
1

De start van jouw vastgoedreis
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| Welkom bij Great Property Experience

Het succesboek:  
“Beslis en kom in actie; We hebben geen tijd 
tot het moment dat we de beslissing van ons
leven hebben genomen. Daarna hebben we alle tijd!”

De Greatest decision of your life
Dit is de start van jouw vastgoedreis bij GPE, 
dit is jouw succesboek. Dit succesboek geeft 
je een inzage in de wereld van mogelijkheden 
binnen het netwerk en de community van 
Great Property Experience met haar Black 
Badges als je nieuwe vastgoedvrienden en 
de tools en evenementen van GPE.

Het succesboek geeft je een overzicht van 
alle tools die bij GPE worden aangeboden die 
jouw reis naar financiële vrijheid via vastgoed 
makkelijker en leuker maken. En je doet dit 
niet alleen. Durf jezelf te laten zien, te vragen 
en te delen. 

Succes komt je dan tegemoet.

Je vindt hier de contactadressen van GPE, 
een uitleg van de verschillende tools en ook 
hoe je hier het beste gebruik van kunt maken. 
Maak gebruik van deze kans om samen 
met je coach en BB vrienden binnen de 
GPE-community, de reis van je leven te 
maken. 

Jouw energie is een mooi leven waard. 
Zet je energie om in daden. Bestudeer 
jouw succesboek goed en voer de acties
uit die aangegeven staan.

Ik wens je een geweldige
experience de komende jaren.

Groet, Pieter Monsma
Founder Great Property Experience
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| Jouw persoonlijke data

Jouw data: “Om nooit te vergeten!”

Handige contactgegevens & links

Denk ook aan:

Mijn naam:

Mijn startdatum:

Mijn coach:

Contactgegevens
van mijn coach:

Mijn einddatum van
1e Black Badge jaar:

Coaching
E-mail:   mireille@greatpropertyexperience.com
Telefoonnummer:  +31 6 53 88 24 34
Contactpersoon:   Mireille Verhoef

Sales
E-mail:   tessa@greatpropertyexperience.com
Telefoonnummer:  +31 85 208 8957
Contactpersoon:   Tessa Verschuijten

Forum
E-mail:   stephan@greatpropertyexperience.com
Telefoonnummer:  +31 6 53 40 85 00
Contactpersoon:   Stephan Somhorst

De eerste 3 evenementen om te bezoeken:

1)

2)

3)

Events
E-mail:   events@greatpropertyexperience.com
Telefoonnummer:  +31 6 44 34 42 85
Contactpersoon:   Kirsten van der Stel

Proranq & Sourcing
E-mail:   Brahim@greatpropertyexperience.com
Telefoonnummer:  +31 6 42 71 22 12
Contactpersoon:   Brahim Moussaoui

Finance
E-mail:   finance@greatpropertyexperience.com
Telefoonnummer:  +31 6 19 03 32 73
Contactpersoon:   Sharon Overhand

Links
Website:         www.greatpropertyexperience.com
Platform:  www.my.greatpropertyexperience.com
Forum:   www.greatcommunity.nl

Support & Techniek
E-mail:    support@greatpropertyexperience.com
Telefoonnummer:   +31 85 747 1000
Contactpersoon:    Maxim Aronius

Badge: Heb jij jouw black badge al ontvangen?
Neem deze altijd mee naar elk evenement. 
Zoekvraag: Heb je al een 60 seconden pitch voorbereid?
Bereid deze goed voor en focus je op jouw zoekvraag. 
Zichtbaarheid: Stel jezelf met een uitgebreid profiel voor op het forum. 
Wie ben je, wat doe je, wat zoek je en eventueel: wat bied je aan?

4
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| Onze missie en visie

Missie GPE
Wij willen het leven van mensen veranderen en hen helpen
hun passie en talenten zinvol in te zetten, zodat zij 100%
(financieel) vrij en zichzelf kunnen zijn. Dat is onze WHY. 

Wij bieden oplossingen om financiële vrijheid zo haalbaar 
en makkelijk mogelijk te maken door middel van vastgoed. 
Dit doen wij middels het ritme van inspiratie, educatie en 
implementatie. Daardoor faciliteren we in de groei van 
kennis, kennissen en kansen. Zo creëren we een
gezamenlijk commitment. 

Onze missie is 5.000 slimme mensen 
financieel vrij maken met vastgoed in 2025. 

Visie GPE
We zijn een internationale coaching-, trainings-, en 
netwerkorganisatie waarbinnen deelnemers professioneel
begeleid en omringd worden met de meest belangrijke
componenten om persoonlijk succes naar nieuwe levels 
op te bouwen. Dit doen wij middels de 4M-formule: 
Mensen, Mindset, Middel en Meetbare resultaten.

De missie & visie van
Great Property Experience

5



6

| Samen succesvol

Vanuit overvloed en delen groeit iedereen. Dit is een ver
doorgevoerde vorm van “delen is vermenigvuldigen”. Dit werkt 
voor diegenen die zichzelf een commitment opleggen naar
zichzelf en de community. 

Om een persoonlijk succes te bereiken zijn kennis, kennissen en
kansen nodig. Daarvoor is een groot gezamenlijk netwerk cruciaal.
Wanneer de mensen uit dit netwerk hun verhalen gaan delen,
inspireert dat weer jou om persoonlijk succes te behalen.

Andersom werkt de groeicirkel ook. Wanneer jouw persoonlijke successen 
gedeeld worden, zijn dat inspirerende verhalen. Dit werkt aanstekelijk voor
de groei van een groot gezamenlijk netwerk, want zo groeien we van binnen 
naar buiten. Hoe groter dit netwerk, hoe meer kennis, kennissen en kansen 
voorhanden zijn. Dit werkt weer stimulerend voor de persoonlijke groei 
van iedereen.

Zo werkt de groeicirkel twee kanten op. Enerzijds voor jouw eigen succes en 
anderzijds voor het succes en groei van het gezamenlijke netwerk. De groei 
van beiden kanten werkt versterkend, zo help je iedereen en daarmee jezelf. 
Het is immers bewezen dat mensen gelukkig worden van geven.

Samen succesvol:
“Eén voor ieder en ieder
voor één”

Great
Inspiratie

Great
Persoonlijk

Succes

Great
Gezamenlijk

Netwerk

Kennis
Kennissen

Kansen
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| Elementen van succes

Wat werkt?
We hebben in de afgelopen jaren gezien en kunnen meten
wat direct een bijdrage levert aan het succesvol doorlopen
van de vastgoedreis. De kern van veranderen bestaat uit twee 
componenten. Ten eerste bewustwording van jouw eigen 
gedrag en de patronen daarachter. Ten tweede richting
bepalen met de juiste persoonlijke strategie en het in beweging 
komen en de juiste stappen zetten. Het zijn de concrete acties
die je doet, die het resultaat bepalen. Om die reden zijn we juist
de acties die bijdragen tot succes gaan meten en registreren. 
Hiervoor hebben we de succesbrief ontwikkeld, waarover later 
meer. Hierin kun jij jouw acties meten die je zet. Dit werkt
motiverend en stimulerend, ook als het even tegenzit. 
Beleef vanaf het 1e moment je reis met plezier.

Daarnaast zijn belangrijke eigenschappen die nodig zijn om in actie 
te komen: volharding, discipline, motivatie, doorzettingsvermogen 
en humor. Natuurlijk is een positieve mindset ook nodig. Deze helpt 
om in actie te komen als het even niet lijkt te lukken. Daar helpen 
we je graag bij. 

Wat bepaalt het succes?

Bewust, bepaal,
beleef!

7
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Black Badge van het jaar 2020
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| De start van jouw vastgoedreis

Laten we van start gaan 
met jouw vastgoedreis!

De start
Je hebt besloten om mee te doen aan het 
Black Badge Jaarprogramma, hoe nu verder?

Allereerst start je met een persoonlijk, 
telefonisch welkomstgesprek met één van 
onze supportmedewerkers. In dit gesprek krijg 
je uitleg over de beschikbare documenten voor 
de coaching en de inlogcodes voor het platform 
en Proranq op jouw persoonlijke leeromgeving, 
MyGPE. Daarnaast krijg je deze documenten via 
de mail toegestuurd en kun je beginnen met het 
invullen van de benodigde documenten.

Gouden sleutel
Zodra jij besloten hebt om Black Badge te worden, 
ontvang je nog een welkomstkaart met een gouden 
sleutel. Deze gouden sleutel staat symbool voor 
jouw financiële succes en kun je aan jouw sleutelbos 
hangen om je zo elke dag te herinneren aan het 
feit dat je het besluit genomen hebt om via 
vastgoed financieel vrij te worden. 

Onze goudkleurige sleutel staat ook 
symbool voor dat wat wij in huis 
hebben om jou te faciliteren op 
jouw vastgoedreis. Deze sleutel 
is ongeslepen, want we geven 
immers geen bestaande sleutels. 
Dat is aan jou om zelf te doen. 
Uiteraard helpen we jou waar 
mogelijk, want onze deur staat 
altijd open. 

8 Live the next level
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| De start van jouw vastgoedreis

Het platform MyGPE
De toegangscodes voor ons uitgebreide platform MyGPE vind je in 
de welkomstmail. Op het platform MyGPE staan (bijna) alle opnames 
van de events die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en 
uitgevoerd. Denk hierbij aan de Great Academies, de podcasts en 
de Q&A’s. De Great Academies zijn de verdiepende kennistrainingen 
die ook live worden aangeboden. Ook vind je in jouw MyGPE de 
complete 12-delige online training Masters of Property, inspiratie 
blogs en de basistrainingen die helpen bij een flitsende start. 
De inhoud van deze trainingen wordt verderop uitgebreid toegelicht.

Inhoud van het MyGPE platform
Blog - Vind hier tips, doe kennis op en word 
geïnspireerd door mensen die jou voor zijn gegaan.

Evenementen - Bekijk hier onze agenda met de 
aankomende (online/offline) evenementen. 

Forum - Stel hier jouw vastgoed vragen, spar met 
gelijkgestemden en beantwoord vragen van mede-
cursisten. Ook vind je hier antwoorden op veel gestelde 
vragen. Daarnaast biedt het forum de mogelijkheid om 
jezelf voor te stellen of zoekvraag te plaatsen onder het 
kopje ‘Stel jezelf even voor’ (smoelenboek). 

Cursussen - Vind hier onze online Masters of Property 
training en de opnames van de live meerdaagse Great 
Academies. 

Aanmelden als Sourcing Partner - Meld je hier aan
als Sourcing Partner en verdien geld door deals aan te 
leveren aan ons netwerk. 

Columns - Leer van de vastgoedexperts en lees
wat zij te vertellen hebben.

Content - Bekijk hier exclusieve video’s voor onze 
Masters leden en opnames van de Master of Property 
Q&A’s met inspirerende gasten.

Live Q&A - Hier vind je de link voor de wekelijkse
Black Badge Q&A op dinsdag. 

Proranq® - Analyseer en bereken hier of jouw potentiële 
beleggingspand past binnen jouw strategie. Op Proranq® kun je de 
interessante panden die je zelf niet koopt delen met de community. 

Foto’s - Bekijk hier de foto’s van de afgelopen evenementen.

Black Badge Content - Hier vind je exclusieve content 
voor Black Badges.

9
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| De start van jouw vastgoedreis

UK & Spanje
Op Proranq vind je momenteel voornamelijk deals
uit de UK en mondjesmaat nu ook uit Spanje. Uit 
ervaring blijkt dat potentiële deals in Nederland 
vooralsnog onderling in onze community worden 
uitgewisseld. Onze droom is een goed gevulde 
Proranq Listing waarin deelnemers via de 
“ballonstrategie” (waarover later meer) panden 

delen met elkaar op een platform 
waarbij je zeker weet dat de 
deals zijn gecheckt.

Reserveren van gecheckte deals
Zodra jij een deal hebt gereserveerd, committeer je 
jezelf aan de reserveringskosten van € 500. Dit is om te 
voorkomen dat mensen “zomaar” op de knop drukken 
en zich daarna weer terugtrekken. Achter de schermen 
zijn wij dagelijks bezig om de deals te checken en te 
publiceren. 

Proranq Listing
Op Proranq Listing worden interessante deals 
voor en door mede jaarprogramma deelnemers 
geplaatst. Als Black Badge Jaarprogramma 
deelnemer krijg jij als eerste een melding als er
een nieuwe deal op Proranq Listing wordt
geplaatst. Dit geeft jou een 24 uur voorsprong
op de rest van onze community. Na 24 uur worden 
de deals namelijk ook zichtbaar voor onze Masters 
of Property deelnemers en voor mensen buiten 
onze community. Indien jij een deal ziet welke 
voldoet aan jouw criteria en past binnen jouw 
vastgoedstrategie, heb je de mogelijkheid om 
op de ‘reserveren’ knop te drukken. Op dit 
moment leg jij de deal vast en is het aan jou 
om de gevraagde documenten aan te 
leveren. Het is dan ook van belang
dat jouw vastgoedstrategie 
helder is en je van tevoren 
jouw gewenste criteria 
opgeeft, zodat deze
voldoen aan jouw 
gewenste BAR 
en/of Flip ratings.

10 Live the next level
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Panden plaatsen op Proranq Listing
Je kunt jouw panden op Proranq plaatsen
die niet in jouw strategie passen, maar wél
jouw exclusiviteitsrecht (zo’n 14 dagen)
hebben. Hiermee kun je zelf jouw sourcing
fee vaststellen die je wilt verdienen op deze 
deal. Zo voeg je mooie deals toe aan het 
netwerk, waardoor je de community helpt 
groeien naar succes.

Proranq Analyse
Je kunt Proranq heel goed gebruiken om jouw
potentiële deals te laten berekenen en zo te
controleren of ze passen binnen jouw strategie. 
Dit gaat op basis van jouw vooraf ingevulde 
voorkeuren. Je kunt hier ook de panden uit jouw 
portefeuille invullen en daarmee een compleet 
overzicht in één oogopslag altijd
voorhanden hebben.

Sourcing Partners, Makelaars, Tipgevers

| De start van jouw vastgoedreis
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| De start van jouw vastgoedreis

Forum
Het forum van Great Property Experience heet 
www.greatcommunity.nl. Hier vind je veelgestelde 
vragen en antwoorden. Hier kun je zelf jouw vragen 
stellen en je laten verrassen door de vele kennis
uit de groep. Ook is dit forum bij uitstek geschikt
om jezelf zichtbaar te maken en je voor te stellen
aan de mede Black Badges (categorie “jezelf 
voorstellen”). Het forum is overzichtelijk
gerubriceerd per vastgoedstrategie en 
onderwerp, zodat je makkelijk de antwoorden
kunt vinden. We adviseren je om eerst zelf de
items te lezen over het onderwerp van jouw
interesse. Grote kans dat jouw vraag al is
gesteld. Daarnaast worden de maandelijkse
nieuwsbrief items ook geplaatst op het forum
onder de categorie “Nieuws”. Zo ben je altijd
op de hoogte van wat er speelt binnen GPE
en kun je dit gemakkelijk terugvinden.

Meld je aan
Wanneer je nieuw bent bij het forum meld je je 
eenmalig aan. Daarna kun je voortaan het forum op 
met jouw inloggegevens. We adviseren om hiervoor 
het emailadres te gebruiken wat al bekend is bij ons. 
Vervolgens zal de moderator jou toegang geven op 
Black Badge niveau.

Let op; je kunt niet inloggen met hetzelfde account
als voor MyGPE. Je hebt de eerste keer een nieuw
inlogaccount nodig voor het forum. Zodra je op de
bevestigingsmail geklikt hebt, kun je onbeperkt 
gebruik gaan maken van het forum.

12

Forum voor succes: vind je persoonlijke
vastgoed vrienden, krijg je vragen beantwoord 

en deel je persoonlijke kennis!

Live the next level
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Nieuwsbrief
Elke maand ontvang je rond de 15e de GPE nieuwsbrief 
per mail. Dit is een uitgebreide informatiemail met 
interessante zaken welke er in de afgelopen maand zijn 
langsgekomen bij GPE. Aangezien er elke maand zoveel 
activiteiten en nieuwtjes te melden zijn, hebben we de 
artikelen voor de mail ingekort en zijn deze in zijn
geheel na te lezen op het Forum.

Storytelling
Het is algemeen bekend dat mensen het makkelijkst 
en snelst leren via de verhalen van anderen over 
hun ervaringen. Dat is één van de redenen waarom 
we Great Property EXPERIENCE heten. Het zijn
immers de ervaringen die zorgen voor continue groei.
Het meest inspirerend is een goed verhaal van een 
ander. Denk maar terug aan de favoriete docent op 
school, dat was vaak ook degene die het mooist kon 
vertellen. Van deze docent leerde je vaak het meest. 
Zelf leer je ook het meest van het delen van jouw 
eigen ervaringen. Je leert namelijk het meest van 
dat wat je aan een ander uit kunt leggen. 

Deel je verhaal
Aangezien zichtbaarheid één van de belangrijkste 
ingrediënten is van het vastgoedsucces, geven wij 
elke maand een paar Black Badge deelnemers de 
gelegenheid om met een artikel in de nieuwsbrief te 
staan. Soms sturen deelnemers zelf hun input naar 
redactie@greatpropertyexperience.com. 
In andere gevallen benaderen wij jou met 
de vraag of jouw verhaal mag worden 
gedeeld.

| De start van jouw vastgoedreis
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| De start van jouw vastgoedreis

Live the next level

Deel je contacten
Ken jij vastgoedondernemers met succes? 
Laat het ons weten. We willen graag met diegene
in contact komen en hun verhaal delen met de 
community.

Versnellen en leergeld besparen
Om deze reden zijn al onze activiteiten opgebouwd 
rondom het delen van ervaringen. De trainingen, de 
netwerkborrels, de podcasts, de nieuwsbrief en de 
succesgroepen. De rode draad is het delen van de 
ervaringen, want dit zorgt voor de versnelling. 

Het leukst om te delen zijn natuurlijk de successen. 
Anderzijds zijn de teleurstellingen of de fouten nog 
leerzamer. Wanneer we leren van elkaars fouten, 
hoeven we die niet meer zelf te maken. 
Dit bespaart dus letterlijk leergeld.

14
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Events
We nodigen je van harte uit om onze events
zoveel mogelijk te bezoeken. Dit zijn de plekken 
waar we de combinatie maken van educatie, 
inspiratie en implementatie. We organiseren veel 
events elk jaar, groot en klein, live en online. Dit 
zijn de ontmoetingsmomenten waar je kennis 
opdoet en nieuwe kennissen ontmoet.

Het bijwonen van de events en trainingen is 
grotendeels gratis en vrijwillig. Jij bent vrij om
jouw keuzes te maken in het volgen van jouw
programma. Het is te zien aan de cijfers dat het 
succes evenredig gekoppeld is aan aanwezigheid. 
Wij streven naar gezamenlijke successen en 
dus delen wij wat hierbij werkt. Het is logisch
dat wanneer jij je inschrijft voor een compleet 
lesprogramma bestaande uit coaching, 
trainingen en netwerken, dit alleen werkt als 
je deze ook daadwerkelijk bezoekt. 

Terugkerende events
Elke maand hebben we diverse evenementen die 
op vaste basis worden herhaald. Zo kun je elke 
maandag de online Q&A bijwonen via de Zoom. 
Hieraan mogen ook de deelnemers van de online 
training Masters of Property deelnemen. Tijdens 
deze calls wisselen sprekers en daarmee thema’s 
zich af. Je krijgt hier altijd een mail over, tenzij je je 
hiervoor hebt afgemeld. 

Groepscoaching Pieter tijdens Q&A
Op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur kun je
de online Q&A met Pieter via Zoom volgen.
Dit is eigenlijk groepscoaching van Pieter zelf. 
De nieuwe Black Badges mogen zich op deze 
Zoomcall altijd even voorstellen. Tijdens deze call 
kun je elke vastgoedvraag stellen waar je graag 
een antwoord op wilt hebben. Pieter zal jouw vraag 
zodanig beantwoorden dat je weer een volgende 
stap kunt maken. Dit is exclusief voor Black Badge 
deelnemers.

| De start van jouw vastgoedreis

Maandelijkse Black Badge Club
Dit is de maandelijkse netwerkborrel 
voor Black Badges. Deze wordt op 
wisselende locaties gehouden door
het land heen. Dit is bij uitstek een 
moment om kennis te maken met
andere vastgoedinvesteerders 
en te leren van hun ervaringen. 

Deze borrels zijn exclusief 
voor Black Badges. Wij
zoeken nog naar locaties
die Black Badges kunnen
delen met de community 
voor deze maandelijkse
borrel.



Vastgoed Conventie
Elk kwartaal organiseren wij de 3-daagse 
Vastgoed Conventie waarin de “Masters of 
Property” de sprekers zijn gedurende deze 
conventie. Het doel van dit vastgoedevenement 
is om de hele vastgoedreis stap voor stap aan 
bod te laten komen. De ervaren sprekers 
belichten elk een deel van de reis vanuit hun
eigen expertise. Vanaf het begin, als het gaat 
om de doelen stellen tot de allesbepalende 
motivatie daarachter, het kiezen van de 
vastgoedstrategie, het zoeken en aankopen 
van de panden, het financieren, verbouwen 
en verhuren. Rekening houdend met 
de fiscale en juridische aspecten.

Dit evenement is een netwerkmoment voor   
Black Badges bij uitstek. Daarnaast geeft
het drie dagen lang een inspiratie met de
sprekers die jou zijn voorgegaan in
deze reis. Zij vertellen hun verhalen
vanaf het podium. Hierdoor leer je
hoe jij jouw vastgoedweg kunt
vervolgen. Zelfs de meest ervaren
Black Badges geven aan elke keer
opnieuw naar “the next level” te gaan    
bij deze Vastgoed Conventie. En 
misschien sta jijzelf binnenkort ook       
wel op het podium jouw succes te 
delen om anderen te inspireren. 

Mindset van succes als rode draad
Een rode draad tijdens deze Vastgoed Conventie 
is het ontrafelen van de mindset van succes. 
Met behulp van oefeningen en mooie diepgaande 
gesprekken ontdek jij jouw patronen die jou 
versterken of verzwakken in deze reis. 
Hier komen emoties en geld als unieke 
combinatie samen. 

| De start van jouw vastgoedreis
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| De start van jouw vastgoedreis

Great Academies voor verdieping
Naast de Vastgoed Conventie zijn er ook vijf 
verschillende verdiepingsacademies. Te weten:
- Great Academy UK Property Mastery
- Great Academy Investeren in Duits vastgoed
- Great Academy Investeren in Spaans vastgoed
- Great Academy Property Sourcing
- Great Academy Tax Saving Strategies

Tijdens deze verschillende Academies kun je de 
verdieping vinden in het specifieke onderwerp. 
Alles wat van belang is aan kennis wordt hier 
gedeeld. Daarnaast is het natuurlijk ook een
fijn netwerkmoment met gelijkgestemden. Elke 
Academy wordt maximaal 2 keer per jaar gegeven. 
De opnames hiervan staan op het platform van 
MyGPE, zodat je hier 24/7 toegang tot hebt. 

17
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| De start van jouw vastgoedreis

Kerstgala & BBQ
Deze evenementen zijn eenmaal per jaar.
In de zomer de BBQ en in december het
kerstgala. Beide evenementen zijn een groot 
feest. Deze activiteiten zijn exclusief voor 
Black Badge deelnemers. Hiervoor geldt
een toeslag per persoon.

Het zal duidelijk zijn dat al deze live events
en trainingen alleen plaatsvinden mits het is
toegestaan als gevolg van de corona 
maatregelen en bij voldoende aanmeldingen.
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| Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching
Intakeformulieren
Bij de eerste mail van onze supportafdeling 
heb je alle coachformulieren ontvangen, 
wij vragen jou om deze in te vullen om van 
start te kunnen gaan met de coaching. 
Dit is een behoorlijk uitgebreide vragenlijst
over jou (persoonlijk en zakelijk) en over jouw 
vastgoedreis. We vragen naar jouw ervaring, 
motivatie, ideeën en mogelijk al gekozen 
strategie. Voor de meer ervaren vastgoed-
investeerder is dit relatief eenvoudig in te 
vullen. Voor de beginnende investeerder zijn 
niet alle antwoorden al paraat. Hen adviseren 
we om nog de gratis strategie ochtend te 
volgen bij Pieter (zie verderop). Ook vragen
we in deze formulieren naar jouw wensen en 
verwachtingen ten aanzien van jouw (start)
coach, zodat wij jou zo goed mogelijk 
kunnen matchen met een coach.

Financiële overzicht
Daarnaast vragen wij jou ook om het financiële 
overzicht in te vullen van jouw huidige situatie. 
Tenslotte is dit de startpositie van jouw reis naar 
financiële vrijheid. Bij het eerste coachgesprek 
zal jouw financiële overzicht een belangrijk 
bespreekdocument zijn. Ten slotte begint
de financiële vrijheid bij een juiste 
startpositie. Jouw huidige 
financiële situatie is bepalend
voor het bepalen van 
realistische, maar zeker 
ook ambitieuze doelen.
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Voorkeur voor coaching
Van Mireille ontvang je ook per mail een website
waarop alle beschikbare coaches zich aan jou 
voorstellen. Via een videoboodschap kun je al kennis 
maken met het GPE-coach team. Vervolgens kun jij
jouw top 3 voorkeur aangeven, aangevuld met jouw
motivatie. Dit samen met jouw intakeformulieren is
bepalend voor de uiteindelijke matching met jouw
start coach. We noemen dit nadrukkelijk “start” coach, 
omdat jouw behoefte aan coaching kan wisselen 
gedurende de vastgoedreis. Dit wisselen van 
coach kan dan ook op elk gewenst moment.

Coach wisselen
Aangezien we zoveel verschillende coaches hebben 
met allemaal hun eigen specialisme, is het een
toegevoegde waarde om daar ook maximaal gebruik
van te maken. Oorspronkelijk hadden we elke Black 
Badge één coach toegewezen voor het hele traject
van 15 uur. Tegenwoordig is het mogelijk om tussentijds 
van coach te wisselen. Dit kan door middel van een los 
coachuurtje te boeken of door helemaal van coach te 
wisselen. Door bijvoorbeeld het veranderen van vastgoed-
strategie of gewoon om nieuwe frisse inspiratie op te doen 
bij een andere coach. Ons advies hierin is “consumeer 
met hoofdletters”, want de coaching is daarvoor een 
veel te belangrijk onderdeel van dit eerste jaar.

| Persoonlijke coaching

“Consumeer met 
HOOFDLETTERS”

Monday Coachbord
Vervolgens kun je deze documenten uploaden in 
jouw coachbord. Hiervoor gebruiken wij Monday 
waarbij we ervoor kunnen zorgen dat alleen jouw 
coach, Pieter en Mireille (Coach de Coach) 
jouw gegevens kunnen inzien.

     Om te kunnen uploaden
        ga je naar het
                 gespreksbolletje achter   
       intakegesprek en dan 
                                   heb je rechts de 
    gelegenheid om bestanden  
         te uploaden.

We streven ernaar om binnen 14 dagen 
jouw coach toe te wijzen. Je hebt daarbij de 
gelegenheid om jouw voorkeur voor de coach 
aan te geven in het invulformulier.
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2) Krijg antwoord op jouw vragen
Tijdens de groepscoaching hoor je vragen van anderen 
gesteld worden die jij misschien zelf ook hebt, maar nog 
niet zelf ter sprake hebt gebracht. Bijvoorbeeld omdat 
je nu zelf een andere, meer urgente vraag hebt. Dus je 
krijgt jouw eigen vragen hierdoor ook beantwoord, 
zonder dat je ze zelf hoeft te stellen.

3) Leer van anderen
Je leert enorm veel van de vragen van anderen en de 
antwoorden daarop. Soms worden er vragen gesteld 
waar je zelfs niet eens aan had gedacht maar als 
iemand anders ze stelt, helpen deze antwoorden 
jou ook weer verder op weg.

| Persoonlijke coaching

Groepscoaching
Sinds januari 2022 is het ook mogelijk om 
groepscoaching te volgen. Dit kun je boeken
via de website. 

In groepjes van 4 tot 12 deelnemers met 
ongeveer dezelfde strategie, krijg je 2 uur 
coaching van één van de Great coaches met de 
specialiteit van jouw voorkeur (Nederland, UK, 
Spanje, Wetten en Regels, Financieren, Vinden 
van goede vastgoeddeals). Tijdens deze sessie 
worden 1 a 2 casussen plenair behandeld. 
Zo leer je in een drietrapsrakket.

1) Kom in actie
In de voorbereiding kun je jouw vragen
kenbaar maken op papier. Door dit eerst zelf 
te formuleren wordt je ‘gedwongen’ zelf goed na 
te denken over jouw eigenlijke vraag. Door deze 
vraag op papier te zetten zul je merken dat je 
deze aak al zelf deels kunt beantwoorden. 
Kortom: het zet in je actie!

“Elke verandering vraagt 2 stappen: 
1) bewustwording 2) actie”
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Succesbrief: 
“Jouw persoonlijke dashboard”
De succesbrief schrijf je aan jezelf en deel je met jouw 
coach en succesgroep. Deze vul je maandelijks online in. 
Te beginnen na jouw eerste coachsessie. Dit is een digitaal 
Google formulier, welke wij succesbrief noemen. Deze kun 
je vinden in jouw coachbord op Monday of vragen aan jouw 
coach. 

Deze succesbrief is het digitale dashboard van jouw
vastgoedreis. Je vult elke maand in wat jouw vorderingen 
zijn, welke acties je hebt ondernomen en waar je nu staat. 
De vragen gaan over de groei van jouw kennis, 
kennissen en kansen. 

Door maandelijks te meten wat je hebt gedaan, wordt stap 
voor stap jouw succes ontrafeld. Het zijn immers de acties 
die zorgen voor succes. 

In deze digitale succesbrief deel je jouw acties en resultaten. 
Ook evalueer je de coachsessie en noteer je hierin de 
afgesproken acties met jouw coach. Daarnaast gebruik 
je deze succesbrief als voorbereiding op jouw coachgesprek 
en vervangt dit hierdoor het “pre-coachingsformulier”.

| Persoonlijke coaching

Zoekvraag
Je sluit de succesbrief af met jouw zoekvraag. Een maand 
later vul je deze opnieuw in en deel je deze met jouw coach 
via het Monday coachbord. Zo werk je gestructureerd en 
concreet aan het zetten van de voor jou benodigde acties 
richting jouw (financiële) doelen. Het invullen kost trouwens 
nauwelijks tijd, dit kun je in zo’n 10 minuten doen.

Door dit maandelijks te registreren, wordt zichtbaar 
wat nu feitelijk zorgt voor jouw succes. Dit zorgt voor 
bewustwording van de stappen die je onbewust hebt 
gezet. Tenslotte is deze bewustwording een belangrijke 
eerste stap bij groei en verandering. De tweede stap is het 
ondernemen van actie. Het invullen van deze acties geeft 
inzicht en structuur. 

Bewust worden van verandering
Tenslotte komt er dagelijks zoveel langs, dat je na verloop 
van tijd vaak niet meer weet wat je hebt gedaan. Deze 
succesbrief geeft jou de gelegenheid om overzichtelijk
te meten waar je staat en hoe je daar gekomen bent. 
Zodat je het daarna weer succesvol kunt herhalen. 
Tenslotte is ons motto: “Doen wat werkt”.

Hoe mooi is het om dit vervolgens in een logisch verhaal 
ook te kunnen delen? Want delen inspireert: jezelf en 
anderen. Zo help je ook iedereen in het netwerk weer 
verder op weg. Om deze reden zijn de succesbrieven 
een rode draad in de regionale succesgroepen 
(zie verderop).

Live the next level22
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| Slimme, diepgaande trainingen

Start met de trainingen
Voor de startende Black Badges hebben we een
aantal trainingen die wij met klem aanraden om
te volgen. We weten precies waar de mogelijke
knelpunten liggen in deze vastgoedreis en daar 
hebben we dus een passende oplossing voor 
bedacht in de vorm van de basistrainingen. 
Deze zijn allemaal inbegrepen in het Black Badge 
programma gedurende het eerste jaar. Daarna is 
het mogelijk om deze te volgen (met een toeslag) 
in het Black Badge For Life basic programma. 

•      Strategie training
•      Mindset & doelen stellen training
•      Fast Start (Proranq) training
•      Pitch & Presentatie training
•      In 3 stappen naar je passie

23



24

#1 Strategie training
Black Badge deelnemers kunnen zich
aanmelden voor de gratis strategie training 
van Pieter. Dit is zeker interessant voor
beginnende investeerders. In dit dagdeel
leer je de vele verschillende vastgoed-
strategieën kennen waar je uit kunt kiezen. 
Belangrijke kernvragen daarbij zijn “heb je 
geld?” en “heb je tijd?” of “heb je beide?”.

“Heb je tijd en/of 
geld of ga je terug 
naar start?”
Op basis van de antwoorden op die 
vragen wordt vanzelf duidelijk 
welke strategieën hierbij het 
meeste passen. 

Daarnaast biedt deze strategie training ook 
weer richting en antwoorden voor de meer 
ervaren Black Badge deelnemers. Voor als je 
bent vastgelopen in de strategie, maar ook 
als je wilt wisselen van strategie of eigenlijk 
merkt dat je er nog niet 100% voor gegaan 
bent. In al deze situaties geeft deze
strategietraining jou een hernieuwde
boost, richting en duidelijkheid.

| Slimme, diepgaande trainingen
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#2 Mindset & doelen stellen training
Het thema voor 2022 is mindset en dus
hoort daar ook een dagdeel mindset training
bij van Mireille. Aangezien mindset de
sleutel en de verschilmaker is voor succes, 
mag deze nieuwe training niet ontbreken aan
de vastgoedreis van elke investeerder. 
In deze middag leer je anders kijken naar
gebeurtenissen waardoor je ook anders 
gaat handelen. Onderwerpen die de revue 
passeren zijn: doelen stellen, achterhalen 
van de allesbepalende motivatie, pro-actief
handelen versus slachtofferhouding, 
je eigen lot bepalen en omgaan met 
tegenslagen.

| Slimme, diepgaande trainingen

Gedurende een dagdeel doorlopen we “de 
vijf stappen naar (financiële) vrijheid”. Een 
interactieve training met veel diepgang. Je 
doet kennis op over de mindset die je 
daarbij helpt.

Passie(s)

Magie

Bijdragen

Talenten

Geld
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“A winner is a dreamer who never 
gives up” - Nelson Mandela
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#3 Fast Start Training
Dit is de start training bij GPE die zorgt 
voor de versnelling van jouw vastgoedreis. 
Op de 1e ochtend legt Brahim alles uit 
rondom basiszaken en Proranq. Het online 
platform waar je vastgoedaanbod kunt 
vinden en delen. Tijdens deze training
bestaat de mogelijkheid om dat wat je 
geleerd hebt direct toe te passen in
de praktijk. Na het volgen van deze 
training heb je meteen in beeld 
wat je ontwikkelpunten zijn en
wat dus voor jou een nuttige
vervolgstap is. Je kunt dit 
vervolgens gebruiken als
mooie basis om te bespreken 
met jouw coach.

#4 Pitch & Presentatietraining
Een goede pitch en presentatie is onderdeel van elke 
successtrategie. Het is cruciaal om in 30 of maximaal
60 seconden jezelf te kunnen presenteren op elk 
venement. Met de bedoeling dat anderen jou blijvend

zullen onthouden en dus aan jou zullen denken. 
De pitch eindigt met de concrete formulering van 

jouw zoekwens. Wanneer jij een onvergetelijke 
indruk weet te maken, komt datgene wat jij 

zoekt veel makkelijker en moeiteloos op jou 
af. Deze training is inbegrepen in het Black 
Badge programma tijdens het eerste jaar.

| Slimme, diepgaande trainingen

Naam, bedrijf wat doe je 
Wat is jouw passie en wat kun je geven
Welke strategie volg je en wat zoek je om te groeien
Specifieke zoekvraag: in die plaats, in die wijk, zo’n type huis
En dan de memory hook: naam en slogan zodat we je onthouden

Structuur van een succesvolle pitch
10 sec
10 sec
20 sec
10 sec
10 sec
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Presenteren is te leren
Een vast onderdeel van de Pitch en 
presentatietraining is het pitchen voor Other 
People’s Money. Hoe zorg je dat potentiële 
investeerders bereid zijn om samen met jou
ervoor te zorgen dat jij jouw gewenste deals 
kunt afsluiten. Een goede presentatie is
daarbij cruciaal. Pieter legt in deze Pitch
en presentatietraining ook duidelijk uit 
welke stappen je hiervoor hebt te zetten.

#5 In drie stappen naar je passie
Dit is een hele intieme en persoonlijke training over
jezelf. Tenslotte neem je jezelf overal mee naar toe. 
Tijdens jouw vastgoedreis is het belangrijk om helder 
voor ogen te hebben wat jouw motivatie is, waarom 
je nu precies doet wat je doet. Zit je nog in jouw 
trekkerspoor of doe je allang niet meer waar je
passie ligt? Pieter neemt je mee in het verhaal van 
zijn passie. Hoe hij zijn trekkerspoor heeft gevonden. 
Hij helpt je patronen te doorbreken die je in de weg 
staan op je reis naar succes. En op de kruk wordt je 
1-op-1 gecoacht. Deze training is altijd bij Pieter thuis 
op de boerderij.

| Slimme, diepgaande trainingen
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| Succesgroepen

Succesgroepen
Live the next level
Met de groei van de Black Badge community is er
behoefte ontstaan aan kleinere groepen van Black 
Badges, die elkaar regelmatig regionaal ontmoeten. 

Met meer dan 30 jaar ervaring in het opzetten van
netwerken, communities en lokale groepen heeft 
Pieter deze kennis nu gestoken in de landelijke
organisatie van regionale succesgroepen van GPE.

In het najaar van 2021 zijn we gestart met enkele 
pilotgroepen die elkaar maandelijks treffen met een 
vaste agenda. Door de informatie uit deze pilots, 
maken deze succesgroepen voortaan onderdeel uit 
van het Black Badge programma en kun jij aansluiten 
bij een succesgroep in jouw regio, als je dit wilt. 

Live the next level28



Succesgroepen
Succesgroepen bestaan uit gemiddeld 25 
Black Badges in een vaste samenstelling, die 
maandelijks samen komen met een vaste agenda. 
Hierin is een belangrijk terugkerend onderwerp 
de 60 seconden pitch, waarmee we elkaar 
helpen de zoektocht van de ander te 
vergemakkelijken. Door deze structuur 
ontstaat er een ritme van discipline. Wanneer 
je elke maand ervaringen deelt met elkaar, 
dan kan je van elkaar leren, en elkaar 
motiveren. Het is de actie die zorgt voor 
resultaten, dus met deze succesgroepen 

word je in beweging gezet. 

Sprekers en gasten
Het persoonlijke succes wordt bepaald
door de kennis die je opdoet, het ontmoeten
van nieuwe kennissen en het leren pakken
van de juiste kansen. Hiervoor is een groot
gezamenlijk netwerk een must. Wanneer 
iedereen uit het netwerk met elkaar in groepen
de benodigde kennis en handige kennissen 
deelt, bijvoorbeeld door het uitnodigen van
interessante sprekers en gasten, dan wordt
het netwerk waardevoller voor iedereen. 
Zoals gezegd inventariseren we al deze 
informatie via de succesbrieven.

Leuke nieuwe mensen
De succesgroepen staan open voor 
gasten. Mensen die bijvoorbeeld net als jij
financieel vrij willen worden met vastgoed. 
Zij kunnen als gast bij een succesgroep 
kennis maken met het netwerk van Black 
Badge deelnemers. Deze gasten zijn zeer 
waardevol voor de community bijvoorbeeld 
als spreker, leverancier of als een nieuw leuk 
lid van de community. Wij denken dat we 
op deze manier de vrijheid geven om zelf 
invloed uit te oefenen op jouw eigen groei 
en dat van het netwerk.

Vertrouwen opbouwen is
het geheim van succes
De deelname aan een succesgroep is
uiteraard geheel vrijwillig. Op basis van
de jarenlange ervaring met het bouwen 
van community’s en groepen, is gebleken 
hoe belangrijk vertrouwen opbouwen is. 
Netwerken bij GPE is gebaseerd op sterke 
vertrouwensrelaties, daarom is het van 
cruciaal belang dat je aanwezig bent op 
90% van de bijeenkomsten. Wanneer je 
hierop kunt vertrouwen, leidt dat tot 
meer succes en betere relaties. 

| Succesgroepen
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Uiteraard is een ieder vrij om een vervanger 
uit te nodigen. Maak een lijstje van de best 
mogelijke vervangers voor die keer dat je 
niet aanwezig bent. Je geeft jouw vervanger 
de kans op het bijwonen van een bijzondere 
bijeenkomst die ze niet graag hadden willen 
missen. 

Regionale bijeenkomsten voor het gemak
Om het maandelijkse commitment te 
kunnen waarborgen, is het belangrijk
dat de deelname aan een succesgroep 
laagdrempelig en gemakkelijk is. Om 
deze reden rollen wij dit regionaal uit 
met verschillende GPE succesgroepen, 
startend met Noord, Zuid en midden 
Nederland.

| Succesgroepen

Developers
Gemotiveerde Black Badges kunnen zich 
aanmelden om in aanmerking te komen voor 
de rol van Developer. Zij kunnen zelf een 
nieuwe groep onder begeleiding van GPE 
opzetten en tot een succes maken. Hiertoe 
worden deze initiatiefnemers getraind en 
structureel begeleid door GPE. Zij leren hoe 
de succesgroep agenda werkt en hoe zij de 
deelnemers kunnen begeleiden tot succes.

Wisselen en/of bezoeken
van een succesgroep
Het is mogelijk om twee maal per jaar
een andere succesgroep te bezoeken 
als gast. Bijvoorbeeld in een regio waar je
zelf in investeert. Het is ook mogelijk om 
definitief te wisselen van groep, mits de 
succesgroep nog plaats beschikbaar heeft. 
De succesgroepen zijn gratis voor Black 
Badges gedurende het eerste jaar, met 
uitzondering van de locatiekosten. In het 
Black Badge For Life programma kun je nog 
3 keer als gast deelnemen om daarna te 
besluiten definitief deel te nemen aan
een succesgroep bij jou in de regio.
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Succestraining
Om te starten in een bestaande
succesgroep volg je eerst de succestraining. 
In deze training van circa 2 uur maak je 
kennis met de werkwijze en afspraken die 
gelden binnen de succesgroepen. Daarnaast 
krijg je ook de uitleg over de GPE cultuur 
en hoe je het werken in succesgroepen 
waardevol kunt maken voor jouw 
vastgoedreis.

“Meten is 
weten!”

Succesbrieven in de succesgroepen
Een belangrijk aspect van de vastgoedreis is het 
meten van de resultaten. Hiertoe hebben wij de 
succesbrieven in het leven geroepen als vast 
onderdeel van de succesgroepen. Dit is een 
geautomatiseerd formulier (Google Form) dat je elke 
maand invult ter voorbereiding van de maandelijkse 
meeting (en jouw coaching). Hiermee meten we de 
activiteiten en de daarbij behorende resultaten van 
de afgelopen maand. Denk bijvoorbeeld aan welke 
nieuwe kennis je hebt opgedaan, welke interessante 

kennissen je erbij hebt gekregen, welke panden je 
hebt bezichtigd, hoeveel netwerkgesprekken 

je hebt gevoerd en hoeveel jouw passieve 
inkomen is gegroeid, procentueel ten
opzichte van jouw doel.

| Succesgroepen

Relaties
Kennis
Vastgoedtips
Financiële groei
Persoonlijke groei

Gast, Connectie
Onderwerp, Tip
Strategie, Object
Passief inkomen, Aantal panden
Mindset, Kennis

Succesbrieven: Wat draag je bij?

31



32

| De cultuur van Great Property Experience

GPE-cultuur
Een belangrijk onderwerp in de succestraining is 
het toelichten van de GPE-cultuur. Dit uitleggen is
altijd lastig, omdat cultuur een onderstroom is in een 
organisatie. Toch doen we een poging, want het is juist 
die onderstroom die ervoor zorgt of je je ergens thuis 
voelt of niet. Dus wie zijn wij? Wie en wat is GREAT? 

De cultuur wordt voor een groot deel gevormd door
de oprichter(s) van een organisatie. Water stroomt
immers van boven naar beneden. Bij GPE is Pieter
op dit moment de drijvende motor. In 2019 heeft
hij het bedrijf samen opgericht met Frank Bakker. 
Samen hebben zij in 2021 besloten de samenwerking 
te beëindigen. Dit betekent voor GPE dat de invloed 
van Pieter op de organisatie groter is geworden en 
alles wat hij meebrengt nu 100% doorsijpelt in de 
cultuur.

Live the next level32
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Boer geweest
Iedereen die het verhaal van Pieter kent, weet dat 
hij boer is geweest. Hij woont nog steeds op de 
boerderij die hij van zijn opa heeft overgenomen 
na diens dood. Op zijn 18e heeft hij zijn vader 
en opa verloren en verhuisde hij van Friesland 
naar de Noordoostpolder om het familiebedrijf 
te behouden. Dit was niet eenvoudig en zeker 
niet zijn passie. Het heeft hem wel gevormd tot 
wie hij nu is. De lessen die hij heeft geleerd over 
het leven heeft hij verwoord naar Passieboer. Dit 
maakt nu onderdeel uit van de GPE-cultuur. Hij 
durft zich zelfs Passieboer te noemen en heeft 
geleerd de pijn uit het verleden mee te nemen en 
om te draaien naar kracht, in het hier en nu en in 
de toekomst.

Boeren versus jagers
Er is een wezenlijk verschil tussen boeren en 
jagers. Boeren volgen het ritme van zaaien, 
groeien, bloeien, en bestuiven (delen). Jagers 
daarentegen doen het tegenovergestelde, 
zij gaan op jacht en schieten anderen af.
Je herkent ze wel als je op netwerkclubs 
komt waar iemand naar je toe komt met
een visitekaartje, enkel zichzelf presenteert 
en geen oog heeft voor jou. Jagers dus. 
Wij gaan voor een cultuur met de boeren-
mentaliteit. Met de poten in de klei. Zaaien, groeien, bloeien, bestuiven

| De cultuur van Great Property Expeirence
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Overvloed in tijd & geld
Aangezien netwerken om zichtbaar te 
worden een belangrijke succesfactor is, 
vliegen wij dat bij GPE aan vanuit de 
boerenmethode. Wanneer je zaait, groeit 
of bloeit kun je rustig luisteren naar wat de 
ander je vertelt. Dan ben je nieuwsgierig en 
geduldig. Er is immers tijd genoeg. Wanneer 
je uitgaat van deze filosofie leef je vanuit de 
gedachte van overvloed en hoef je dus niet 
te jagen. De cyclus gaat nog door met 
bestuiven. Dat laatste is helemaal 
onderdeel van de GPE filosofie. 
Dit gaat namelijk uit van delen 
om te verenigen en om jouw 
successen, kennis en 
energie door te geven. 
Net als de paardenbloem 
met haar zaadjes.

Ballonstrategie
Nog een sterke metafoor om de cultuur te ervaren 
is de ballonstrategie. Er is een mooi verhaal van een 
leraar op een school die een ballon uitdeelde aan 
alle leerlingen. Hij vroeg hen vervolgens de ballon 
van hun eigen naam te voorzien en deze in de gang 
te leggen. Daarna kwam de opdracht om snel je 
eigen ballon tussen de honderden ballonnen te 
zoeken. Dit werd een chaos. Wanneer je in een te 
kleine ruimte met te veel ballonnen en mensen

alleen voor jezelf zoekt, dan vind je weinig. 
Vervolgens vroeg de leraar om gewoon de 

ballon op te pakken die voor ieders neus 
lag. Om deze vervolgens te overhandigen 

aan de eigenaar via het naamkaartje. 
Binnen no-time had iedereen zijn eigen 
ballon in handen. Dit ging rustig, 
vanuit verbinding en dus in een 
prettige sfeer. Dankbaar en snel.

| De cultuur van Great Property Expeirence
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Delen maakt gelukkig
De leraar maakt met de ballonnen de 
vergelijking met geluk. Wanneer je geluk 
deelt, maakt dit jezelf ook gelukkig. Wij 
hebben deze vergelijking doorgetrokken met 
Proranq. Wanneer je goed luistert naar de 
behoefte van de mede Black Badges die zij 
elke keer vertellen in hun persoonlijke pitch 
onder het kopje ‘Wat zoek je?’, dan weet 
je wat zij nodig hebben. Zodra dit bij je 
langskomt of voor de voeten ligt, dan
kun je dit delen. 

Mogelijk ontdek jij bijvoorbeeld panden die 
niet bij jouw strategie passen, maar waarvan 
jij weet dat dit wel voor een ander precies 
geschikt is. Dan is dat een mooie manier 
om te delen. De kracht is enorm omdat
vele anderen ook jouw persoonlijke pitch 
meenemen in hun zoektocht. Je zult vanuit 
onverwachte hoek beloond worden van jouw 
zaaien. 

In de oefening van de ballonstrategie, die 
wij bij GPE regelmatig tijdens events en 
succesgroepen uitvoeren, liggen ook altijd 
nog een paar naamloze ballonnen. Zo is 
het met panden ook. Soms tref je een pand 
waarvan je niet weet voor wie het geschikt is, 
maar waarvan je wel weet dat het niet past 
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binnen jouw strategie. Dan is dit de kans 
het te delen op Proranq. Daar maak je 
een ander weer blij mee en jezelf dus ook. 
Daarnaast verdien je daar zelf nog 
een flinke sourcing fee mee, dus 
het is twee vliegen in één klap. 
Vriendelijk en commercieel.

35



36

100% regel
Dit is ook zo’n typische uitspraak van Pieter 
bij het begin van elke training of evenement. 
Hiermee wordt bedoeld dat het handig is om 
dat wat je doet, ook met 100% aandacht en 
focus te doen. Focus is één van de succes-
elementen. Zorg dat je niet afgeleid bent, 
stel je doelen en committeer jezelf voor 
100%. Dat maakt de kans op het ervaren 
van succes vele malen groter.
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Zichtbaarheid
Als je 100% zichtbaar wilt zijn, dan wil je ook écht 
aanwezig zijn. Aanwezig in aandacht en ook 
letterlijk aanwezig zijn. Pas dan kun je zichtbaar 
zijn. Wanneer je zichtbaar bent, kun je ook
kenbaar maken wat je zoekt en weten mensen 
jou te herinneren als er iets langskomt wat jij zoekt. 
Dit is de uitwerking van de ballonstrategie door 
middel van aanwezigheid en zichtbaarheid. 
Wanneer jij aanwezig bent bij een event of online 
Zoomcall, zullen wij je altijd spreektijd geven om 
je daarmee zichtbaar te maken voor het netwerk. 
Wij maken het je gemakkelijk door jou die ruimte 
te geven. Wanneer mensen jou gezien hebben, 

wordt het ook weer makkelijker om daarna con-
tact met je op te nemen. 

Wij creëren bij GPE de ‘haakjes’ voor 
de gesprekken. Live, online, via het 
opnemen van podcasts, door het delen 
van succesverhalen, in nieuwsbrieven etc. 
Natuurlijk is dit ook een onderdeel van onze 
marketing, want zo ben jij immers ook bij ons 
aangehaakt. Anders had je ons wellicht 
nog niet gevonden?

TIP: Om gezien te worden tijdens een Zoom call is
het handig om je camera aan te zetten en je 
voor- en achternaam in te vullen.

Eveline Stam, Black Badge van het jaar 2020
& Annemiek Meppelink,Black Badge van het jaar 2021



Marketing
Ons streven is om 5.000 mensen in 5 jaar tijd
financieel vrij te maken. De kracht van het
netwerk wordt bepaald door de massa van
de groep. Met een groot netwerk creëren we
in Nederland een nieuwe en daarmee unieke
positie. Bij de oprichting van GPE waren er
nog geen soortgelijke organisaties. Nu zijn er 
meerdere. Dit betekent dus dat er vraag naar
is. Dat mensen behoefte hebben aan datgene 
wat wij hen bieden. 

Groeien van binnen naar buiten en visa versa
Een groot netwerk biedt iedereen kansen. Dit 
gebeurt op het moment dat het vertrouwen in 
elkaar groot is. Daarom is interne marketing zo 
belangrijk. Samen laten we de community
groeien en bloeien. Dit doe je door kennissen 
mee te vragen naar de evenementen. Door 
uitnodigingen door te mailen en door mensen 
uit te leggen waarom jij doet wat je doet. Mond 
tot mond marketing werkt aanstekelijk. En Great 
Property Experience is een leuke community 
om je bij aan te sluiten. 
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Wanneer het GPE-netwerk groot genoeg 
wordt, krijgen we vanzelf meer speelruimte 
in de markt. Ook geeft een groot netwerk 
meer kansen om samen op te trekken 
met grotere deals die je alleen niet kunt 
aanpakken. Een groep vormen geeft al-
tijd slagkracht. Met een grote groep gaan 
deuren open die voor het individu gesloten 
blijven.
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Vertrouwen opbouwen
Zaken doe je alleen met mensen die je
vertrouwt. Er is zo’n mooi spreekwoord: 
“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. 
Dus het opbouwen van een vertrouwensband 
kost tijd en gaat het makkelijkst vanuit 
persoonlijk contact. Om deze reden is 
netwerken en zichtbaar zijn dus zo 
belangrijk. Net als afspraken nakomen, 
aanwezig zijn, op tijd zijn en oprechte
interesse tonen. 

Wij hebben oprechte interesse in jou en
willen dus ook weten waar je staat en hoe 
het met je gaat. Als het minder goed met 
je gaat, willen wij dat helemaal graag weten. 
Tenslotte is onze missie om mensen te 
begeleiden in hun reis naar financiële vrijheid.
Dat kan alleen als we samen in contact zijn. 

Met contact kan alles
Inmiddels hebben we ruim 4000 deelnemers 
aan al onze programma’s. Dit maakt het 
voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk 
regelmatig te benaderen. Het persoonlijke 
contact wordt makkelijker wanneer we je zien 
en ontmoeten tijdens een event, maar ook 
doordat we jouw succesbrieven zien groeien 
of haperen. Het wordt ook makkelijker om 
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jouw proces te volgen zodra de community
verspreid over succesgroepen maandelijks 
samenkomt. Zo komt iedereen in beeld.

We hebben je bij binnenkomst de gouden sleutel
gegeven. Wij hopen oprecht dat je ons benadert 
als er iets is. De deur bij ons staat altijd open, 
voor iedereen.

100% jezelf en vrij zijn
Vertrouwen bouw je ook op 
door 100% jezelf te mogen zijn, 
100% vrij te mogen zijn in de 
GPE-organisatie en jezelf zo 
te laten zien en horen. Jouw 
passie is jouw succes. 
Want het kan zo zijn dat 
iemand naar je toekomt
en jou datgene gunt 
wat je zoekt. 
Puur omdat 
hij of zij jou 
vertrouwt.
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GPE Ethische Netwerkcode
Voor de kwaliteit en de leefbaarheid van de 
community hebben we een gezamenlijke 
netwerkcode waarin we aangeven hoe we 
graag met elkaar willen omgaan en waar 
we ons gezamenlijk aan committeren. Deze 
zes gedragingen uit deze ethische code zijn 
leidend voor alles en iedereen binnen onze 
community. Zo zorgen we voor veiligheid en 
vertrouwen onder de deelnemers. Daarnaast 
geeft het de verantwoordelijkheid om elkaar 
te beschermen en op terug te kunnen vallen 
indien nodig.
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Ethische Netwerkcode
1. Ik ben oprecht ten opzichte van de leden, het netwerk en de deelnemers.
2. Ik bouw goodwill en vertrouwen op in het netwerk en onder de deelnemers.
3. Ik ben oprecht en eerlijk in de informatie die ik deel en de zaken die ik doe.
4. Ik houd mij aan de ethische normen en waarden van het leven.
5. Ik lever hoogwaardige diensten tegen de voorwaarden die ik opgeef.
6. Ik spreid een positieve en ondersteunende houding jegens 
  Great Property Experience haar evenementen en deelnemers.

Mix van MMMM
Bij GPE gaan we uit van de vier M’s.
Deze staan voor:
• Mensen
• Mindset
• Middel
• Meten

Het is de combinatie van alle vier die
‘magisch’ is. Wij leren mensen financieel 
vrij te worden met het investeren in 
vastgoed. Dus we starten met het 
toelichten van het middel.
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Middel
Het middel is dus vastgoed. Wij hebben 
gekozen voor dit middel in plaats van andere 
assets als goud, zilver, crypto, aandelen etc. 
Wanneer we kijken naar de lange termijn laat 
dit zien dat het investeren in vastgoed een 
stabiele groei heeft. Je kunt het aanraken en 
begrijpen. Er is behoefte, ja, zelfs een 
tekort aan. En vastgoed blijft honderden 
jaren bestaan, dus gaat van generatie 
op generatie. Je bouwt financiële 
vrijheid op voor jezelf, je 
kinderen en zelfs je 
kleinkinderen. Het is 
een gift die je 
doorgeeft.
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Mindset
Het is jouw attitude, overtuiging, waarden en besluiten 
die zorgen voor jouw acties. Uiteindelijk wordt het 
succes van het resultaat bepaald door de acties die je 
doet. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je in 
een positieve stemming komt. Want het is de stemming 
die zorgt voor jouw handelen. Zeker wanneer er 
tegenslagen komen op de weg naar financiële vrijheid. 
Deze zullen gegarandeerd komen. Het doel is weliswaar 
passief inkomen te realiseren. De weg om dit te 

bereiken is zeker niet passief. Integendeel, het is 
actief met de vele kleine stappen die zorgen 

voor het eindresultaat. Om ervoor te zorgen 
dat je in beweging blijft, is de juiste ‘grow’ 

mindset cruciaal. Binnen GPE besteden 
we veel aandacht aan het versterken 
van de mindset en dit wordt vanaf 
2022 alleen nog maar meer.
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Mensen
Het zijn de mensen om je heen die ervoor 
zorgen dat je succesvol wordt. De omgeving 
waarin iemand zich bevindt is cruciaal voor 
diens geluk en succes. Het is niet voor niets 
dat juist de community zo gewaardeerd wordt 
door de Black Badges. Het omringd zijn met 
gelijkgestemde leuke mensen is niet alleen 
uniek, maar ook heel waardevol. Veel Black 
Badges ontmoeten weerstand in hun eigen 
persoonlijke (oude) omgeving als zij gaan 
starten met hun reis naar financiële 
vrijheid via vastgoed. Het zijn de 
vele goedbedoelde adviezen van 
ouders, vrienden en soms zelfs 
partners die jouw besluit 
om deze reis te maken 
en door te zetten 
lastiger maken. 

Als Black Badge ben
je direct in contact met 
honderden Black Badges 
die jou inspireren en willen 
helpen. Een heel bijzonder 
gevoel. 
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Daarnaast is het praten over geld en vastgoed in 
combinatie met emotie vaak taboe in dit land. Daarom 
is het zo belangrijk om ook een ander netwerk om je 
heen te creëren waarin het wel mogelijk is om vertrouwd 
over deze zaken te praten. Bij GPE kan dit gewoon, 
juist! Zoek mensen om je heen op die jou inspireren en 
verder brengen. Ontdek hoe andere mensen al verder 
zijn gekomen dan jijzelf en leer van hen. Anderzijds 

kun jij hen vaak ook iets brengen, iets wat zij juist 
weer nodig hebben. Het is de wisselwerking 

die zorgt voor de magie. Dus zoek elkaar 
op, help en stimuleer elkaar. Spreek 

uit wat je zoekt en durf te vragen.
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Meten
Dit is de laatste M en zeker niet de minst
belangrijke. Deze staat voor het meetbaar
maken van de doelstellingen, acties en
resultaten die je daarvoor hebt te zetten. 
Met de succesbrieven hebben we de 
belangrijkste indicatoren genoteerd waarop
te meten valt. Ten slotte heb je elke maand 
weer kennis, kennissen en kansen (KKK).

• Kennis: trainingen, boeken, tips & tricks, 
   suggesties, weetjes en inspiratie
• Kennissen: referrals, connecten, 
   leveranciers, nieuwe gasten en gastsprekers
• Kansen: panden, financieringen, 
   vastgoedtips, tipgeld en samenwerkingen

En dit meten we. Natuurlijk willen we ook elke 
maand meten en daardoor weten hoever jij nu 
staat ten opzichte van jouw doel. Bijvoorbeeld, 
hoeveel procent ben jij verwijderd van jouw 
passieve inkomen? Om daar te komen
berekenen we met hoeveel panden je dat 
bereikt. 
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Dus het meten is cruciaal om te weten waar je staat. 
Het zorgt ook voor motivatie. Wanneer je uitzoomt en 
steeds kijkt naar alle vorige acties zie je het grote plaat-
je. Dit zorgt ervoor dat je telkens weer jouw doel scherp 
voor ogen krijgt en in beweging blijft met kleine acties, 
die we dan weer maandelijks meten in de coaching en 
in de succesgroepen.
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Vijf acties voor succes

1.

2.

3.

4.

5.

  Wanneer we de hele Black Badge reis samenvatten
in 5 simpele acties dan ziet dat er als volgt uit ->

Dit betekent dat je wat te doen hebt om deze cyclus 
te doorlopen. We hebben al eerder genoemd dat het 
doel weliswaar een passief inkomen is, maar dat de 
weg ernaartoe allesbehalve passief is. Dit betekent 
dat je continu in actie hebt te zijn. Tijdens de coaching 
bespreek je wat de acties zijn voor de komende tijd. 
Samen met je coach overleg je wat voor jou de 
handigste stappen zijn. Tijdens de succesgroepen 
deel je de gezette stappen en laat je je inspireren 
door de verhalen van de anderen. En tijdens de 
evenementen vergroot jij je kennis en kennissenkring. 
Daarmee is de cirkel rond voor het eerste jaar.

Tijdsbesteding
Je kunt met vastgoed parttime een fulltime 
inkomen opbouwen, naast jouw huidige werk.
Uiteraard vraagt dit wel een besluit om tijd hieraan te 
besteden. Want als je alles elke week zou doen, dan 
kun je wel fulltime bezig zijn. Uiteraard is dat niet de 
bedoeling en ook niet nodig. Wel is goed om serieus
te kijken welke onderdelen voor jou belangrijk zijn 
om tijd aan te besteden en daar keuzes in te maken.

Starten met
onboardings-

proces

Continu acties 
(gemiddeld 2 uur 

per week)

De 5 basis
trainingen 

volgen

Gebruik maken 
van de 15 uur 

coaching

Deelnemen aan 
10 succesgroep

sessies

Deelnemen aan 
de trainingen 

& events

3 uur

5 x 3 
uur

10 x 3 
uur

Max. 120 
uur voor 5 
GA’s per 

jaar

15 uur

Max. 24 uur 
voor 1x 

Vastgoed 
Conventie 

per jaar

1 uur per 
week Q&A

3 uur  
gala per 

jaar 

1 uur 
per week 
opnames

10 uur 
forum 

per jaar

2 uur per 
maand 
borrel
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Tijd om te leven
Hier gaat het om. We creëren tijd om te 
leven. Tijd om te leven om bijvoorbeeld te 
kunnen doen wat je altijd al hebt gedroomd. 
Of om meer tijd te kunnen besteden aan de 
mensen die je liefhebt. Of om de tijd anders 
in te gaan vullen door bijvoorbeeld te kunnen 
stoppen met werken.

Welk doel jij ook voor jezelf hebt gekozen, als 
het gaat om tijd om te leven, bedoelen we bij 
GPE vooral dat het NU de tijd is om te leven. 
Dus stel niet uit wat je nu al hebt.

“Dankbaarheid is 
de snelste weg 
naar geluk”.
Wanneer je beseft dat je er nu al bent, dan 
hoef je niet meer te wachten. Het is een 
andere manier van kijken naar hetzelfde. 
Lach en dan ziet de wereld er gelijk anders 
uit, zegt Pieter altijd. Neurologisch klopt dat 
trouwens ook, het is bewezen dat lachen 
daadwerkelijk zorgt voor de aanmaak van 
het gelukshormoon serotonine.

Pietertijd
Pieter zegt altijd; “Er is tijd genoeg”. Je moet alleen 
niet uitstellen wat je NU al kunt doen. Er is ook tijd 
genoeg bij ons voor jou. Wanneer je merkt dat je nog 
niet alles uit het programma hebt kunnen halen, dan is 
er niets aan de hand. Tenslotte is er tijd genoeg en die 
krijg je ook waar nodig.

Zo heeft GPE ook tijd nodig om ons steeds verder te 
ontwikkelen. Wij kijken continue naar wat we kunnen 
verbeteren totdat het helemaal GREAT is. Dit kost 
ook tijd en gelukkig is er alle tijd.

Er is tijd genoeg, want wanneer je eenmaal 
gestart bent bij ons, kom je “nooit” meer van ons af. 
Wij bieden jou namelijk een verlengingsprogramma, 
zodra jouw eerste jaar verstreken is. Zodat je alle 
tijd hebt om jouw doelen te bereiken of zelfs te
versnellen in het halen van jouw nieuwe doelen.

Hoe jij deze verlenging wilt vormgeven 
in de tijd, is aan jou.

| Vijf acties voor succes
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| Black Badge For Life

Black Badge For Life
Zodra je eenmaal Black Badge deelnemer 
bent geworden, wil je dat voor het leven blijven. 
Wij willen ook dat jij blijft, want jij maakt het netwerk 
waardevol, jij bént het netwerk. Daarnaast is het
netwerk ook waardevol voor jou. Misschien heb je 
nog niet alles eruit gehaald of misschien juist wel en 
wil je nu weer doorpakken met nieuwe ambitieuze 
plannen. In beide gevallen past het Black Badge 
For Life programma.

Je hebt na jouw eerste jaar de 
gelegenheid om opnieuw een besluit
te nemen. Je kunt daarbij kiezen
uit verschillende pakketten 
waarmee je kunt verlengen. 

2022 jaar van de mindset
Aangezien de mindset allesbepalend is voor 
het succes, hebben we besloten dit meer toe te
voegen aan het Black Badge programma 4life. 
Zo staat een nieuwe GA Mindset op de planning
voor dit jaar en een officiële NLP-practitioner voor
vastgoedinvesteerders. Daarnaast voegen we
groepscoaching toe aan het pakket. 

Losse Mindset dagen
Pieter verzorgt losse trainingsdagen 

over mindset en zal daarbij de 
meest cruciale aspecten 

behandelen die zorgen 
voor een allesbepalende

‘shift’.
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| Persoonlijke acties

Persoonlijke acties:
“Ik maak mezelf onsterfelijk”
Het Forum: “Mijn digitale vastgoedpedia en 
favoriete netwerk met je vastgoedvrienden.”
     Ik heb mijn profiel op het Forum gezet met foto
     Ik heb in “Maak jezelf zichtbaar” een uitgebreid 
     profiel geplaatst

Denk aan: 
• Je woon- en werk locaties
• Je passies in het leven
• Waarom jij hebt besloten om Black Badge te worden
• Je ervaring
• Je vastgoedstrategie
• Je doelen
• Je hobbies en sporten
• Een inspiratievol voorwerp waar jij je 
  inspiratie uit haalt
• Wat je kunt delen met anderen
• Wat je zoekvragen zijn

     Ik lees elke week mijn berichten in het Forum 
     en deel daar waar ik kan mijn ervaringen

     Ik maak persoonlijk contact en maak 
     geregeld 1-op-1 afspraken.
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| Persoonlijke acties

De evenementen: “Live of online, 
doe je best en shine.”
• Plan je data en bezoek de evenementen
• Bereid je goed voor en doe je pitch
• Maak van tevoren afspraken met mensen 
  die je 1-op-1 wilt spreken
• Gebruik de pauzes en break-out rooms 
  om contacten te leggen
• Blijf altijd slapen ;)
• Doe 100% mee, maak aantekeningen 
  en breng het in de praktijk

De succesgroepen: “De fundering van 
jarenlange relaties.”
• Wees altijd aanwezig en op tijd
• Bereid je goed voor met de succesbrieven
• Zoek elkaar op tussen de sessies door
• Deel je vastgoedtips

Jouw passie is jouw succes
Pieter Monsma

Het Platform: “GREAT video’s, podcasts,
trainingen en aankondigingen.”
• Elke week kijk en leer ik van de video’s
• Op de evenementen agenda zoek ik uit waar ik naartoe ga
• Proranq gebruik ik om mijn deals te analyseren en/of te delen




