mijn site bij jou terecht komen. Dat is klandizie voor jou dus. In mijn 

posts op social media verwijs ik vaak naar de ambassadeurs. Eens in de zoveel 
tijd maak ik een post over ambassadeurs en zet ik ze in de picture. Zo helpt 

mijn netwerk jou mogelijk weer. 

 

Hoe werkt het? 

Wil je ambassadeur worden? Ja? Tof! Ik verwelkom je graag. Stuur me gauw een 

mailtje. Je krijgt dan een kortingscode voor 30 euro. Dat wordt dan gelijk verrekend 

als je de training boekt. Na de training ontvang je jouw certificaat en het 
erkenningslogo. Plaats deze met een werkende link naar de ambassadeurspagina op 

mijn website (ik help je als dat nodig is). Geef mij een seintje en laat me weten waar 
ik het kan terugvinden. Jij ontvangt dan van mij een kortingscode met 15 euro 

webshoptegoed. Ik zie dan graag jouw posts, met een tag naar ons, voorbij komen op 
social media. 

https://www.stoplichtkaartjes.nl/ambassadeurs/

