
Kun jij leven van je muziek?

Drie fouten die je moet vermijden, 
wanneer je succesvol 
wilt zijn als artiest.
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Inleiding:
Gefeliciteerd	met	dit	gratis	e-book	met	tips,	speciaal	voor	jou	als	musicus	en/of	als	
muzikaal	entrepreneur.

Je	wens	musicus	te	zijn	wordt	geboren	uit	liefde	voor	de	muziek.	Om	er	vervolgens	je	
geld	mee	te	verdienen	is	een	mooi	neveneffect.	En	hoewel	misschien	niet	je	eerste	
doel,	wel	een	heel	erg	belangrijk	onderdeel.	En	tevens	het	verschil	tussen	een	profes-	
sionele	musicus	zoals	jij	en	een	amateur.	

Jij wilt kunnen leven van je muziek! Maar kun je dat ook of kan het beter?

Om	een	goede	professional	te	worden	en/of	te	blijven,	wil	je	praktische	handvatten	
voor	je	carrière.	En	antwoorden	op	vragen	als,	hoe	krijg	ik	werk,	hoe		kom	ik	waar	ik	wil,	
wat	moet	ik	daarvoor	doen.	Welke	stappen	moet	ik	ondernemen.	Wat	is	er	aan	audities,	
hoe	krijg	ik	leerlingen,	wat	zijn	mijn	mogelijkheden?	Hoe	kan	ik	nou	echt	leven	van	mijn	
muziek?

Wat zijn de grootste fouten die je kunt maken, waardoor dit niet gaat lukken?

In	dit	e-book		behandel	ik	de	voor	mij	drie	belangrijkste	fouten,	waarom	dit	niet	of	
moeilijk	lukt.	Je	krijgt	van	mij	duidelijk	inzicht	in	hoe	je	dit	anders	kunt	aanpakken,	zodat	
er	beweging	komt	in	je	muzikale	carrière	en	je	een	begin	maakt	met	beter	kunnen	
leven	van	je	muziek.
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Fout 3:
Je kent je ‘why’ niet.
Wat	is	dat	eigenlijk,	musicus	zijn,	waarom	zou	je	dat	willen	en	waarom	is	dit	zo	belangrijk	
voor	je?	Wat	is	jouw	why?
De	why	is	je	drive,	het	waarom	je	doet	wat	je	doet.	Je	verlangen	om	te	doen	wat	je	wilt.	Je	
grote	wens	om	muziek	te	maken	komt	ergens	uit	voort.	Waarom	is	muziek	zo	belangrijk	
voor	je.	Wat	brengt	het	je	en	wat	wil	je	er	mee.	Waar	wil	je	naar	toe	en	waarom?	Durf	maar	
te	dromen!	

Wat	is	nou	het	belang	van	je	‘why’?	Je	waarom	is	het	beginpunt	van	je	muzikale	onderne-
ming.	Van	je	musicus	zijn.	Het	zet	je	uiteindelijk	aan	het	werk	ook	al	besef	je	dit	misschien	
nog	niet.	Het	is	je	drive	waar	je	altijd	weer	naar	terug	kunt	keren	ook	als	het	soms	wat	min-
der	gaat.	Wanneer	jij	goed	weet	waarom	jij	doet	wat	je	doet	en	waarom	dit	zo	belangrijk	is	
zul	je	makkelijker	eventuele	tegenslagen	kunnen	‘handelen’	en	weer	verder	kunnen	gaan.	
Maar	je	zult	ook	eerder	komen	waar	je	wilt	en	je	droom	kunnen	verwerkelijken.

Hoe	zorg	je	nou	voor	een	stevige	why?	
Heel	simpel	door	te	voelen	wat	het	is,	dat	muziek	met	jou	zelf	doet	en	er	eens	over	na	
denken	wat	het	voor	een	ander	kan	betekenen.	Wat	doet	jouw	muziek	met	je	publiek?	
Wat	brengt	het,	wat	doet	het	met	ze.	Maar	het	begint	bij	jou	zelf.	Wat	doe	je	het	allerliefst,	
wat	is	je	grootste	wens	en	waarom.	Hoe	beter	je	dit	kunt	gaan	formuleren	hoe	meer	kans,	
dat	je	droom	zal	uitkomen.	

	 Opdrachtje:	Geef	eens	antwoord	op	de	volgende	vraag.	Schrijf	het	eens	op!

Wat is als musicus je wens, je verlangen, wat drijft je en waarom? 

Je	antwoorden	op	deze	vragen,	geven	al	een	eerste	stap	in	een	richting.	Daarnaast	geven	
ze	houvast	voor	de	ontwikkeling	van	je	carrière.	Ze	vormen	steeds	weer	het	beginpunt	van	
de	richting	die	je	wilt	gaan.

Je	kunt	altijd	teruggrijpen	naar	het	waarom	van	jouw	verlangen	als	musicus	en	de	impor-
tantie	er	van.	Dit	belang	helpt	je	ook	in	moeilijke	tijden	op	koers	te	blijven.

Lees	dit	blog	maar	eens	over	wat	je	nog	meer	kunt	doen	‘bij	zwaar	weer’

http://www.marjolein-koetsier.nl/tips-voor-musici-in-zwaar-weer/
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Fout 2:
Je hebt geen plan.
Je	bent	net	afgestudeerd	en	wellicht	heb	je	al	een	paar	concerten	of	leerlingen.	Dat	is	
fijn,	maar	er	moeten	wel	steeds	concerten	of	leerlingen	blijven	komen.	Of…	je	bent	al	een	
tijd	bezig	en	de	concerten	lopen	terug	en	je	zou	ook	nog	wel	een	paar	leerlingen	kunnen	
gebruiken.	Hoe	krijg	je	dit	voor	elkaar	zonder	plan.	Een	plan	maak	je	aan	de	hand	van	een	
idee	waar	je	naar	toe	wilt,	een	richting	die	je	stuurt.	Wanneer	je	bijvoorbeeld	een	concert	
hebt	staan,	moet	je	het	repertoire	instuderen.	Wanneer	ga	je	daar	mee	beginnen?	Je	zorgt	
dat	het	op	tijd	gekend	is	en	dan	moet	je	naar	de	repetities	en	het	concert.	Met	de	auto	of	
met	de	trein.	Hoe	laat	ga	je	weg,	wat	neem	je	mee	aan	concert	kleding?	Hier	maak	je	een	
plan	voor	en	dat	wordt	uiteindelijk	routine	misschien,	maar	voor	het	dat	is,	moet	je	weten	
hoe	je	de	dingen	aanpakt.	
Of	als	het	over	lesgeven	gaat:	hoe	ga	je	met	je	leerling	aan	de	slag,	wat	wil	deze	leren	en	
hoe	kun	jij	daar	bij	hepen?	Daar	maak	je	dus	een	plan	voor.	Zo	is	het	ook	handig	wanneer	
je	een	plan	maakt	voor	je	carrière.	Het	is	zelfs	noodzakelijk!

Een	plan	geeft	continuïteit	voor	je	muzikale	onderneming.	Je	why	geeft	je	een	verlangen,	
een	droom,	maar	om	dat	te	bereiken	heb	je	een	plan	nodig,	anders	komt	er	van	je	droom	
niks	terecht.	

Een	plan	begint	met	doelen	stellen.	Hoe	maak	je	jouw	droom	concreet,	hoe	zorg	je	dat	je	
droom	uitkomt	en	je	verlangen	wordt	vervuld?	
Begin	met	het	stellen	van	een	doel	en	volg	de	acties	die	daar	uit	voortkomen.	Schrijf	het	
op	en	maak	daadwerkelijk	een	planning	op	papier	en	vervolgens	in	je	agenda,	zodat	je	
ook	echt	bereikt	wat	je	wilt.	Door	een	plan	te	maken	heb	je	meer	kans	om	echt	van	je	mu-
ziek	te	kunnen	gaan	leven.	

	 Opdrachtje:	Geef	eens	antwoord	op	de	volgende	vraag.	Schrijf	het	eens	op!

Wat zou je plan zijn en wat denk je nodig te hebben om een plan te maken en je doelen 
te bereiken?

Met	het	antwoord	op	deze	vraag,	zet	je	jezelf	al	in	beweging	en	geef	jezelf	een	eerste	
duwtje	naar	meer	werk	als	musicus.	Lees	in	het	blog	meer	over	wat	je	talent	nodig	kan	
hebben	om	tot	volle	bloei	te	komen.

http://www.marjolein-koetsier.nl/wat-heeft-jouw-talent-nodig/
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Fout 1:
Je weet niets van bedrijfsvoering of ondernemen. 
Als	je	als	zelfstandig	ondernemend	musicus	aan	de	slag	gaat	is	het	noodzakelijk	inzicht	
te	hebben	in	hoe	een	bedrijf	is	opgebouwd.	En,	ook	al	zijn	er	dingen	die	je	als	zelfstandig	
musicus	kunt	laten	doen	door	een	agent	of	impresario,	het	is	alsnog	goed	te	weten	wat	er	
allemaal	komt	kijken	in	het	voeren	van	zelfstandig	ondernemerschap	als	musicus.
Zelfs	als	je	in	loondienst	zou	gaan	werken	bij	een	koor	of	een	orkest	is	het	slim	hier	enig	
inzicht	in	te	hebben,	want	vaste	banen	zijn	meer	uitzondering	dan	regel.
Op	sommige	werkgebieden	van	je	musicerend	ondernemerschap	ben	je	een	volstrekte	
expert	en	op	andere	vlakken	niet.

In een bedrijf kun je grofweg verschillende deelgebieden herkennen:  
	

	 Jouw	Magie:	Dat waar jij expert in bent; het musicus zijn.

	 Financiën:	boekhouding,	belastingzaken,	financiering,	etc.

	 Marketing:	publiek	aantrekken,	waarde	creëren	voor	je	doelgroep,	verkopen,	etc.

	 Overige	systemen:	zoals	een	klant-relatie-beheer,	website,	nieuwsbrief,	gebruik	van	sociale	media	

Kortom	is	er	dus	veel	meer	te	doen	in	je	muzikale	onderneming	dan	alleen	jouw	magie,	in	
dat	waar	je	heel	goed	in	bent	en	waar	het	uiteindelijk	om	draait.

En ook als er misschien eens even niet zoveel te doen is in je ‘magie’, kan er genoeg te 
doen zijn in de andere gebieden en kun je hard aan het werk zijn als muzikaal/cultureel 
ondernemer.

Ga	voor	je	zelf	eens	heel	goed	na	hoe	je	die	andere	gebieden	gaat	aanpakken.	Kun	je	dit	
zelf,	wil	je	dit	zelf,	zo	niet,	wie	doet	het	dan,	of	ga	je	ook	hier	goed	in	worden?	Of	zoek	je	
hulp?

Het	is	belangrijk	om	te	weten	wat	je	kunt	doen	en	wat	je	uitbesteedt	in	je	bedrijf.	Je	kunt	
niet	alles	zelf	of	je	wilt	niet	alles	zelf	en	het	belangrijkste	blijft	jouw	‘Magic’.	Maar	wat	houd	
die	in	behalve	de	beste	musicus	zijn?	Er	zijn	bepaalde	dingen	die	je	als	ondernemend	
musicus	bij	je	‘Magic’	zou	moeten	betrekken.	Zoals	iets	te	weten	over	je	mindset,	over	een	
marketing	strategie	en	hoe	je	een	plan	maakt	en	doelen	stelt	bijvoorbeeld.	Wil	je	echt	
kunnen	gaan	leven	van	je	muziek,	dan	zijn	dit	de	eerste	nodige	stappen.	En	ook	al	staan	
er	nu	al	aardig	wat	concerten	en	heb	je	genoeg	leerlingen,	je	wilt	over	vijf	jaar	ook	nog	dat	
er	concerten	staan	en	wellicht	meer	en	op	een	hoger	niveau.	Of	je	wilt	betere	leerlingen.	
Maar	hoe	zorg	je	er	nou	voor	dat	je	krijgt?	Hoe	ga	je	dat	aanpakken,	waar	loop	je	tegen	
aan?
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Fout 1(vervolg):
	 Opdrachtje:	Geef	eens	antwoord	op	de	volgende	vraag.	Schrijf	het	eens	op!

Waar loop je als musicus het meest tegen aan? Hoe ga je daar mee om?

Je	zult	iets	moeten	doen,	iets	moeten	ondernemen	om	te	kunnen	leven	van	je	muziek.
En	denk	je	nu,	de	fouten	staan	in	de	verkeerde	volgorde……??!!	Ja,	dat	klopt!

Maar	ik	eindig	met	fout	1,	omdat	dit	de	grootste	fout	is,	die	je	kunt	maken.	Niet	weten	over	
ondernemen	en	bedrijfsvoering.	Maar	hoe	kun	je	dat	ook	weten,	wanneer	je	het	nooit	hebt	
geleerd?	En	het	is	niet	saai,	het	is	niet	ver	van	je	bed,	maar	concreet	en	leuk	om	mee	bezig	
te	zijn,	wanneer	je	weet	hoe	het	moet.	

Kom	je	er	dus	alleen	niet	uit	of	wil	je	nog	specifieker	meer	weten	over	ondernemen,	mind-
set,	marketing	en	commerciële	vaardigheden,	dan	help	ik	je	graag.		

Veel succes en op jouw muziek! 
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Wie is opmaat-coach
Ik ben Marjolein Koetsier, jouw Opmaat-Coach
Naast	mijn	eigen	jarenlange	professionele	zangcarrière	heb	ik	me	sinds	2005	ontwikkeld	
als	coach.	
Ik	ben	ervaringsdeskundig	als	het	gaat	om	het	uitzetten	van	een	nieuwe	koers	als	zange-
res	naar	tevens	loopbaancoach	voor	musici.
Wat	ik	het	liefste	doe,	is	mensen	begeleiden	in	het	proces	van	afstemming	op	hun	passie.	
Ik	help	bij	het	vinden	en	bewaken	van	bezieling,	zodat	je	als	musicus	alles	kunt	geven	wat	
de	muziek	vraagt.	Of	ik	help	als	je	noodgedwongen	een	andere	richting	in	moet	slaan	en	
hoe	jij	een	muzikale	onderneming	kunt	voeren	waarmee	je	kunt	leven	van	je	muziek.
Ik	word	enorm	blij	als	ik	merk	dat	een	cursist	of	een	cliënt	bij	mij	zicht	heeft	gekregen	op	
mogelijkheden	voor	de	toekomst.	Als	er	een	duidelijke	richting	is	naar	een	vruchtbaar	be-
zield	leven	als	musicus	of	als	er	een	nieuw	perspectief	is	ontstaan.
Als	jij	als	cliënt	blij	en	hoopvol	de	deur	uitgaat,	doe	ik	blij	de	deur	dicht.

Opleiding en werk
Als	zangeres	studeerde	ik	af	aan	het	A’dams	conservatorium	en	ik	zong	jaren	in	professio-
nele	koren,	ensembles	en	solistisch.	
Mijn	coachopleiding	volgde	ik	bij	Adriaan	Hoogendijk,	te	Driebergen.

Tevens	heb	ik	mezelf	verder	ontwikkeld	aan	de	hand	van	een	scala	aan	cursussen	en	
trainingen	op	coachgebied,	zoals	Voice	Dialogue,	Katie	Byron	e.a.
Bij	‘Open	Circels	Academie’	en	de	‘Fanfactor’	heb	ik	verschillende	marketing	trainingen	
gevolgd.

Als	supervisor	ben	ik	werkzaam	bij	Annet	Brinkhuis	Opleidingen	voor	loopbaancoaching	
en	persoonlijke	ontwikkeling.
Sinds	2006	voer	ik	mijn	coachpraktijk	Marjolein-Koetsier	voor	stem,	presentatie	en	coa-
ching	musici.	
Sinds	2019	heb	ik	de	Music	Career	Academy	opgericht,	waarin	ik	online	trainingen	aan-
bied.	

Heb je nog vragen of wil je informatie,  neem gerust telefonisch 06 40659098 contact 
met me op of stuur een bericht naar marjolein@marjolein-koetsier.nl 
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