
The Q



Je meest succesvolle kwartaal so far.
 

Join my tribe van likeminded vrouwen en ga
voor een kwartaal bomvol kennis, positieve

energie, community, accountability en PARTY.
 

You're invited.

The Q
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Your Q plan

We maken een Masterplan voor jouw

meest succesvolle kwartaal so far. 

Een concreet stappenplan met

concrete acties.

Praktisch en duidelijk.

De werkwijze
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03Action

Bring the action

We gaan samen met een groep

likeminded onderneemsters knallen

voor jouw meest succesvolle kwartaal

Vanuit positieve energie, vertrouwen

Accountability & steun

Results

Jouw meest succesvolle en

winstgevende kwartaal so far

Een groep likeminded onderneemsters

die jou vet veel energie geven

Een werkende strategie die jij vaker kan

inzetten

Best of both worlds: een groepsprogramma met 1:1 coaching.



Goals

The Q plan:
strategy

Action & joy Start

Reflection:
Let's Celebrate

SUCCES

Met deze methode heb ik al vele vrouwen
mogen helpen. Hij is ontworpen op basis van
wetenschappelijk onderzoek, mijn ervaring
als gedragswetenschapper, eigen
ervaringen en coaching van klanten. Dit is dé
methode voor gedragsverandering. En
doelen bereiken is gedragsverandering. 

Mijn unieke methode

The Q



Inhoud programma
Dit programma is gemaakt
voor jou, de onderneemster die
meer connecties wil maken, die
een likeminded groep vrouwen
om zich heen wil verzamelen. 

Comunity

Niet alleen kennis opdoen,
maar ook echt doen. Niet de
zoveelste cursus waarbij jij niet
implementeert. Nee, we gaan
voor actie. 

Echte implementatie

Alles wat jij nodig hebt om een
succesvolle business neer te
zetten: lessen, kennis en
energie.

Kennis en energie



Winst

We gaan voor jouw meest winstgevende kwartaal so
far door mijn heldere stappenplan methode,
doordat ik je energie geef, we met elkaar
meedenken en gaan voor ACTIE & RESULTAAT. 

Dit programma geeft jou een netwerk van
fantastische onderneemsters waar jij mee kan
sparren. De energie van de groep tijdens dit traject
works like magic, maar ook op lange termijn is dit
netwerk onbetaalbaar! Elke week is er een optie om
jouw waarde te bieden in de vorm van een
masterclass in de Community.

The Q is  hét framework om al jouw business doelen
te bereiken. Geen vage richtlijnen, maar een helder
stappenplan om jouw succesdoelen te nailen. 

Te verwachten
resultaten

Netwerk & connectie

Een helder stappenplan



In de online community delen we
inspiratie, tips, kun je je vragen stellen
en elkaar leren kennen. Een groep
met likeminded onderneemsters.
Laat anderen kennis maken met
jouw waarde door een masterclass
te hosten.

Cursusomgeving

De tools

Tijdens een kick-off in kleine groepjes
ontwerpen we samen jouw Q plan
voor dit kwartaal. Hét plan waarmee
jij jouw meest succesvolle kwartaal
neer gaat zetten. Daarnaast zijn er 2
'Telegram ochtenden' voor een 1:1
lijntje met mij voor al jouw vragen, je
krijgt mijn persoonlijke feedback.

In de online cursusomgeving vind je
alle lessen, fijne templates en
handvatten die jij nodig hebt om
jouw kwartaal tot een succes te
maken. Je krijgt mijn persoonlijke
feedback (in een loom video) op
jouw opdrachten.

In de live lessen geef ik jou alles wat
je nodig hebt: kennis, een dosis
positieve energie, praktische
handvatten en meer. Je kunt hier al
je vragen stellen zodat jouw Quarter
een succes wordt.

ZoomcallsCommunity

Q plan





Jouw masterplan
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Q plan

Samen geven we jouw

Q plan vorm, zodat jij

dit kwartaal de juiste

focus hebt en jouw

doelen kan bereiken.

Q&A calls
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Q&A's

In de Q&A calls

behandel ik al je

vragen en kun je

meeliften op de

vragen die anderen

stellen - zó waardevol.

1:1 aandacht
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Persoonlijk

In de Q&A's en in de

community kun jij al je

vragen stellen. Ook

krijg jij mijn

persoonlijke feedback

op de opdrachten. Er

zijn 2 ochtenden om

vragen aan mij te

stellen die je liever niet

en public stelt!

Celebration
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Sprint & Celebrate

Deze maand gaan we

de eindsprint inzetten

& vieren we de

successen.

Ready, set, GO
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Kick-off call

In de gezamenlijke

kick-off call geven we

het startschot voor

een Succesvol

kwartaal.

Pre Q
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Prepare yourself

Voorafgaand aan the

Q krijg je opdrachten

om jouw Q tot een

succes te maken.

De online omgeving en de Community zijn natuurlijk
een doorlopend onderdeel van The Q. Hoe de rest
van het programma eruit ziet, lees je hier.

Programma



Een groep likeminded onderneemsters
voor een mega high vibe 

Kennis, templates en concrete
handvatten die jij ook na het traject in
gaat zetten

Coachingsprogramma naar jouw
meest succesvolle kwartaal 

NAAR DE CHECK-OUT

Betaal in één keer of in
maandelijkse termijnen (3 of 6)

1750,-
 

Normale prijs: €2000,-, early bird::THE Q

https://jaleesareintjesrothof.plugandpay.nl/checkout/the-q-q2-2023
https://jaleesareintjesrothof.plugandpay.nl/checkout/the-q-q2-2023


Deze mastermind upgrade kun  je
toevoegen onderaan de checkout!

1500,-
NAAR DE CHECK-OUT

Accountability, spiegel en coaching op
jouw doelen

Exclusieve live dag om samen met mij
vanuit vertrouwen jouw aanbod +
strategie nog sterker te maken

3 maanden lang Jaleesa's coaching
op Telegram in een selecte groep

Mastermind upgrade

Jouw kans om exclusief toegang tot te krijgen tot mijn
persoonlijke coaching (maar 5 plekken beschikbaar!)

https://jaleesareintjesrothof.plugandpay.nl/checkout/the-q-q2-2023
https://jaleesareintjesrothof.plugandpay.nl/checkout/the-q-q2-2023


FEEL
the fear

and DO IT
anyway

go for it





FAQs

Deel je twijfels met mij, dan kan ik zo goed mogelijk met je
meedenken. Ik ben er ook eerlijk in als ik denk dat het niet
passend is. Bij mijn programma's geldt een niet-goed-geld-
terug garantie: binnen 14 dagen kun jij kosteloos annuleren
als het niet bij je blijkt te passen. Je loopt dus geen risico. 

Q. Ik twijfel of ik dit nodig heb

Dit is afhankelijk van wat jij erin steekt en nodig hebt, maar
gemiddeld ongeveer 2 a 3 uur, verspreid over de week. Het
mooie is: het levert je vooral veel op: direct klanten, omzet en
een duurzame strategie voor je bedrijf.

Q. Hoeveel tijd kost het traject mij?

Ik bied jouw tools en coaching om een transformatie te
bewerkstelligen op verschillende gebieden. De verwachting is
dat jij jouw omzet en productiviteit minimaal verdubbeld, dat jij  
lekkerder in je vel zit én een waardevolle groep mensen om je
heen gaat creëeren. Jij bent de enige die kan inschatten
hoeveel dat jou waard is. Eerdere deelnemers hebben de
investering er binnen enkele weken uitgehaald. 

Q. Is het de investering waard?

Wat jij uit het traject haalt, is up to you. Ik sta klaar om jou alle
tools aan te reiken, je te coachen en begeleiden zodat je kunt
gaan vlammen. Ben jij hier ook klaar voor? 

Q. Kun jij resultaten garanderen?



Als jij bereid bent om je te committen
aan 3 maanden SPELEN

Als je op zoek bent naar een tribe van
likeminded onderneemsters

Ambitieus bent, wil gaan voor meer
winst in jouw business

Dit is voor jou als je 



Iemand bent die niet kan reflecteren,
eigen aandeel moeilijk kan zien

Voelt dat je je niet wil committen aan
jouw eigen succes doelen

Niet houdt van groepen, je het liefst
alleen onderneemt

Dit is niet voor jou als je 



Aanmelding

Claim je plek in the Q via de

checkout! Mocht je nog twijfels,

vragen hebben: let me know! 

Let's do this!

Planning

Je ontvangt eind maart alle

informatie die je nodig hebt in

jouw inbox.

Ready, set, go!

Je krijgt voordat we starten

oefeningen om je maximaal

voor te bereiden zodat je alles

uit dit programma haalt. 

NAAR DE CHECK-OUT

https://jaleesareintjesrothof.plugandpay.nl/checkout/the-q-q2-2023
https://jaleesareintjesrothof.plugandpay.nl/checkout/the-q-q2-2023
https://jaleesareintjesrothof.plugandpay.nl/checkout/the-q-q2-2023


Dit programma is met liefde gemaakt
speciaal voor jou. Ik kijk er naar uit om met
je te werken en mocht je vragen hebben of
feedback, let me know!

Dankjewel
voor je aandacht

THE Q
 



www.jaleesareintjesrothof.nlSpotify: Jaleesa Reintjes-Rothof@jaleesareintjesrothof

Volg me op deze kanalen om wekelijks
geïnspireerd te worden over business,

mindset en productiviteit.

Let's stay friends.

contact@jaleesareintjesrothof.nl


