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“Elke keer denk ik: Meer kan Hugo niet weg geven! En dan flikt hij het gewoon 
weer en geeft meer weg dan ooit tevoren. Iedere tip is helder en direct 

toepasbaar. Na achttien bladzijden met tips heb ik al meer richting en focus 
voor mijn bedrijf gecreëerd, dan na zes jaar dure trainingen volgen. Succes 

behalen met deze tips is onvermijdelijk.”
Esther Molenaar

www.bloguniversiteit.nl 

“Wil je online groeien dan kun je niet zonder dit boek! Duidelijk, leesbaar en 
direct toepasbaar. Een MUST HAVE voor elke ondernemer!”

Yildiz van der Zijden
www.jouwbekkentherapeut.nl

“In dit nieuwste boek van Hugo Bakker overtreft hij zichzelf weer om zoveel 
kennis te delen hoe je producten online kan verkopen! Telkens verrast hij me 
weer met nieuwe inzichten, die zo duidelijk en praktisch zijn opgesteld, dat 

je het ook daadwerkelijk kan implementeren. Dit boek zet je in een RECORD-
tempo in de actiemodus en laat je bedrijf groeien. Een echte aanrader dus!”

Marjolijn Cohen 
http://connect-en-co.nl/ 

“Hugo flikt het weer. In een ruk heb ik jouw boek uitgelezen. Net wat ik nodig 
had, een openhartig kijkje achter de schermen en zeer waardevolle tips, die ik 

zo stap voor stap kan toepassen bij het neerzetten van mijn bedrijf. Ik ga direct 
weer aan de slag. Dank je wel Hugo, je bent een kanjer!”

Ina Meijer van Rhee

“Het is niet te geloven; Hugo geeft zoveel geheimen van online marketing prijs, 
dat het onmogelijk is geen succesvolle onderneming op te zetten, wanneer je 

de tips implementeert. Had ik dit boek maar jaren eerder gehad!”
Monica ten Hoove

www.cijfersencenten.nl
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Voorwoord

Het boek dat je nu in handen hebt, komt uit de Experttips boekenserie, 
speciaal voor ondernemers. Met in elk boek vijftig praktische tips, plus een 
unieke methode of stappenplan. 

Ben jij ondernemer en wil jij je kennis online verkopen? Dan is dit boek voor 
jou de juiste keuze! Hugo heeft vijftig praktische tips voor je geschreven 
waar je meteen mee aan de slag kunt. Hij gebruikt concrete voorbeelden en 
praktische opdrachten. Elke stap is in duidelijke taal uitgelegd. Met de door 
hem ontwikkelde RECORD-methode heb je de tools in handen om je kennis 
te kunnen verkopen én meer mensen te bereiken.

Wil je als ondernemer ook op andere gebieden van het ondernemerschap 
aan de slag? Kijk dan eens welke boeken nog meer verschenen zijn in deze 
serie. Op www.experttips.nl vind je een overzicht van alle beschikbare 
Experttips boeken. Stuk voor stuk staan ze vol met tips die je meteen kunt 
toepassen in jouw bedrijf. 

Wil je zelf een Experttips boek uitgeven? Neem dan gerust contact met me 
op via info@expertboek.nl zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Ik wens je heel veel leesplezier met dit boek. Succes met jouw zichtbaarheid 
door het online verkopen van jouw kennis. Met de tips uit dit boek moet dit 
zeker gaan lukken!

Hartelijke groet,

Daisy Goddijn
Initiatiefneemster Experttips boekenserie
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Inleiding

Beste ondernemer, trainer, coach, adviseur, spreker, auteur of therapeut.

Dit boek heb ik voor jou geschreven omdat ik weet dat je een missie hebt. Je 
wilt mensen helpen. Het liefst wil je veel meer mensen bereiken en helpen.

Rijk worden?
Voor de meeste mensen is dat niet eens zo heel belangrijk. De balans 
bewaken tussen geven en ontvangen is vaak veel belangrijker. Dat houdt 
in dat je alle energie die je stopt in het geven, ook terugkrijgt in een andere 
vorm. Geld is daarbij belangrijk. Want zonder geld kunnen we niet leven. We 
moeten dus wel iets verkopen. De meeste mensen die ik coach vinden dat 
maar lastig. Mensen helpen, dat is wat we willen; dat is ook waar we goed 
in zijn.

Is het niet zo dat we beter kunnen helpen nadat ‘ze’ iets gekocht hebben?

Je bent trainer, coach, spreker, adviseur, therapeut of auteur en je hebt 
kennis en ervaring opgedaan in je leven. Ook al ben je misschien nog jong, 
je kunt andere mensen iets leren.
Jij weet of kunt iets dat anderen van je kunnen leren. Wat is dat?

Welke kennis en kunde zou jij kunnen verkopen?

Hoe bereik je nu meer mensen?
En als dat je gelukt is; hoe kun je ze dan iets leren? Hoe help je ze dan 
verder? In dit boek leer je precies wat je kunt doen. Zelf bereik ik duizenden 
mensen per dag via verschillende websites met verschillende missies! Ik 
krijg dagelijks dankbare e-mails en soms word ik op straat aangehouden en 
voel ik me net een BN’er.
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Het aantal ondernemers in Nederland blijft groeien, 1,8 miljoen inmiddels. 
Het aantal zzp´ers groeit explosief. Jaarlijks starten er meer dan 100.000 
ondernemers, 95% daarvan is zzp´er.
De meeste ondernemers hebben kennis en ervaring die zij kunnen delen en 
dus verkopen online.

Wat blijkt de belangrijkste drijfveer om te gaan ondernemen? De behoefte 
aan vrijheid! Herkenbaar? Het vrijheidsgevoel komt het meest tot uiting 
door het zelf kunnen indelen van de tijd en het zelf kunnen nemen van 
beslissingen.

Maar ben je wel zo vrij als je voor jezelf werkt? Niet voor niets wordt ‘het op 
lange termijn aan voldoende werk komen’, genoemd als de grootste zorg. 
Als je vandaag niet voldoende werk binnenhaalt, groeit de onzekerheid of 
je over drie maanden nog wel kunt doorgaan met ondernemen. Hoe vrij 
voelt dat? Herkenbaar? Veel ondernemers werken meer uren dan gewenst. 
Hoe vrij voelt dat?

Naast het leveren van producten en diensten, moet je je als ondernemer 
bezighouden met administratie, marketing en verkopen. Vaak zijn het 
werkzaamheden die wel moeten gebeuren, maar waarvoor men niet 
opgeleid is. Bovendien zijn dit vaak dingen die men niet leuk vindt. Hoe vrij 
voelt dat? Herkenbaar?

Voor mij in ieder geval wel!
Toen ik in 2007 eindelijk de sprong waagde om voor mezelf te beginnen, 
deed ik dat om twee redenen:
Vrijheid en meer geld verdienen.

Wat ga je in dit boek leren?
Toen ik me inschreef bij de KvK, had ik een groot probleem. Namelijk, ik was 
goed in mijn werk, maar ik was geen ondernemer. Ik noemde mezelf: trainer 
en coach. Sterker nog: mijn bedrijfsnaam is officieel: Hugo Bakker Trainer en 
Coach.
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MAAR IK WAS GEEN ONDERNEMER!
Mijn vader heeft vijftig jaar voor dezelfde baas gewerkt, van hem heb ik het 
niet geleerd. Wat ik te leren had was: VERKOPEN! Simpelweg geld vragen 
voor mijn producten en diensten.

Na jaren van leren, uitproberen en onderzoeken, heb ik ontdekt hoe 
eenvoudig verkopen eigenlijk is. Je kunt alles leren, dus ook verkopen. En 
als jij nu naar je bankrekening kijkt en daar niet vrolijk van wordt, lees dan 
snel verder.

Ik heb ontdekt dat verkopen via internet nog eenvoudiger is, dan verkopen 
in een gesprek of vanaf een podium. Ik verkoop dagelijks e-books en het 
is mijn passie om online producten te maken. Ik ben dankbaar dat ik elke 
maand duizenden euro’s verdien, zonder dat ik er iets voor hoef te doen. 
Dat noem ik financiële vrijheid; altijd genoeg omzet, zonder hard te hoeven 
werken. De meeste ondernemers die dat lezen willen dat ook.

Daar heb ik me dan ook gemakshalve op gericht. Dat is wat je in dit boek 
zult leren:

Hoe je je kennis en ervaring kunt verkopen online!

Waarom kan niet iedereen verkopen als het zo eenvoudig is?
Wat ik gezien heb in de afgelopen vijf jaar als businesscoach, is dat er twee 
groepen kenniswerkers zijn:

1. Ondernemers met een (te) volle agenda. Zij zijn niet vrij, omdat ze het 
te druk hebben. Zij zijn vooral op zoek naar RUST.

2. Ondernemers met een (te) lege agenda. Zij zijn niet vrij, omdat ze 
financiële zorgen hebben. Zij zijn vooral op zoek naar financiële vrijheid.
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Beide situaties heb ik meegemaakt. Vanaf mijn start als trainer/coach (later 
werd ik ondernemer) had ik het zo druk met uurtje-factuurtjewerk dat ik 
geen rust voelde om te ontspannen. Altijd maar met werken bezig zijn, 
vermoeide mij en nam het plezier weg.

In 2012 heb ik mijn spaargeld op moeten maken om rond te komen. Ik 
voelde zoveel druk en spanning, dat ik rugklachten kreeg. Ik voelde me 
niet vrij. Thuis was ik niet gezellig en mijn sociale leven leed er ook onder. 
Ik werkte keihard om mijn hoofd boven water te kunnen houden. Nee, dat 
voelde niet als vrijheid.

Wat is vrijheid?
Vrijheid heeft vooral te maken met het zelf kunnen nemen van beslissingen 
over:

Hoeveel uur werk ik?
Voor wie werk ik?
Welk werk doe ik?
Wanneer doe ik het werk?
Op welke locatie werk ik?
Met wie werk ik?

Wat is vrijheid voor jou en wat ga je doen als je dit bereikt hebt? 

Als je kennis verkoopt online kun je het antwoord op al deze vragen 
zelf bepalen.
Ondanks dat het zo eenvoudig is om je kennis te verkopen online, zijn er 
niet veel mensen die financiële vrijheid bereiken door de strategieën toe te 
passen. Ik ga nu onthullen hoe dit komt. Dat heeft twee redenen:

1. Wij zijn opgegroeid met het ruilen van tijd voor geld.
Ik werk een uur en ik krijg € 80,-. Hoe meer uren ik werk, des te meer ik 
verdien. Als je kennis wilt verkopen, dan werk je eerst honderd uur en 
daarna word je pas uitbetaald. Of toch niet? Ik had een e-book gemaakt 
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in tweehonderd uur en twee keer verkocht à € 27,-. Dat is € 0,27 per uur. 
Veel ondernemers beginnen nog niet eens aan dit avontuur. De uurtje-
factuurtjemindset is nog teveel geïntegreerd in het systeem.

2. De meeste ondernemers weten niet goed HOE kennis verkopen online 
werkt. 
Maar wat nu als je zeker weet HOE je moet VERKOPEN ONLINE? Zou 
je dan wel tweehonderd uur investeren in het maken van een online 
product, met het risico dat je er de komende jaren € 1000,- of meer per 
maand mee zou verdienen? Dat betekent namelijk € 1000,- per NUL uur 
werken!

Waarom zou ik je helpen?
Ik heb getwijfeld; ga ik deze kennis wel weggeven in een boek? Want online 
zou ik veel geld kunnen verdienen door deze kennis te verkopen.

Toch geef ik al mijn kennis weg in dit boek.
Gratis!

Hoe mooi is het, als deze kennis beschikbaar is voor iedereen!
Iedereen kan nu succesvol worden in het verkopen van kennis.

Hoe?
Door zoveel mogelijk ondernemers te helpen hun kennis te verkopen 
online, zodat ze meer rust en vrijheid ervaren, waardoor ze MEER BIJ 
KUNNEN DRAGEN AAN EEN BETERE WERELD!

Met de RECORD-methode leer je HOE je je kennis kunt verkopen online. 
Maar dat is niet alles; ik help je ook uit je uurtje-factuurtjemindset te komen. 
Lees snel verder, want hoe langer je wacht…

Je zult er namelijk versteld van staan, hoeveel mensen jij kunt helpen met 
de kennis die jij hebt.
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?  
Mijn producten worden niet alleen in Nederland gekocht, maar ook in 
België, Suriname, Indonesië, Australië, Canada, Spanje, etc.

Wat is jouw missie?
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De RECORD-methode 

Verdubbel je WINST met de RECORD-methode voor meer 
RUST en VRIJHEID!

Als vrijheid voor jou een belangrijke drijfveer is om te ondernemen, maar je 
voelt die vrijheid nog niet voldoende, lees dan verder.

Ik heb namelijk goed nieuws! Je kunt in korte tijd de vrijheid verdienen 
waarnaar je zo verlangde, toen je startte als ondernemer. Het is niet zo 
ingewikkeld en het is voor iedereen haalbaar.

De RECORD-methode helpt jou om keer op keer je winst te verdubbelen, 
zodat je vrij bent en rust ervaart.

Ik hoor je denken: 

“Ik heb elk jaar als doel om mijn omzet te verdubbelen en het is nog nooit 
gebeurd”.

Veel ondernemers stellen dit doel wel, maar hebben geen goed plan, geen 
goede strategie of zetten niet lang genoeg door. Als dit niet voor jou geldt, 
dan gaat er waarschijnlijk iets anders mis.

Trainers, coaches, adviseurs, therapeuten, sprekers en auteurs die meer dan 
€ 100.000,- omzet per jaar behalen, weten wat dat is. Ze hebben het allemaal 
doorleefd. Die omzet haal je namelijk niet met een uurtarief van € 70,-, met 
uurtje-factuurtjewerk. Het grote probleem is namelijk dat wij onszelf zien 
als trainer of als coach en niet als ondernemer. Wij zijn het liefst met ons vak 
bezig. Wij zijn goed in ons vak. En dat is het grootste probleem!
Wij zijn geen verkopers!
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En dat is het enige dat we hoeven te veranderen. Als we leren verkopen, zijn 
we vrij en hebben we rust! Nu heb ik nog een keer goed nieuws voor je. Ik 
voel dat je steeds meer zin krijgt om verder te lezen…

Verkopen ONLINE is zo simpel!
Je hoeft niet eens goed in je vak te zijn, om toch keer op keer je winst te 
verdubbelen. Je kunt het snel leren. Sterker nog, ik geloof dat je met de 
RECORD-methode binnen dertig dagen je winst kunt verdubbelen.

Wat houdt de RECORD-methode in en hoe kan ik zo snel mogelijk mijn 
winst verdubbelen?
Het woord RECORD betekent ‘het uiterste dat ooit bereikt is’. In feite gaat 
het om groei. Als je niet groeit dan krimp je. In de natuur is dat een harde 
waarheid: als je niet groeit ga je dood.

Wij mensen zijn het liefst gelukkig. Als kind waren we blij als het 
Sinterklaastijd was. We keken uit naar pakjesavond. En als het heerlijk 
avondje was gekomen…, geweldig!! De volgende dag was alles weer zoals 
voorheen. Zo kunnen mannen gelukkig zijn als ze een auto uit mogen 
kiezen. Vrouwen kunnen blij worden als ze nieuwe kleding bestellen. De 
dag erna is alles weer zoals voorheen.

Groei is wat ons drijft, waarvan we blij en gelukkig worden. Groei betekent: 
‘beter dan eerst’.

Groeien online blijft spannend
En online is er geen limiet aan de groei die we door kunnen maken. Dit 
betekent dat we keer op keer onze winst kunnen verdubbelen. We hoeven 
ons alleen maar te concentreren op records breken. Het blijft spannend!

Wat houdt dat in?
Misschien wil je helemaal geen records breken en gewoon leren om online 
te verkopen. In dit boek zul je ontdekken dat verkopen online een spel is 
van getallen.
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Meer bezoekers op je site houdt in potentie meer verkopen in.
Meer mensen op je mailinglijst; in potentie hogere verkopen.
Hogere conversies op je verkooppagina; per definitie meer verkopen.

Maar de RECORD-methode is completer en niet alleen gericht op getallen.

Het blijkt namelijk dat er nog een aantal factoren belangrijk is, om rust en 
vrijheid te kunnen verdubbelen. RECORD staat voor:

R – Reden
Waarom doe je wat je doet?
Een heldere reden zorgt ervoor dat je op missie kunt en vanbinnen een vuur 
voelt branden, dat alle negatieve gedachten verteert, waardoor je meer 
kunt verkopen online. Je bent zelfs bereid om duizend uur te investeren in 
het creëren van een online product, zonder de zekerheid dat je het ooit zult 
verkopen.

E – Effectief werken
Waaraan besteed ik mijn tijd (niet meer)?
Een effectieve tijdsbesteding verschaft je meer ruimte om online te 
verkopen.

C – Cialdini
Hoe kan ik de onderzoeksresultaten van Robert Cialdini over het uitoefenen 
van invloed toepassen op het internet?
De zes principes van overtuigen MOETEN ingezet worden, om meer online 
te kunnen verkopen.

O – Opschalen
Hoe kan ik meer mensen bereiken en helpen?
Door uit het uurtje-factuurtje te stappen en opschaalstrategieën in te 
zetten, kun je meer verkopen online.

21



R – Resultaatgerichte activiteiten
Wat kan ik doen om meer kennis te verkopen?
Door meer resultaatgerichte activiteiten te ontplooien, ga je meer verkopen 
online.

D – Doelen verleggen
Welk record wil ik verbreken in de komende periode?
Het is bizar maar waar: Door je online proces te verbeteren, ga je meer 
verkopen. In de praktijk houdt dat in, dat je door het gebruik van de juiste 
kleuren, lettergrootte of een ander lettertype, meer zult verdienen.

Vijftig tips
In dit boek geef ik je vijftig tips die ik verdeeld heb over bovenstaande 
categorieën. Ik geloof dat je met het toepassen van elk van de vijftig tips, 
‘zomaar’ je winst kunt verdubbelen.

1e voorbeeld
Stel dat je nu honderd bezoekers per dag op je website hebt en € 1000,- per 
maand verdient met online producten. Hoeveel zou je dan verdienen als je 
tweehonderd bezoekers per dag hebt? “Logisch”, hoor ik je denken. En dit 
klopt ook, want het is een spel van getallen. In dit boek lees je hoe je het 
aantal bezoekers op je site kunt verdubbelen…

2e voorbeeld
Als je effectiever gaat werken en alleen gaat doen waarin jij goed bent en 
waarvoor jij op aarde bent, dan hoef je heel veel andere dingen niet meer te 
doen. Anderen kunnen dat voor jou doen. Als iedereen zich alleen nog maar 
bezighoudt met zaken waarvan hij blij wordt; hoeveel keer zou onze winst 
dan verdubbelen? Hoeveel meer rust en vrijheid zouden we dan ervaren? In 
dit boek beschrijf ik hoe je effectiever kunt werken.

3e voorbeeld
Een minder op getallen gericht voorbeeld, is het helderder krijgen van de 
reden waarom je doet wat je doet. Kun je je voorstellen dat je winst kan 
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vertienvoudigen, doordat je een missie hebt gecommuniceerd waarop 
mensen aanhaken? In dit boek ga je leren hoe je je WAAROM kunt omzetten 
in dagelijkse acties en een aantrekkelijk karakter kunt creëren, waarvan 
mensen graag kopen.

De RECORD-methode is geen stap-voor-stapmethode. Je pikt er iets uit 
waarmee je aan de slag gaat. Als je dat gedaan hebt, pak je de volgende tip.

Vaak is het zo dat we heel veel strategieën al kennen of om ons heen zien. Ik 
heb me daar vaak over verbaasd. En wat ik hierover ontdekt heb, wordt door 
de volgende quote het beste weergegeven:

“The Teacher appears when the Student is READY!”

Ondernemen is een reis. Je kunt alleen maar stap voor stap werken. Je reist 
van a naar b en pas als je daar bent zie je c.

Dit boek staat vol met tips waar je pas aan toe bent, als je er echt mee aan 
de slag gaat.
Veel succes met de RECORD-methode.

Want dat jij op zoek bent naar RUST en VRIJHEID was mij al lang duidelijk.

ELK VAN DE VIJFTIG TIPS KAN JE MEER RUST EN VRIJHEID BRENGEN!

Veel inspiratie, 

Hugo
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Tips

Hoe vind je de RECORD-methode terug in dit 
boek?

Allereerst wil ik je vertellen waarom het woord record krachtig is voor mij. 
Sinds mijn zesde  jaar doe ik aan atletiek. In deze sport draait het om het 
verbeteren van je eigen prestaties. Een persoonlijk record noemen ze dat. 
Toen ik dat eenmaal door had, besefte ik dat ik niet tegen mijn tegenstanders 
hoefde te rennen maar tegen mijzelf; tegen mijn vorige beste prestatie.

Ik hield als kind vanaf mijn zevende 
jaar mijn persoonlijke records bij op dit 
briefje:

Verspringen was mijn favoriet. 4,30 
meter staat er op dit briefje en dat 
record staat nu nog! Later sprong ik 
4,75 meter en dat was toen de beste 
jaarprestatie van Nederland.

Ik vond dat geweldig maar ik besefte 
eigenlijk niet hoe groot of hoe goed dat 
was. Wat ik wel besefte, was dat ik beter 
was geworden dan MEZELF. Ik had een 
RECORD gebroken!

Als je in het leven wilt groeien, dan zul je records moeten breken. Zo is 
het ook met kennis verkopen online. Als je (meer) wilt verkopen, zul je je 
verkoopproces moeten verbeteren of meer mensen moeten aantrekken. 
Daarover gaat dit boek.
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De tips zijn verdeeld in deze categorieën:

• Reden, waarom doe je wat je doet.
• Effectief werken, meer voor elkaar krijgen in minder tijd.
• Cialdini, zijn onderzoeksresultaten over beïnvloeding op het internet 

toepassen.
• Opschalen, meer mensen helpen.
• Resultaatgerichte activiteiten, meer dingen doen die zorgen voor 

meer verkoop.
• Doelen verleggen, blijven groeien door te kijken waar en hoe je je 

resultaten kunt verbeteren.

Veel leesplezier!
En vergeet niet om alles toe te passen in jouw praktijk!
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Tip 1 
Van zaal naar podium
Ooit schreef ik een e-book met deze titel. Ik mocht namelijk in de week erna 
voor het eerst een zaal met meer dan duizend mensen toespreken. Een jaar 
daarvoor had ik zelf in die zaal gezeten. Ik volgde een marketingtraining, 
omdat ik wist dat ik daarmee flink wat records zou kunnen verbreken. Op het 
podium sprak iemand die zelf die training een jaar eerder gevolgd had. Hij 
vertelde dat hij een boek had geschreven en online cursussen had opgezet.

Ik werd nog niet eens zo heel erg getriggerd door de € 100.000,-- omzet 
die hij in zijn eerste jaar als kenniswerker verdiende. Maar weet je waarom 
ik tranen in mijn ogen kreeg? Hij had zijn passie omgezet in winst! Hij was 
vrij en hij inspireerde duizenden mensen! Ik wilde ook op dat podium mijn 
succesverhaal vertellen. En toen nam ik een besluit: Volgend jaar sta ik op 
dat podium!

In het e-book beschreef ik wat ik had gedaan om mijn doel te bereiken. Het 
podium zelf was niet het doel. Nee, je snapt het al: Ik wilde vrij zijn. Ik wilde 
uit het uurtje-factuurtjesysteem stappen. Leren verkopen online! Hoe ik dat 
had gedaan, vertelde ik in die vijf minuten op dat podium.

Ik noemde mijn website. Op de homepage stond een grote e-cover met: 
‘Van Zaal naar Podium’. Het e-book werd populair. Men wilde weten hoe 
ik dat had gedaan. Een deel van de mensen die het downloadden werden 
later klanten…

Een brandend verlangen
Waardoor bereikte ik mijn doel? Er zijn maar twee dingen nodig als je een 
doel stelt en dit daadwerkelijk wilt bereiken. Als jij vrijheid en rust wilt terwijl 
je het nu nog niet hebt, dan zul je iets moeten veranderen. Veranderen is 
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niet moeilijk, het is een kwestie van ‘dingen anders doen’. En daar gaat een 
beslissing aan vooraf, bijvoorbeeld: Je werkte eerst uurtje-factuurtje en nu 
wil je meer online gaan werken.

Veranderen betekent dingen anders doen en dat kan spannend zijn. Het 
oude is bekend en voor het nieuwe moet je misschien (in het begin) meer 
moeite doen. Daarom vallen veel mensen vaak terug in oud gedrag. Gedrag 
bestaat uit patronen die ingesleten zijn. Dus, veranderen is misschien toch 
niet zo eenvoudig als ik eerst deed voorkomen.

Verandering lukt alleen als je een brandend verlangen hebt! Ik wilde per se 
op dat podium staan. Dat stond voor mij gelijk aan het bereiken van mijn 
doel: Uit het uurtje-factuurtjesysteem stappen, online kennis verkopen. 
Dat was gelukt, ik was succesvol! Met mijn speech bereikte ik in een keer 
meer dan duizend mensen. Het effect daarvan was enorm. Ik werd direct als 
expert gezien en ik kreeg makkelijker nieuwe klanten.

Geloof
Zal ik je het geheim vertellen? Het is niet bedoeld om op te scheppen, maar 
ik wist dat het zou gebeuren: Over een jaar sta ik op dat podium. Ik wist 
precies wat ik wilde en IK GELOOFDE ER OOK IN. Je moet geloven in het 
bereiken van je doel, want dan ga je ook de acties uitvoeren die daarvoor 
nodig zijn.

Later stelde ik mezelf ten doel om 101 mensen in ‘mijn eigen’ zaal te hebben 
bij het publiceren van mijn tweede boek “Gevraagd worden”. Ik wist dat 
ik flink wat promotie moest doen. Toen ik binnen een paar weken zo’n 
veertig aanmeldingen had, leek dat makkelijk te lukken. Dus wat deed 
ik… verslappen; ik verlegde mijn focus en deed minder promotie. Totdat 
ik zag dat ik, met nog maar een paar weken te gaan, nog geen tachtig 
aanmeldingen had. Toen ging ik opeens weer hard lopen, met als resultaat: 
precies 101 man in de zaal.
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Een jaar later geloofde ik dat ik tweehonderd luisteraars in de zaal zou 
kunnen krijgen. Wat denk je? Tweehonderd mensen in de zaal. Een paar 
maanden later geloofde ik in een zaal met vijfhonderd mensen…Nee, niet 
gelukt! Slechts driehonderd man. Had ik niet de juiste acties uitgevoerd? 
Had ik meer mensen kunnen hebben? Jazeker, ik weet dat ik meer mensen 
had kunnen bereiken. Had ik mijn record? Ja!

Dat brengt me bij het volgende punt
Ken jezelf! Ik word helemaal blij als ik een record heb gevestigd. Als dat 
eenmaal gelukt is, dan is het goed. Het resultaat hoeft dan niet zo nodig 
verdubbeld te worden. Hoe zit dat bij jou? Ken jij jezelf goed? Welke 
eigenschappen of overtuigingen helpen jou om van de zaal naar het 
podium te komen? 

Wat heb jij nodig om je doel te bereiken?
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Tip 2
Je missiestatement
Waarom ben je hier op aarde en wat heb je hier te doen?
Wat zorgt ervoor dat je ’s ochtends uit je bed springt, blij dat er weer een 
nieuwe dag is begonnen? Of doe je dat niet? Merk je dat je niet veel energie 
hebt en weinig zin om aan de slag te gaan?

95% van de ondernemers heeft hun basis niet op orde. Zij hebben niet 
concreet op papier staan wat het kompas van hun leven is. Zelf ben ik 
jarenlang op zoek geweest naar mijn levensdoel. Ik vroeg me af wat ik hier 
op aarde te doen had. Geloof jij ook dat je dat zelf kunt kiezen? Dat je zelf 
mag bepalen wat jouw levensdoel is?

Voor mij is het inspireren! Mensen helpen… Ik vind het geweldig om mensen 
te zien groeien. Om ze van a naar b te helpen. Maar mijn leven is meer dan 
alleen werken. Ik heb een gezin, familie, vrienden, hobby’s, wensen.

Wat geeft mij nu richting? Waarvan krijg ik energie en wanneer loop ik 
leeg? Het is mij helder geworden, toen ik bewust ging kijken naar wat nu 
echt belangrijk voor me is. Ik schreef mijn missiestatement op papier. Het is 
mijn kompas. Alles wat ik doe, kan ik hieraan toetsen. Wil je hem horen? Ter 
inspiratie…

“Ik, Hugo Bakker, ben een generaal in het leger van God.
Ik ben een atleet in business waarin ik persoonlijke records verbreek en een 
steeds grotere groep mensen help om hun pr’s te verbeteren.
Ik ben een rots voor mijn gezin en heb mijn vrouw en kinderen lief.
Ik voel me vrij en geniet van het leven.”

Waarom werkt dit missiestatement voor mij zo goed? Hoe kun jij dit ook 
voor jezelf creëren? Als jij ook richting wilt geven aan je leven en alles wat 
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2je doet, wilt toetsen aan je kompas, dan heb ik zeven richtlijnen voor het 
schrijven van je missiestatement.
1. Begin met: Ik, <naam>, ben een…
2. Maak het niet langer dan van vier of vijf regels zodat je het uit je hoofd 

kunt zeggen.
3. Gebruik woorden die voor jou werken, krachtig zijn; soldaat, atleet, rots; 

allemaal woorden die voor mij een krachtige betekenis hebben.
4. Gebruik algemene omschrijvingen en voorkom dat je concrete namen 

van bijvoorbeeld je bedrijf gebruikt; immers, die naam kan veranderen 
terwijl de inhoud hetzelfde zou moeten blijven. Ik heb al zoveel 
verschillende websites gehad…ik kies dus voor ‘records breken’ als 
metafoor voor mensen helpen groeien.

5. Creëer balans tussen ‘ik’ (wat je voor jezelf wilt) en ‘anderen’ (wat je voor 
je omgeving wilt).

6. Laat het een kompas zijn voor nu en voor als je ‘oud’ bent.
7. Je voelt dat dit je helpt om op je pad te blijven. Als je het hardop 

uitspreekt en je wordt er emotioneel van, dan weet je dat het goed is.

Waarom heb je een missiestatement nodig als je online kennis wilt verkopen? 
Alles wat je doet, toets je aan je missiestatement. Wie wil je bereiken en 
helpen? Waarmee wil je ze helpen? Wat wil je verkopen? Op welke manier 
wil je het verkopen?

Als alle antwoorden die je hierop geeft, passen in je missiestatement, dan 
weet je dat je energie zult genereren in plaats van lekken.

Ik raad je aan om je missiestatement op te schrijven en bij je te dragen. Ook 
raad ik je aan om het uit je hoofd te leren; zo kun je nog sneller toetsen of je 
met de juiste dingen bezig bent. Weet je wat het mij ook opgeleverd heeft?
Ik kan nu makkelijker “NEE” zeggen…

Wat is jouw missiestatement?
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Tip 3
Een onmogelijke bedrijfsmissie
We hebben in het leven een missie en alles wat je doet kun je hieraan 
toetsen. Als jij dit boek leest, heb je een bedrijf of je overweegt om er één 
te beginnen. 

Ook hier wil je kunnen toetsen of dat wat je doet nog wel in lijn is met je 
missie.
Waarom ben je dit bedrijf gestart?
Wat wilde je ermee bereiken, voor jezelf en voor de wereld?

De meeste mensen die een bedrijf beginnen, hebben hiervoor vier redenen.
Men wil vrijheid, op de tweede plaats komt (meer) geld kunnen verdienen, 
dan wil men zichzelf kunnen ontplooien en ten slotte kunnen bijdragen aan 
een betere wereld.

Als IK voorop sta, zul je waarschijnlijk niet veel mensen aantrekken. Als de 
ander voorop staat, zal het beter werken.

Een missie verkoopt. En je hebt geen missie omdat je wilt verkopen. Je hebt 
een missie omdat je mensen wilt hebben. Er is iets dat je drijft in je leven. Als 
je een missie hebt die mensen aantrekt, zit je goed. Dan raakt het blijkbaar 
niet alleen bij jezelf maar ook bij anderen. Mensen zullen bereid zijn om je te 
helpen en er zullen veel mensen zijn die door jou geholpen willen worden 
en daar geld voor over hebben. Dit zal resulteren in het vervullen van je 
eigen behoeften, zoals meer vrijheid ervaren en jezelf kunnen ontplooien. 
Als je meer mensen helpt, zul je ook meer geld verdienen. Naarmate je ze 
helpt om een groter probleem op te lossen, zal men bereid zijn om meer te 
betalen; later meer hierover.
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Wat is nu een goede bedrijfsmissie; zo één waarvoor mensen zich 
spontaan aanmelden om bij te helpen?
Als een redacteur van een tv-programma je opbelt en je aanbiedt om gratis 
te komen vertellen over je missie dan weet je dat je een goede missie hebt. 
Zo werd Pieter Monsma gebeld door een medewerker van de talkshow 
Pauw & Witteman toen hij verkondigde dat hij Nederland uit de crisis wilde 
halen. In feite was het zijn missie om een zaal met 2.500 mensen te vullen 
voor een seminar van T. Harv Eker.

“Het onderwijssysteem verbeteren!” – Nisandeh Neta van Open Circles.

“Nederland het gelukkigste land ter wereld helpen maken!” - David de Kock en 
Arjan Vergeer van ‘365 dagen succesvol’.

Het zijn zo maar een paar missies die ik ken en waarvan ik weet dat het 
mensen aantrekt. Er wordt geklapt als de missie uitgesproken wordt. 
Mensen bieden zich vrijwillig aan om te MOGEN bijdragen aan deze missie. 
Besef je hoeveel makkelijker het wordt om mensen te bereiken, als je een 
missie hebt die mensen aantrekt? 

Wat ik vaak zie, is dat het helemaal niet nodig is om deze missie te vervullen. 
Het hebben en verkondigen van die missie is al voldoende om mensen 
aan te trekken. Als Nederland niet het gelukkigste land ter wereld wordt, 
is de missie van Arjan en David niet mislukt; ze hebben namelijk duizenden 
mensen geholpen én Nederland is daarmee gelukkiger geworden!

Als je een missie hebt waarvan mensen zeggen: dat is mooi maar onmogelijk 
dat jij dat voor elkaar krijgt, dan zit je goed!

Mijn missie?
“Succesleer is een standaardvak op school!”

Ik ben gefascineerd door ‘goalsetting’, doelen stellen en bereiken. Eigenlijk 
heb ik er een haat-liefdeverhouding mee.
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Ooit koos ik ervoor om de pabo te doen en zo kwam ik voor de klas terecht. 
Maar dat was niet mijn droom. Het was mijn droom om sportleraar te 
worden, maar dat ging niet door omdat ik bang was dat ik het niet zou 
kunnen!

Te veel mensen doen niet wat ze het liefste doen. Het doet me pijn, als ik zie 
dat mensen hun dromen verliezen en genoegen nemen met minder.

Hoe werk ik aan de missie?
Door jou en zoveel mogelijk andere mensen te helpen om hun dromen uit 
te spreken en in actie te komen om ze te realiseren. Door Nederland bewust 
te maken dat we niet ‘gewoon’ moeten doen, maar dat we onze talenten 
maximaal mogen benutten. Door mensen de ogen te openen voor de 
mogelijkheden die het leven biedt. Kinderen mogen dit van jongs af aan 
leren. Leerkrachten kunnen hierin een rol spelen. En ik ben het levende 
bewijs dat je van onzeker naar zeker kunt groeien, door succesleer toe te 
passen. Dat gun ik iedereen. Sterker nog: het is onze plicht om dit te leren 
aan onze kinderen!

Waarom heb ik het dan over een onmogelijke missie? Ik bedoel daarmee 
niet dat het feitelijk onmogelijk is. Het gaat erom dat de missie GROTER 
moet zijn dan JIJZELF! Het gaat namelijk niet om jou; maar om je bijdrage 
aan die missie!

Wat is jouw bedrijfsmissie?
Wat is groter dan jijzelf?
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4Tip 4
Passie verdubbelen
Wat is passie en hoe kun je deze verdubbelen? Waarom is passie noodzakelijk 
om kennis te verkopen online?

Vijf jaar geleden had ik deze vragen niet kunnen beantwoorden. Ik dacht 
toen geld te gaan verdienen met een e-book over WINDMILLS IN HOLLAND. 
Als je me goed kent, dan weet je dat ik vlak naast de molens van Kinderdijk 
woon. De meeste Nederlanders kennen die plek niet eens. Veel Japanners 
en Chinezen hebben hem wel gezien! Een enorme afzetmarkt voor mijn 
e-book. www.windmills-holland.com was geboren. Ik dook in de wereld 
van de molens. Om een lang verhaal kort te maken; die website bestond 
uit hooguit drie pagina’s en heeft nooit meer dan honderd bezoekers 
getrokken.
Ik had geen verstand van molens en ik vond het niet leuk om erover te leren 
en om die informatie te delen.

Zo ging het ook met
www.cultuurdiagnose.nl
www.alcohol-addiction-information.com
www.superdaddyz.com

Met mijn allereerste blog, passiefinkomenonline.nl, was dat anders.
Elke avond (na mijn werk) werkte ik aan dit blog. Ik vond het geweldig! Dan 
vloog de tijd voorbij en baalde ik dat het ongemerkt bedtijd was geworden 
(ik ben niet iemand die de hele nacht blijft doorwerken). Door dat blog 
ontdekte ik wat wel en niet werkt op het internet. Hoe je geld kunt verdienen 
door je kennis (of die van anderen) te delen.
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Het probleem met dit blog was dat ik de overtuiging had dat ik hier niet 
mijn werk van kon maken. Een blog… Over geld… Eigenlijk durfde ik er niet 
mee naar buiten. Ik ben christelijk opgevoed en praktiseer nog steeds. Wat 
zullen mijn familie en vrienden ervan vinden, als ik geld verdien met een 
blog over geld verdienen?

En zo kwam ik op het idee, bijna te simpel voor woorden, als ik er 
achteraf naar kijk.
Waarom ga ik niet gewoon mijn kennis delen over mijn vak als trainer/
coach? Ik heb een passie voor ervaringsgerichte werkvormen. Dat zijn 
actieve spelvormen in de buitenlucht met volwassenen. Ik zeg ook wel: “Ik 
doe gekke spelletjes met volwassenen die we vroeger op het schoolplein 
deden.”

Ik speel tikkertje en overloopie met directeuren.

Al die werkvormen ben ik gaan delen via www.101werkvormen.nl. Het werd 
een HIT! Het was mijn passie en ik kon erover blijven bloggen.

Zo ontstond mijn eerste serieuze online product waarmee ik op de eerste dag € 
2.000,- verdiende. Twintig mensen kochten ‘De Rugzak voor Toptrainers’!

Fast forward van 2012 naar 2015. De rode draad van die jaren was voor 
mij het creëren van financiële vrijheid, door op verschillende manieren 
passief inkomen op te bouwen. Uiteindelijk koos ik ervoor om mijn passie 
te verdubbelen.

Hoe verdubbel je je passie?
Heel simpel: ik was gewoon eerlijk tegen mezelf en tegen de wereld. Ik 
merkte dat ik het liefst online programma’s maakte en verkocht. Het voelde 
helemaal niet als werken. Ik verlangde er steeds naar om eraan te mogen 
werken. Al het andere viel weg. Tot ik op een gegeven moment echt eerlijk 
was en besloot om dit te erkennen. Het maakte me niet meer uit wat mijn 
vader, mijn zussen, mijn vrienden ervan vonden.
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Ik wilde gewoon doen wat ik het liefste doe!

Als jij heel eerlijk bent, wat doe je dan het liefst?
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Tip 5
The Zone
The Zone is het gebied waar je moet zijn als je geld wil verdienen met dat 
wat je het liefste doet. Ooit heb ik het domein guppieskweken.nl vastgelegd 
omdat ik ervan overtuigd ben dat je met elke passie geld kunt verdienen. 
Toch klopt dit maar tot op zekere hoogte.

1. Passie is de basis
Als die er niet is, ben je na tien blogs uitgeblust. Als je geld wilt verdienen 
en mensen wilt aantrekken die iets van jou kunnen leren, dan is er nog meer 
nodig.

Eén van de belangrijkste dingen die ik over marketing heb geleerd, is dat je 
een doelgroep moet kiezen.

2. Waarom MOET je een doelgroep kiezen?
Het antwoord vind je door het om te draaien. Als jij klanten wilt, zul je ze 
op moeten zoeken. Als je niet weet wie jouw ideale klant is, dan kun je lang 
zoeken. Hoe specifieker je jouw doelgroep omschrijft, des te makkelijker 
is het om hen te vinden. Denk alleen maar eens aan het adverteren op 
Facebook (de makkelijkste manier om je klanten te vinden);

Je kunt potentiele klanten categoriseren op: 
Land
Locatie 
Taal
Geslacht
Leeftijd
Interesses
Inkomen (!)
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En nog veel meer

Ook door je taal- of kleurgebruik trek je mensen aan of stoot je ze af. Ik houd 
niet van roze of de aanhef  ‘fijne Hugo’  bovenaan een aan mij gerichte e-mail.

Hoe ben je aantrekkelijk voor je doelgroep als je kiest?
Je doelgroep kiezen, betekent dat mensen zich meer tot jou aangetrokken 
voelen als ze binnen je doelgroep vallen. Jij bent toch die marketingcoach 
die vrouwen van 50+ helpt om met meer vertrouwen videomarketing toe te 
passen? In de workshops kom ik alleen maar vrouwen tegen die ook… Het 
mooie is dan ook dat mensen sneller naar jou door zullen verwijzen, juist 
omdat je gekozen hebt.

Klanten afwijzen en toch helpen
Op deze manier kun je ‘nee’ zeggen tegen mensen die niet binnen je 
doelgroep passen (en waarmee je eigenlijk liever niet werkt). Toch kun je 
ze dan helpen als je mensen in je netwerk hebt die hun doelgroep ook 
duidelijk hebben gekozen. Je kunt ze doorverwijzen! Iedereen blij!

3. Passie, doelgroep en…
We missen nu nog één schakel om dat wat we het liefste doen, ook om te 
kunnen zetten in winst.

Een aantal jaren geleden had ik 101werkvormen.nl opgezet. Op een dag 
klikte ik ergens op en BAM, ik kwam opeens op een vage website van een 
bank. Mijn site was gehackt, ik had een probleem! Dit moest zo snel mogelijk 
opgelost worden. Ik kende niemand die dit op kon lossen dus ik moest via 
Google….

Wanneer is je klant bereid om te investeren in jouw product of dienst? 
Precies! Je moet een probleem hebben.

Je hebt dit boek gekocht omdat je een online product hebt gemaakt, je hebt 
er veel tijd ingestoken, alleen je kunt de vruchten er nog niet van plukken 
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omdat het niet verkoopt. In ieder geval levert het niet zoveel op als dat je 
van tevoren gehoopt of berekend had.

Mogelijk heb je grote ambities, verkoopt je product wel, maar heb je nog 
veel grotere ambities. Het probleem is dan dat je niet weet hoe je die ambitie 
of dat doel kunt bereiken.

The Zone is het gebied waar passie, doelgroep en probleem elkaar 
overlappen.

Dit is de plek waar je wilt zijn als je kennis wilt verkopen online!
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Tip 6 

De rode appel
Hoe kun je nu jezelf onderscheiden als er al 100.000 trainers, coaches, 
therapeuten, sprekers en auteurs zijn (die zich richten op vrouwen tussen 
die veertig en vijftig jaar…)? Hoe kun je nu het beste het populairste blog 
voor mama’s creëren? Wat moet je anders doen dan de rest? Bij de stockfoto’s 
zie je, als je googelt op ‘positioning’, allemaal plaatjes van groene appels en 
er valt er één op…

Nu, je kunt heel veel dingen doen om een rode appel te zijn. Je doelgroep 
kiezen en uitspreken is één. Maar goed, er zijn er meer die dat doen…

Een aantal rode-appelsuggesties:
• Je kleurgebruik – roze of zwart trekt verschillende mensen aan.
• Je kleding – een pak of een T-shirt trekt verschillende mensen aan.
• De mate waarin je zaken gratis weggeeft, trekt verschillende mensen 

aan.
• Je waarden – ben je open, eerlijk en transparant, dan zal dat mensen 

aantrekken die dat ook belangrijk vinden.
• Je visie zal mensen aantrekken die het met je eens zijn.
• Je lifestyle zal mensen aantrekken die dat leven ook willen.
• Je aanbod van producten en diensten zal mensen aantrekken, die op 

die manier geholpen willen worden.

Het grootste rode-appelprobleem
Inmiddels heb ik honderden ondernemers geholpen om hen meer kennis te 
laten verkopen online en het grootste rode-appelprobleem is het volgende 
en daar zijn twee redenen voor:
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1. Ze weten niet dat het zo belangrijk is.
2. Ze durven het niet te vertellen.

JOUW VERHAAL!
Mensen trek je aan, omdat ze zich tot jouw aangetrokken voelen. Als jij 
dingen hebt meegemaakt en doorleefd hebt, dan trek je mensen aan die 
dat ook doorleefd hebben.

Ik heb een goede jeugd gehad. Helaas zijn er ook mensen die geslagen 
en misbruikt zijn. Sommigen van hen hebben dit gebruikt om toch hun 
doelen te bereiken. Als zij hun verhaal vertellen, krijgen alle mensen die ook 
geslagen en misbruikt zijn, tranen in hun ogen.

Door bewust je verhaal te kiezen én het te vertellen trek je mensen aan. Nu 
heb je niet één verhaal, maar je kunt een heel boek vol verhalen schrijven 
en vertellen.

Wanneer is een verhaal geschikt?
Welk verhaal moet je niet vertellen en welk verhaal juist wel? Natuurlijk mag 
je elk verhaal vertellen, maar het helpt jouw klanten pas als het ze dichter 
bij hun doel brengt.

Uit mijn verhalenboek:

Ik vertel bijvoorbeeld het verhaal hoe ik twee jaar lang gratis workshops heb 
gegeven. Dat iedereen steeds enthousiast naar huis ging en ik altijd een dubbel 
gevoel had: ja, het was een topdag en nee, ik heb geen cent verdiend! Tot ik 
besloot dat het anders moest… (er waren die keer nog maar vijf mensen komen 
opdagen). Ik ging mijn kennis delen op het internet, bouwde een mailinglijst 
en hoefde toen nog maar één e-mail te sturen en mijn workshop zat vol (met 
betalende klanten). Nu leer ik ondernemers hoe ze hun kennis kunnen verkopen 
online.

Dit verhaal ondersteunt de gedachte dat het delen van je kennis loont.

42

6

R
E
C
O
R 
D



43

Template voor het vertellen van je verhaal:
Je wilt een verhaal vertellen, maar je weet niet precies hoe je dat het beste 
kunt doen. Dit is een template dat alle verhalenvertellers gebruiken. Of ze nu 
op een podium staan of op het internet opereren. Ik vermoed dat je het wel 
herkent, als je terugdenkt aan verhalen die je gehoord hebt van miljonairs, 
die allemaal ooit in de goot hebben gelegen en daaruit gekropen zijn.

1. Wie ben je en wat heb je meegemaakt waarin anderen zich kunnen 
herkennen? 

2. Vertel over de pijn, het verdriet, de zorgen die daarbij hoorden. De 
gevolgen? 

3. Welke ontdekkingen heb je onderweg gedaan? 
4. Wat heb je gedaan om te komen waar je nu staat? Welke resultaten heb 

je behaald? 
5. Wat leer je jouw klanten, zodat ze hun leven kunnen verbeteren of hun 

doel bereiken? 
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Tip 7
Van missie tot actieplan
Je kunt natuurlijk een missie hebben, maar als je deze wilt leven of 
realiseren dan zul je iets moeten DOEN! Hoe doe je dat? Ik zie helaas te 
veel ondernemers die een prachtige missie hebben, maar deze niet de 
wereld in krijgen. Waardoor laten zij zich tegenhouden? Het antwoord is 
even eenvoudig als pijnlijk… En dat maakt deze tip misschien wel tot de 
belangrijkste tip van het hele boek.

Bottomline vinden zij zichzelf niet goed genoeg.
“Wie ben ik om deze missie te vervullen…?”
“Waarom zouden mensen naar mij luisteren…?”
“Ik kan toch nooit…?”

Als jij dit leest en moet erkennen dat je zo je vraagtekens hebt bij het 
vervullen van je missie, dan heb ik GOED NIEUWS!

Je hoeft maar één ding ELKE DAG te doen en jij leeft je missie al!
Als jij 365 dagen lang elke dag een blog schrijft en deze verspreidt via 
social media, dan ben jij over een jaar dé expert in jouw vakgebied. Als jij 
365 dagen lang elke dag een livestream via Facebook verzorgt, dan ben jij 
over een jaar dé expert en heb je met jouw boodschap een groeiende groep 
mensen bereikt. Het enige dat je hoeft te doen, is geloven in je missie en 
actie ondernemen naar BUITEN! Je missie leven en vervullen is zo simpel! 
Het enige dat je hoeft te doen, is deze te verkondigen, elke dag!

Wat gebeurt er als je iets elke dag doet? Precies! Je wordt er steeds beter 
in! Jouw volgers gaan jouw ontwikkeling zien. Ze zien dat je op reis bent 
en hoe je groeit. Het zal je steeds makkelijker afgaan. En het belangrijkste 
waarom mensen jou volgen is:
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Jij voegt waarde toe aan hun leven.
Hoe dan?
• Doordat je een voorbeeld bent.
• Doordat je hen tips geeft.
• Doordat je er elke dag bent.
• Doordat je naar hen luistert.
• Doordat je hen antwoord geeft.

Hoe vertaal je nu die missie naar je dagelijkse activiteiten?
Hoe krijg je het voor elkaar? Volgens mij is dat heel simpel. Stel je voor: het is 
jouw missie om het onderwijs te verbeteren. Dan stel je jezelf de volgende 
vragen, in deze volgorde:
1. Wat wil ik dit jaar bereiken? Bijvoorbeeld: een boek schrijven over een 

didactisch model.
2. Wat moet ik in welke maand gedaan hebben om dat jaardoel te 

bereiken?
3. Wat heb ik deze week af?
4. Wat kan ik VANDAAG doen om mijn weekdoel te bereiken?

Het antwoord op vraag vier kan dan zijn: Van 6.00 uur tot 8.00 uur werk ik 
aan het boek. Om 9.00 uur doe ik een livestream via Facebook, waarin ik 
vertel wat ik geschreven heb en feedback vraag op de inhoud. Ik benader 
minimaal vijf directeuren voor een interview…. Etc.

Drie tips om de juiste dingen te blijven doen
1. Zelf heb ik een schema aan de muur hangen met alle maanden op een 

rij. Daar heb ik mijn maanddoelen op geschreven en daarmee hou ik 
mezelf op het goede pad.

2. Ik hou mijn agenda consequent bij. Wat in mijn agenda staat, zal ook 
gebeuren.

3. Elk weekend maak ik een weekplanning. Dat doe ik gewoon in mijn 
agenda. Dus als er tussen de afspraken en de dingen die ‘moeten’ door 
ruimte is, dan blok ik die tijden in mijn agenda en schrijf ik op wat ik dan 
ga doen.
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Tip 8
Elke dag je inbox leeg
De meeste ondernemers zullen bij het lezen van deze titel denken:

“Jaaaa, dat wil ik!”

En toch krijgen de meeste mensen dit noooooit voor elkaar. Ik ook niet 
altijd… Toch zitten er aan het einde van de dag nooit meer dan twintig 
e-mails in mijn inbox.

Waarom wil je elke dag je inbox leeg?
De reactie op de titel zegt al genoeg. We krijgen zoveel e-mails en het kost 
zoveel tijd. Je wilt je missie leven en verspreiden en 90 % van de e-mails die 
je krijgt, gaan over de missie van…? Precies, die van iemand anders! Dus, 
hier willen we iets mee… Allereerst gaat deze tip niet alleen over je inbox.

Het gaat vooral over AFLEIDING! Als je wilt, kun je je hele dag verprutsen 
door socialmediaberichten te lezen, de telefoon op te nemen, televisie te 
kijken, YouTube, de buurman of buurvrouw, of gewoon de hele dag achter 
je e-mailprogramma zitten. Als je dit herkent, lees dan verder! Want je kunt 
dit namelijk veranderen. Misschien heeft de vorige tip je al geholpen.

Je hoeft je namelijk niet meer af te laten leiden, als je besluit dat je goed 
genoeg bent en gewoon je missie uit gaat dragen. Dan weet je wat je te 
doen staat en dan heb je een plan! Je laat je niet afleiden door anderen want 
je hebt dat plan. Krijg je dan nooit meer e-mails? Tuurlijk wel! Alleen, je 
doet nu het volgende:

Je zet je telefoon uit.
Facebook uit.
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Radio uit.
De deur dicht.

En je stelt jezelf een doel: in hoeveel tijd is mijn inbox leeg en wat ga ik 
daarna doen? Vervolgens ga je je inbox leegmaken. Dit doe je als volgt:

Drie regels om je inbox in een RECORD-tempo leeg te maken:
1. Je leest elke e-mail maar een keer.
2. Als het afhandelen van de mail langer duurt dan twee minuten, dan 

plan je het afhandelen in.
3. Als het afhandelen korter duurt, dan doe je het NU.

Hoe handel je een e-mail af?
Volg de volgende stappen en je inbox is sneller leeg dan je ooit voor 
mogelijk had gehouden.
• Als je de mail gelezen en eventueel beantwoord hebt en je hoeft hem 

niet te bewaren, dan gooi je de mail NU weg.
• Als je de mail gelezen en eventueel beantwoord hebt en je wilt hem 

bewaren dan stop je de mail in de map ARCHIEF.
• Als je de mail gelezen hebt en het duurt langer dan twee minuten om 

hem af te handelen, dan verplaats je deze naar de map AFHANDELEN 
en je zoekt in je agenda een moment waarop je dit gaat doen.

Ik hoor je denken: “Maar dan zit mijn map AFHANDELEN straks helemaal 
vol?” Doordat je inbox nu leeg is en je het vertaald hebt naar je agenda (en 
wat daarin staat zal gebeuren) is je hoofd leeg en heb je direct structuur 
aangebracht in je werk. Die tweeminutenregel zorgt ervoor dat je meer 
gefocust bent op het effectief afhandelen van je e-mail.

Help! Ik krijg het niet rond! Drie tips
Als je structureel te veel e-mails krijgt, heb ik een aantal suggesties voor 
je. Naarmate ik meer volgers en klanten kreeg, moest ik een aantal 
veranderingen doorvoeren.
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1. Automatiseer met behulp van ‘regels’. In mijn e-mailprogramma kan ik 
bijvoorbeeld instellen dat e-mails van een door mij gekozen afzender, 
automatisch naar de prullenbak gaan. Of ik kan op een knop klikken, 
waardoor de geselecteerde e-mail verplaatst wordt naar de map archief. 
Dan hoef ik niet te slepen en te richten.

2. Misschien mail je zelf teveel. Immers, dan krijg je ook veel e-mails 
terug….

3. Splits je activiteiten en gebruik verschillende e-mailboxen. Bijvoorbeeld: 
de e-mails die je naar je volgers stuurt, hebben een ander replyadres 
dan de e-mails die je naar je klanten stuurt. Op die manier kun je iemand 
inhuren om de e-mails af te handelen. 

Help! Ik heb 10.999 e-mails in mijn inbox!
In dat geval heb je al een jaar of langer je inbox niet leeg kunnen krijgen 
en daar heb ik een volgende slimme tip voor. Maak een map ARCHIEF en 
sleep alle e-mails daarin ;)! Als mensen iets van jou willen en je reageert 
niet, zullen ze je echt nog wel een keer benaderen (tenminste, als het écht 
belangrijk voor hen is). Als ze dat doen, dan komt de e-mail in een lege 
inbox en jij houdt die nu netjes bij!
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9Tip 9 

Is mijn domeinnaam goed?
Wil jij records gaan breken met je missie en heel veel mensen bereiken? Wil 
jij recordverkopen gaan realiseren? Dan is het goed om te beginnen met 
je domeinnaam. Alles wat hiervoor geschreven is over The Zone en over 
positioneren is belangrijk om te weten, op het moment dat je de keuze voor 
je domeinnaam gaat maken.

Er zijn namelijk twee factoren die belangrijk zijn bij het kiezen van je 
domein.
Die factoren ga ik je zo direct onthullen maar eerst nog even het volgende:

Bijna dagelijks verzin ik domeinnamen en als ik dan ga kijken of ze nog 
beschikbaar zijn dan ben ik vaak verrast over het feit dat ze blijkbaar op 
mij hebben liggen wachten! Onlangs nog, ik was aan het rennen op de 
loopband en kreeg opeens een ingeving van bovenaf. Het kwam echt uit 
het niets.

Gelukkig met God

Ik dacht: “Wow, die is mooi! Daar zit alles in en ik voel gewoon dat dit 
domein nog vrij is.” Wat je dan moet doen, is: direct vastleggen! Ik bleef nog 
drie kwartier doorrennen en toen ik ging douchen dacht ik opeens: “O ja, 
gelukkigmetgod.nl…!” Natuurlijk lag dit domein op mij te wachten. Die drie 
kwartier maakte niet meer uit, maar voor hetzelfde geld was ik het totaal 
vergeten.

Waarom is gelukkigmetgod.nl een goede domeinnaam?
Er zijn twee dingen belangrijk en je wilt dat je domeinnaam daaraan voldoet. 
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Verplaats je eens in iemand die over het internet surft. Of beter nog: kijk 
eens naar jezelf als je op zoek bent naar informatie over een onderwerp. Je 
gebruikt Google of misschien zoek je wel met behulp van de sociale media. 
Je komt op een site en binnen een fractie van een seconde weet je het: hier 
moet ik (niet) zijn! Dit is wat je wilt creëren voor jouw bezoekers!

Je wilt direct weten:
Is deze website voor MIJ? Kan ik hier de INFORMATIE vinden die IK zoek?  
Dat zie je, door de site te scannen en wat helpt daarbij?

De naam van de site!
Je domeinnaam dus.

Als jij met je domeinnaam duidelijk kan maken voor WIE de site is en WAT ze 
er kunnen halen dan zit je goed.

www.gelukkigmetgod.nl is een website voor mensen die gelukkig willen 
zijn op aarde, door te leven met God.

Mijn eerste hit www.101werkvormen.nl is een inspiratiesite voor trainers en 
leerkrachten. Werkvormen is jargon en iedereen die zoekt naar kennismakers, 
energizers of teambuilding spellen weet wat een werkvorm is. Zo verzon ik 
afgelopen jaren voor klanten of voor mezelf heel wat domeinen waarbij de 
extensie .nl of .com (als je internationaal werkt) mijn voorkeur heeft;

• helpmijnkindishoogbegaafd.nl; helpt ouders van hoogbegaafde 
kinderen.

• afscheidsfotograaf; positioneert de fotograaf als maker van 
begrafenisrapportages.

• hoevulikmijnworkshops.nl; helpt trainers hun workshops vullen.
• expertseminar; aanmeldpagina voor een seminar waar ondernemers 

geholpen worden om expert te worden.
• dewebinarformule; product waar je leert winst te maken met webinars. 
• winstverdubbelen.nl; voor ondernemers om…
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• succesroute.nl; voor ondernemers om…
• succesleer.nl; je weet wel, mijn missie om…
• stoppenmetrokenvoorchristenen.nl; …..

Het liefst zou ik websites met slechts een woord gebruiken, maar die zijn 
zeldzaam geworden. Toch heb of bedacht ik:

breekplanken.nl
accuvoertuig.nl
verouderingsproces.nl
loslatencoach.nl
focuscoach.nl
energizers.be 
trainerskit.nl 

Je zult ook altijd je eigen naam vast moeten leggen. Voor mezelf was ik in 
2007 te laat voor hugobakker.nl, maar gelukkig was de .com nog vrij. Voor 
mijn dochters (ik heb hun naam er niet op gekozen hoor) was ik nog op tijd:

anneloesbakker.nl
daniellebakker.nl 

Ik vind het ongelofelijk dat ik deze namen in 2012 nog kon claimen. 
Dus doe het NU!
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Tip 10
De Facebook Factor
OK, je hebt (eindelijk) je website in de lucht… Laat de bezoekers maar 
komen, denk je. Je ontdekt dat dit niet helemaal vanzelf gaat… Het is het 
grootste probleem dat wij hebben als ondernemers…

Hoe trek je de juiste bezoekers naar je site?
Hoe zorg je ervoor dat de bezoekers keer op keer terugkomen, dat ze FAN 
worden? 

Hoe kan het dat Facebook 1,5 miljard accounts heeft! Gemiddeld kijkt elk lid 
101 keer per dag op zijn tijdlijn!!! Hoe kan het dat je als lezer zo betrokken 
raakt, dat je jezelf af en toe moet dwingen om te stoppen met kijken? Hoe 
kan het dat het bij sommigen ten koste gaat van hun werk, omzet, privé, 
relaties en gezondheid?

Waarom kijken we meerdere keren per dag op Facebook?
Daar kan ik heel kort en duidelijk antwoord op geven:

Facebook geeft je precies wat jij wilt hebben!

Hoe actiever jij bent op Facebook, des te meer data (gegevens) zij kunnen 
vastleggen. Dit gaat verder dan alleen de foto’s die je plaatst. Facebook 
slaat alles op en gebruikt dit om jou de informatie te laten zien waarop jij 
reageert en dus waarin jij geïnteresseerd bent. You gotta love Facebook, 
want het platform laat ons zien hoe we ervoor moeten zorgen, dat mensen 
keer op keer terugkomen:
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1. Geef mensen wat ze zoeken. Dit doe je door veel content te plaatsen 
zonder bang te zijn dat je teveel weggeeft.

2. Zorg dat bezoekers de informatie vinden waarnaar ze op zoek zijn. Dit 
doe je door je blogs te taggen (zodat je zo’n wolk van woorden kunt 
plaatsen aan de zijkant) en door je blogs in categorieën te verdelen. 
Uiteraard is er ook een duidelijk zichtbaar zoekveld.

3. Zorg dat ze lang kunnen blijven struinen op je site. Dit doe je door veel 
content te plaatsen, door video’s in je blogs te verwerken en door te 
verwijzen naar andere artikelen op je site.

4. Zorg dat er interactie mogelijk is en plaatsvindt. Dit doe je door onder 
elk blog een vraag te stellen en te reageren op wat bezoekers schrijven.

5. Zorg dat bezoekers regelmatig terugkeren door naam en e-mailadres te 
vragen, in ruil voor een cadeau zoals een goed e-book of een videoserie.

6. Zorg dat ze de content kunnen delen. Dit doe je door de ‘delen’ buttons 
onder elk blog te plaatsen en mensen uit te nodigen om te delen.

7. Zorg dat ze het doorvertellen (mond tot mond). Dit kun je alleen maar 
bewerkstelligen door simpelweg onwijs goede content op je site te 
plaatsen, door ze écht te helpen met informatie van hoge kwaliteit!

Als je zelf voor inspiratie naar je eigen website gaat dan heeft jouw site de 
Facebook Factor!

Opdracht:
Toets nu je website eens op de Facebook Factor.
• Hoeveel unieke bezoekers heb je op je site gehad afgelopen maand?
• Hoeveel daarvan waren terugkerende bezoekers?
• Hoeveel blogs staan er op je website?
• Hoelang blijven bezoekers gemiddeld op je website?
• Hoeveel pagina’s bekijken ze?
• Hoeveel nieuwe reacties zijn er elke maand op je website?
• Hoe vaak is je website gedeeld?
• Hoeveel e-mails heb je gekregen van mensen die je bedanken voor de 

inspiratie?
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• Hoe vaak word je op straat aangehouden en willen mensen met je op 
de foto? (dit overkomt mij dus echt hè!)

• Hoe vaak… (jouw succesindicator)

Was het na de 1e vraag al duidelijk?

Heb je werk te doen? Wist je dat eigenlijk al en was dit de reden waarom je 
dit boek bent gaan lezen?
Lees snel verder!

Als je website de Facebook Factor heeft, zullen bezoekers terugkeren 
en het doorvertellen en dan kun je veel effectiever werken!
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Tip 11
Een e-book schrijven in twee uur
Als je kennis wilt verkopen online zul je een lijst met potentiele kopers 
moeten hebben, ook wel ‘leads’ genoemd. Door eerst iets weg te geven, in 
ruil voor een naam en e-mailadres, bouw je een mailinglijst op. Deze lijst is 
goud waard, sterker nog: deze lijst is je LEVEN! Zo’n digitale weggever kan 
een e-book, een videoserie of een audio(mp3)-bestand zijn. Mijn ervaring is 
dat een e-book heel goed werkt.

Een e-book kun je in twee uur schrijven en ik heb daar een e-book over 
geschreven dat heet ‘e-book in 2 uur’. Het probleem is echter dat het je 
misschien wel twee uur kost om dat e-book te lezen. En om effectiever te 
kunnen zijn, heb ik de tip in dit boek opgenomen, zodat je het principe na 
vijf minuten snapt en aan de slag kunt.

Veel ondernemers blijven hangen in hun perfectionisme. Dat brengt hen niet 
veel verder. Je ziet dan dat ze dagen, weken en soms zelfs maanden bezig 
zijn met hun digitale weggever. Dit is nergens voor nodig! Natuurlijk wil je 
met die weggever een visitekaartje afgeven en kwaliteit bieden, maar het 
gaat de lezer vooral om de waarde die geboden wordt op het moment dat 
deze aan het zoeken is naar informatie. Dus ‘33 Gratis Energizers’, gebundeld 
in een pdf, is geweldig om te downloaden als je zojuist gegoogeld hebt op 
‘energizers’. Het is prima als dit slechts een document van acht pagina’s is!

Kun je acht pagina’s schrijven in twee uur? Nou en of! Ik zal je laten zien wat 
je in het e-book moet zetten zodat het gaat werken voor je.
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Essentiële elementen van een e-book

1. Een titel die aanzet tot downloaden
De titel en de cover zijn het meest bepalend voor de hoeveelheid mensen 
die het zullen downloaden. Als deze onweerstaanbaar zijn, zul jij veel kennis 
verkopen online! De titel geeft direct duidelijkheid over de inhoud en bevat 
het liefst een zoekwoord. Een aantal templates voor een goede titel:

• Van <huidige situatie> naar <gewenste situatie> in xx stappen
• 7 gratis <zoekwoorden>
• Het geheim van <jouw expertise>
• De methode voor <jouw expertise> onthuld
• <voor altijd> weg met <probleem van lezer>
• Wie <werkwoord> <verbeterde situatie>?
• xx tips om <zoekwoord>
• Hoe je snel van je <probleem> kunt afkomen
• Wat <concurrent of partner> je niet vertelt <business>
• 101 <dat wat je lezer wil hebben>
• Drie vragen die je moet stellen voordat je een <professional> kiest (en 

dat zijn precies jouw goede eigenschappen waardoor men jou kiest…)

2. De introductie
Het gaat hier over het probleem dat de lezer heeft.
Er is één simpele manier om te ontdekken welk probleem jouw lezer of 
prospect heeft en dat is door het simpelweg te…vragen!
Op de introductiepagina wil je dat de lezer zich gaat herkennen in het 
probleem. Doe dit door het probleem te benoemen. Deze stap hoeft maar 
uit een pagina te bestaan.

3. Vertel waarom de lezer naar jou zou moeten luisteren
In deze stap, die ook slechts een pagina beslaat, vertel je iets over jezelf. Niet 
zomaar iets…. Waar het om gaat, is dat de lezer wil weten welke successen 
jij behaald hebt.
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Wat geeft jou als schrijver het recht om over dit onderwerp te vertellen?

Jij kunt iets vertellen over:
Wat je hebt gestudeerd en waardoor je weet wat je weet….
Waar je hebt gewerkt en hoe je zoveel ervaring opgedaan hebt in...
Welke klanten of bedrijven je al geholpen hebt en hoe zij gegroeid zijn 
volgens jouw methode….
Je kunt testimonials van klanten plaatsen.
Je kunt verhalen van klanten vertellen en dan vooral de resultaten die zij 
behaald hebben door jouw methode of oplossing toe te passen.

4. De inhoud
In dit onderdeel beschrijf je de inhoud van het e-book. Dit kun je doen door 
een pagina per tip of onderdeel te schrijven. Natuurlijk kan het zo zijn dat je 
een e-book hebt met 101 tips.
In dat geval houd je het kort: de tip druk je dik af en daaronder licht je de tip 
met een of twee zinnen toe.

Hoe kun je de inhoud snel produceren?
Dit kun je eenvoudig doen door teksten opnieuw te gebruiken!
In dit boek zitten stukken tekst die ik al eens had geproduceerd voor een 
blog en ik heb de geschikte stukken gekopieerd en geplakt. Sommige 
trouwe lezers zullen dit gemerkt hebben.
Ben jij er daar een van? 

5. Voeg een call to action toe
Aan het einde van je e-book wil je de lezer iets laten doen, zo gaat dat 
namelijk op het internet. 

Wat is een call to action?
Letterlijk betekent dit: roep om actie. Wat er op internet mee bedoeld wordt, 
is dat er ‘iets’ is, waardoor de lezer tot een actie overgaat.
Je kunt een vraag stellen zodat je meer informatie over je potentiele klanten 
krijgt.
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11Je kunt ze uitnodigen voor een workshop.
Je kunt ze verleiden om iets te kopen.
Je kunt ze vragen om je e-book te delen zodat je meer mensen kunt bereiken.

Doe dit door grote letters en een button te gebruiken zodat het duidelijk 
zichtbaar is.

6. Een e-cover maken
De titel en het ontwerp van de e-cover moeten goed zijn als je succes 
wilt hebben. De inhoud zien ze pas, nadat ze zich aangemeld hebben. Op 
internet zijn tools te vinden waarmee je eenvoudig, binnen tien minuten, 
een GRATIS e-cover kunt maken. Hier vind je de links naar de site die ik 
gebruik.

http://www.myecovermaker.com 

Nu is je e-book klaar! Ik wed dat je iets te veel bent blijven hangen in je 
perfectionisme of je hebt je misschien te veel af laten leiden door je 
e-mailadministratie. Vertel eens, hoelang heb je erover gedaan?

Als je op deze manier werkt, kun je binnen recordtijd een goed e-book 
schrijven en daarmee werk je veel effectiever!
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12Tip 12
E-mailcyclus bouwen
Nu wordt het echt leuk! Namelijk, als het e-book gedownload is, heb je de 
naam en het e-mailadres van een lead. Dit is iemand die op zoek was naar 
de informatie die jij hebt gegeven en wellicht klaar is voor een volgende 
stap met jou! Nu kan het spel beginnen…

Het systeem dat het downloaden van je digitale weggever ondersteunt, 
heet een autoresponder. Dit is software die in de ‘cloud’ opereert en hiervoor 
betaal je ongeveer $ 10,- als je begint. Naarmate je meer leads hebt, zul je 
ook meer moeten betalen; maar dat is niet erg, omdat je veel meer kennis 
aan het verkopen bent, naarmate je e-maillijst groeit. Ik vind dat fascinerend 
maar let wel op: volg de tips in dit boek, want zelf heb ik flink wat leergeld 
betaald en jij kunt jezelf dat besparen.

Essentiële elementen van je welkom-e-mail
De autoresponder kan direct na het downloaden van jouw weggever een 
‘welkom-e-mail’ sturen. Ik raad dit sterk aan, want dit is het moment om:

Jezelf voor te stellen en je communicatie heel persoonlijk te maken.
Verwachtingen te managen; wat gaan je lezers krijgen?
De voordelen van het lezen van je nieuwsbrief kenbaar te maken.
De ontvanger een commitment te laten maken, zoals het toevoegen van 
jouw e-mailadres aan de lijst met veilige afzenders of door deze uit te 
nodigen om zich bij jouw gezelschap aan te sluiten. (join the community). 

Na hoeveel verstuurde e-mails mag ik een prospect iets verkopen?
Dit is één van de meestgestelde vragen. Helaas is hier geen goed antwoord 
op te geven. Er zijn namelijk snelle kopers en mensen die jaren op je 
mailinglijst staan, voordat ze iets van je kopen. Het heeft te maken met 
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12de oplossing die je aanbiedt en de mate waarin jouw lead op dat moment 
behoefte heeft aan dat product.

Op 101werkvormen krijgt men na drie dagen een e-mail met een video, 
waarin ik een goede tip geef en daaronder noem ik mijn (fysieke) boek. 
Weer drie dagen later nodig ik ze uit voor een gratis online training en aan 
het einde van die training verkoop ik de 101 werkvormen-bibliotheek voor 
€ 97,-

Daarna krijgt men elke week een e-mail met goede tips en af en toe een 
aanbieding voor een product. De boodschap is: maak het persoonlijk, voeg 
waarde toe en vind balans tussen geven en ontvangen.

Als je op deze manier werkt, kun je binnen recordtijd een goede band 
opbouwen met je lezers en werk je veel effectiever!
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Tip 13
Funnelhacking
Zolang je niet zelf in iemands e-mailcyclus zit, weet je niet wat daar 
gebeurt. Als jij wilt leren van succesvolle internetmarketeers, dan moet 
je je aanmelden voor hun digitale weggever of nieuwsbrief, zodat je kunt 
ervaren hoe zij hun spul verkopen.

Neem bijvoorbeeld Brian Tracy, toen ik een aantal jaren geleden bij hem aan 
tafel zat, deed hij deze uitspraak:

“Do the big three all day long.”

Dit betekent dat, als je de hele dag bezig bent met de drie belangrijkste 
zaken van jouw business, de resultaten vanzelf komen.

Eén van die dingen bij kennis verkopen online is Funnelhacking. Als ik 
iemand tegenkom waarvan ik denk dat hij of zij de marketing slim aanpakt, 
dan doe ik het volgende:

Ik meld me aan voor de digitale weggever en ik ga bestuderen hoe de 
funnel eruitziet.
Een funnel is een verkooptrechter. Binnen de online marketing is het de 
manier om een bezoeker te verleiden om iets te kopen. Over het algemeen 
werkt het zo, dat de bezoeker een cadeautje krijgt in ruil voor naam en 
e-mailadres. Daarna begint het spel. De persoon krijgt op een zeker moment 
een aanbieding… Sommigen kopen het product. 

Brian Tracy kom ik vaak tegen op Facebook. Hij biedt dan een training aan, 
waarmee ik kan leren hoe ik betere presentaties kan geven. Als spreker heb 
ik hem hoog zitten en ik wil graag van hem leren. Inderdaad, de training is 
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13gratis. En omdat ik weet dat het spel dan begint, ga ik goed opletten hoe 
hij, of beter gezegd zijn team, dit doet. En wat is dan funnelhacking? Het 
namaken van de funnel. Zo kijk ik naar de funnels van T. Harv Eker, Frank 
Kern, Brendon Burchard, Ryan Deiss en anderen. Ik heb de term van Russel 
Brunson gepikt en hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt dat, als je de 
funnel na wilt bouwen, je je creditcard moet trekken. Immers, na aankoop 
gaat het spel verder! Op welke manier wordt er een upsell gedaan? Daar zit 
namelijk de winst! De winst zit niet in de eerste aankoop, want vaak is die 
omzet nodig om de kosten van het adverteren te betalen.

Russel heeft Anthony Robbins geholpen met zijn beroemde  ‘Two Step – 
Free Plus Shipping’-funnel. Voor zijn boek ‘Money Master the Game’ heeft 
hij een funnel gemaakt waarin Tony het boek weggeeft! Komt dat bekend 
voor?

Hoe kunnen de auteurs geld verdienen als ze hun boek weggeven? Dat 
kost toch alleen maar geld? Het antwoord is simpel: verderop in de funnel 
wordt het geld verdiend. Velen zullen alleen het boek kopen, maar een klein 
percentage koopt de upsell en een nog kleinere groep koopt de upsells.

Ik hoor je denken: “Moet ik mijn boek ook weggeven?”. Als je je kennis wilt 
verkopen online, dan moet je nadenken over hoe je jouw funnel inricht. Er 
zijn verschillende manieren om een funnel te bouwen, daarom is het goed 
om je bankpas te trekken bij een product dat lijkt op die van jou. Terwijl ik 
dat doe, teken ik de funnel en leg het vast op video (ik neem het scherm 
op). Zo kan ik precies zien hoe het scherm opgebouwd is, welke teksten 
ze gebruiken, welke plaatjes, welk scherm volgt als je klikt op… Kortom: je 
hackt de funnel!

Als je op deze manier werkt, kun je binnen recordtijd een goed werkende 
funnel bouwen; deze heeft namelijk al bewezen dat hij functioneert en 
daarmee werk je veel effectiever!
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14Tip 14
Partnerbonussen
Een andere manier waardoor je veel effectiever kunt werken, is het geven 
van partnerbonussen. Je bent online vast wel eens verleid om iets te 
kopen omdat er een bonus weggegeven werd, op het moment dat je zou 
kopen. Zelf heb ik dat eens ervaren bij een product van € 3.000,-. De prijs 
was bekendgemaakt en ik was aan het twijfelen… plotseling werd er een 
bonus bekendgemaakt en toegevoegd aan het aanbod. Dat deed voor mij 
de balans doorslaan naar ‘kopen’. Deze bonus werd toegevoegd door één 
van de sprekers op het event. 

Zelf paste ik deze strategie toe bij een online coachingsprogramma van zes 
maanden. De mensen die het zelfstudiepakket kochten, kregen opnames 
van masterclasses die ik met een aantal partners had gegeven; Ria Kaashoek, 
Daisy Goddijn, Jan Everts. Maar ook gaf ik hen een aantal plugins, waarvan 
ik de licenties had gekocht. De mensen die aan het groepsprogramma 
meededen, kregen tickets voor een workshop bij Pieter Monsma en een 
live en online training met Cindy Vranken. De vips kregen tickets voor een 
driedaags seminar.

Het effect is dat het product of programma dat je verkoopt, meer waard 
wordt zonder dat het tijd kost om het te maken. Bovendien kun je iets 
weggeven wat jij zelf niet hebt; de bonus bevat namelijk de kennis van een 
expert. 

Hoe krijg je partners zover dat ze hun content weggeven?
Een partner is een ondernemer die dezelfde doelgroep en aanvullende 
producten en diensten heeft. Dit impliceert dat je op zoek kunt naar een 
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14win-win-winsituatie. De win voor jou en voor de klant is al duidelijk. De win 
voor de partner moet je soms zoeken; de belangrijkste redenen die ik heb 
kunnen ontdekken:

1. Geld; de partner wordt beloond voor zijn samenwerking. Bijvoorbeeld 
door een bedrag te betalen per klant die gebruikmaakt van de bonus. 
Daarnaast zijn er ook andere constructies mogelijk. De samenwerking 
wordt hiermee transactioneel. Hier is niets mis mee en sterker nog: 
de kans dat de samenwerking op lange termijn blijft werken, wordt 
misschien wel groter.

2. Bereik; door het geven van de bonus zal de naam van de expert bij een 
grotere groep mensen bekend worden. De klant kan verleid worden om 
een gratis weggever te downloaden en zo in een funnel terechtkomen.

3. Verborgen win; in sommige gevallen weet je niet precies wat de 
win van de partner is. Dan moet je even op zoek en soms ontdek je 
het pas nadat je hebt samengewerkt. Ik heb meegemaakt dat ik me 
afvroeg waarom de expert instemde met het gezamenlijk geven van 
een webinar. Het bleek dat de persoon nog nooit een webinar had 
gegeven en op deze manier kon uitproberen hoe het hem zou bevallen. 
Hetzelfde geldt voor het bieden van een podium aan een expert. Als 
iemand al jaren droomt om voor een grote groep mensen te mogen 
spreken en jij biedt hem die kans…

Wat is de sleutel voor het creëren van samenwerkingen?
Eerlijk gezegd kan samenwerken best ingewikkeld zijn. Heb jij daarin ook 
weleens een vergissing gemaakt? Ik wel! Naast eenzelfde doelgroep en 
aanvullende producten en diensten, is het heel erg belangrijk dat je de 
volgende dingen doet:

• Eerst geven; ik geloof in dit principe, niet alleen bij samenwerkingen 
maar in alles! Stel eerst voor om de ander te helpen en begin niet gelijk 
met ‘vragen’.

• Bouw aan de relatie; dit gaat verder dan helpen. Ik geloof dat echt 
aandacht geven aan elkaar werkt. Naast het werk heeft jouw partner 
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14ook andere dingen in zijn of haar leven. Vraag naar het welzijn van de 
persoon en ga uit eten!

• Maak duidelijke afspraken; hoe logisch dit ook klinkt; hier is het bij mij 
wel een aantal keren fout gegaan. Zet duidelijk op papier wat je van 
elkaar verwacht en wat de tegenprestatie of beloning is.

Ga eens na wie voor jou potentiele kandidaten zijn om mee samen te 
werken en bedenk wat je hen kunt geven.
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Tip 15
Hoger in Google
We willen allemaal op #1 in Google en de juiste bezoekers op onze website 
krijgen, liefst voor niets. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Kun 
je de nummer één-positie bereiken en hoe doe je dat dan? Het zou een 
effectieve manier zijn om makkelijk meer te verkopen online.

Wat als ik je vertel dat ik met 101werkvormen.nl met meer dan 150 
combinaties van zoekwoorden op #1 sta? Ik ontdekte dat met de Google 
Webmaster tool (Google maar eens). Weet je wat dit voor mij bewijst?

Dat je niet op één zoekterm zou moeten focussen, maar simpelweg op het 
creëren van enorm veel waardevolle content, die met hetzelfde onderwerp 
te maken heeft! Precies dat waarnaar de bezoekers op zoek zijn. Omdat je 
zoveel goede informatie weggeeft, blijft een bezoeker langer hangen en 
komt hij ook regelmatig terug.

Wat is de missie van Google?
Even googlen…; De missie van Google is alle informatie ter wereld te 
organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.

Google zal websites hoger waarderen naarmate zij meer waarde hebben. 
Wanneer heeft een website waarde? Om daar een goed antwoord op te 
kunnen geven, neem ik je mee naar de kernwaarden van Google.

1. Richt je op de gebruiker en de rest volgt vanzelf.
2. Het beste is om één ding heel erg goed te doen.
3. Snel is beter dan langzaam.
4. Democratie op internet werkt.
5. Niet alleen achter je bureau heb je antwoorden nodig.
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6. Je kunt geld verdienen zonder slecht te zijn.
7. Er is altijd meer informatie te vinden.
8. De behoefte aan informatie is grensoverschrijdend.
9. Ook zonder strak pak kun je serieus overkomen.
10. Uitstekend is gewoon niet goed genoeg.

En met waarde #10 weet je dat Google continu bezig is om hun zoekmachine 
te verbeteren. Het gaat om de bezoekers; hoe ervaren zij je site?

• Kunnen ze de informatie makkelijk vinden?
• Klikken ze van het ene naar het andere artikel?
• Blijven ze lang op je site?
• Voegen ze iets toe aan je site (door reacties achter te laten)?
• Delen ze je site?
• Zijn er andere sites die naar de website verwijzen?
• Welk probleem lost de pagina op voor de bezoeker?
• Leest het lekker?
• Ziet de pagina er aantrekkelijk uit?
• Is de content van de pagina relevant, ten opzichte van de zoekopdracht?
• Heeft de pagina of het blog een sterke titel?
• Heeft de tekst een opbouw, waardoor je aandacht vastgehouden 

wordt?
• Heeft het artikel duidelijke koppen, zodat je goed kunt scannen?
• Gebruik je witruimtes, zodat de tekst makkelijker leest?
• Laadt de website snel?
• Sluit je het artikel af met een korte samenvatting?

Ik geloof dat de tijd van trucjes toepassen om hoger in Google te komen 
voorbij is. Larry Page en Sergey Brin (de oprichters) zijn te slim en hun missie 
en visie staan als een huis!
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Tip 16
Webinars automatiseren
Als je echt effectief wilt zijn in het verkopen van je kennis online, dan ga je 
webinars automatiseren.

Kan dat dan? Werkt dat dan?
Ja! En ik ontdekte deze manier om kennis te verkopen omdat ik standaard 
bij elk webinar tientallen mensen krijg, die vragen of ik de training nog een 
keer geef (ondanks het feit dat ik erbij vermeld of er wel of geen opname 
beschikbaar is). En als ik het webinar dan nog een keer gaf en mensen 
uitnodigde, kreeg ik weer dezelfde vraag of ik het nog een keer zou herhalen. 
En als ik dat dan deed, kreeg ik weer….

Ik vroeg mezelf toen af hoe ik dit anders kon doen. Mijn doel is om te 
inspireren en ik weet dat het leereffect veel groter is wanneer mensen live 
aanwezig zijn. Bij een opname kun je er namelijk zelf voor kiezen wanneer en 
hoe lang je kijkt. Hetzelfde geldt voor het kijken naar een voetbalwedstrijd; 
live kun je niet vooruit scrollen en is het veel spannender dan wanneer je 
achteraf naar een herhaling kijkt.

Om webinars te kunnen geven zijn er allerlei softwarepakketten op de 
markt. Alleen, om webinars te automatiseren ben je, op het moment dat ik 
dit schrijf, nog wat beperkt. De ontwikkelingen op dit gebied gaan echter 
ontzettend snel. Als je meer wilt weten over de tools die ik gebruik, ga dan 
naar https://www.hugobakker.com/tools/ 

Wat moet je doen om een ‘automated webinar’ op te zetten?
Allereerst moet je het webinar een keer LIVE gegeven hebben. Dit webinar 
wordt door de software vastgelegd of opgenomen. Ook de chat wordt 
vastgelegd. Daarna kun je het webinar automatiseren door deze opname 
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aan te wijzen als ‘automated webinar’. Je kunt dan precies instellen op welke 
dagen en welke tijdstippen het webinar moet draaien, ook al is dat honderd 
keer op een dag. De chat van de livesessie zal steeds opnieuw meedraaien, 
zodat de deelnemers aan het automated webinar het gevoel hebben dat er 
heel veel mensen live aanwezig zijn.

Waarop moet je letten als je een webinar wilt automatiseren?
Dit is het meest spannende van het geheel. Als je het goed wilt doen en 
kennis verkopen met je automated webinar, dan zul je die livesessie heel 
goed moeten doen. Alle aandachtspunten op een rijtje:

• Je MOET een verkoopwebinar geven, anders kun je geen geld verdienen 
met automated webinars. Dit betekent dat je tijdens het eenmalig live 
geven van het webinar een product aanbiedt.

• Je MOET een hoge conversie hebben tijdens die livesessie. Je zult 
namelijk met een automated webinar nooit veel deelnemers hebben, 
omdat het webinar regelmatig draait.

• Je MOET algemene taal gebruiken en voorkomen dat je een datum 
noemt of zegt dat het buiten koud is.

• Je MOET van het begin tot het einde je presentatie in beeld hebben. Je 
komt niet met je gezicht in beeld.

• Je MOET van tevoren bedenken hoe je met vragen om wilt gaan. Het 
beste is om een keer een POLL te doen en verder steeds ja/nee-vragen 
te stellen. Aan het begin zeg ik duidelijk dat het een uur duurt en dat 
het mogelijk is dat ik niet op alle vragen antwoord kan geven. Als ik 
aan het einde de aanbieding heb gedaan, zie ik vragen verschijnen 
waarop ik antwoord geef en praat ik verder de tijd vol met verhalen 
over mensen die het product al gekocht hebben. Ook behandel ik een 
aantal vragen van mensen, die op een eerder moment al eens vragen 
aan me gesteld hebben. 

• Je MOET een aantal namen noemen van mensen die een bestelling 
hebben geplaatst en zeggen dat er meer mensen aan het bestellen zijn. 
Dit maakt het social proof, zonder dat je alle namen hoeft te noemen.

• Je MOET een onweerstaanbare aanbieding doen zonder gebruik te 
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maken van schaarste. Ik heb eens een webinar geautomatiseerd waarbij 
de eerste vijf bestellers een extra bonus kregen. Bij een live webinar 
werkt dat harstikke goed (mensen worden gek van de combinatie 
van schaarste en tijdsdruk) maar dit is bij een automated webinar niet 
handig. Je kunt namelijk geen antwoord geven op de vraag of ze bij de 
eerste vijf zitten….

• Je MOET de deelnemers een beperkte tijd geven om te beslissen. Een 
tijdsduur van vijftien minuten werkt goed. Ik geef ze de instructie om 
op een knop aan de rechterkant te klikken en dan komen ze op een 
pagina, waar ik een klokje ingesteld heb op vijftien minuten. Als die tijd 
voorbij is, wordt de pagina automatisch veranderd in een pagina waar 
staat: ‘Helaas, het aanbod is voorbij’ of gewoon de normale pagina, 
waar het product staat als er geen onweerstaanbaar aanbod is. Dan 
zien de mensen direct, dat het product normaal gesproken een andere 
prijs heeft. 

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten. Nee, niet alle webinars die 
je bij mij volgt, zijn geautomatiseerd. En nee, niet alle webinars zijn 
verkoopwebinars…

Nog een laatste tip:
Je leert het pas echt door het te doen.

Overigens, als je nog nooit webinars hebt gegeven, raad ik je aan om eerst 
tip 37 te lezen; je moet namelijk eerst succesvol live webinars leren geven, 
voordat je ze kunt automatiseren.
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Tip 17
Een boek schrijven in tien dagen
Als je auteur bent dan ben je een expert. Het kan niet anders, je hebt veel 
verstand van het onderwerp waarover je boek gaat. Zo keek ik vroeger naar 
iemand die een boek had geschreven. Een auteur = een expert. En als je je 
kennis wilt verkopen online, dan helpt het enorm als je gezien wordt als 
expert. 

Als je in een RECORD-tempo een boek wilt schrijven lees dan snel verder. 
Verander eerst je overtuiging over het schrijven van een boek: Een boek 
is slechts een Worddocument, meer niet. Voor dit boek heeft Daisy, van 
Expertboek, mij gevraagd om vijftig tips in een Worddocument te zetten; 
zij doet de rest. Redigeren, opmaken van de binnenkant, ontwerpen van 
de buitenkant, drukken, publiceren en beschikbaar stellen voor alle winkels, 
alles! Haal ik dat binnen tien dagen? Natuurlijk!

Nu wil ik je een manier geven die ik toegepast heb voor mijn boek “Gevraagd 
worden”, waardoor het mij maar tien dagen gekost heeft om het boek te 
realiseren.

Dit boek helpt trainers, coaches, adviseurs, auteurs en sprekers om 
gevraagd te worden, zodat ze zelf geen acquisitie hoeven te doen. Hoe kun 
je marketing doen op basis van aantrekkingskracht? Omdat ik zelf aan het 
worstelen was met dit thema en ook mijn collega’s zag worstelen, besloot ik 
om hier een boek over te schrijven. Geïnspireerd door Napoleon Hill, kwam 
ik op het idee om succesvolle trainers, coaches en sprekers te interviewen. 
Eigenlijk stelde ik ze maar één vraag: “Hoe ben je zo succesvol geworden?”
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Ik ging als volgt te werk:

1. Ik maakte een lijst met succesvolle mensen die ik graag wilde 
interviewen. De meeste van hen zaten in mijn mailbox; immers, ik was 
op hun nieuwsbrief geabonneerd.

2. Ik benaderde hen en vroeg ze om mee te werken. Waarom zei iedereen, 
op twee na, ‘ja’? Omdat ik hen benaderde op een passende manier en 
via een door hen gebruikt kanaal. Remco Claassen bijvoorbeeld; hij is 
actief op Facebook en bij hem was een vraag via Facebook chat genoeg. 
Jos Burgers benaderde ik met humor; waarvan hij zichzelf ook bedient. 
Vervolgens maakte ik hen onderdeel van een missie: trainers en coaches 
helpen om…. Zodat…. Wil je hierin helpen…?

3. Ik ging naar de persoon toe, stelde de vraag en nam het gesprek op met 
een spraakapparaatje.

4. Ik stuurde de mp3 met het gesprek naar een student, Menno. Hij typte 
het gesprek letterlijk uit.

5. Het uitgewerkte gesprek stuurde ik naar een tekstschrijver, Hanneke 
Wijnker. Zij maakte er een verhaal van. Aan tien interviews had ik tien 
keer een halve dag besteed, vijf hele dagen dus.

6. Alle verhalen moesten nu aan elkaar geregen worden. Het was aan 
mij om de rode draad eruit te halen en een kapstok te maken voor de 
lezers, zodat het een systeem of methode zou worden, die iedereen 
kan begrijpen. Dit werd een tienstappenplan en ik had er drie dagen 
voor nodig, om dit uit te werken. Die dagen was ik alleen en vlak in 
de buurt van een strand, waar ik lekker kon uitwaaien. Ik had nu acht 
dagen besteed.

7. Nu kwam de fase van het vormgeven en daar had ik een aantal keren 
overleg over met Daisy. Dat zal in totaal echt niet langer dan een dag 
in beslag genomen hebben; dus eigenlijk was het een manier om een 
boek te schrijven in negen dagen.

Zijn deze zeven stappen haalbaar voor je? Je deelt nu de kennis van experts 
die resultaten hebben bereikt. Gek genoeg word jij daarmee ook direct 
gezien als expert. Bovendien bouw je op deze manier een relatie op met de 
experts en kunnen er zomaar mooie samenwerkingen door ontstaan!
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Tip 18
Give first
We zijn toe aan de volgende stap, of letter, uit de RECORD-methode. We 
hebben nu tools om onze REDEN, waarom we doen wat we doen, in te 
zetten. En we hebben verschillende manieren geleerd om EFFECTIEF te 
werken. Er zijn nog veel meer manieren en tips die ik je zou willen geven, 
maar er is iets dat nog veel belangrijker is om te leren, als je je kennis wilt 
verkopen online.

Toen ik over de principes hoorde die ik je in dit deel van het boek ga leren, 
geloofde ik niet in de impact ervan. Inmiddels heb ik allerlei testen gedaan 
en ik moet bekennen, Robert Cialdini heeft gelijk. Niet voor niets heeft 
hij jarenlang onderzoek gedaan en zijn bevindingen in zijn boek ‘Invloed’ 
opgeschreven. Ik zou een boek moeten schrijven, dat heet ‘Invloed op het 
net’, want zijn principes werken een-op-een op het internet. In de komende 
tips ga ik je op verschillende manieren helpen om invloed uit te oefenen, als 
je dit nog niet deed en alles toe gaat passen…. Je zult minstens tien keer 
zoveel kennis gaan verkopen online!

Cialdini noemt zes principes van invloed en dat zijn: sociale bewijskracht, 
schaarste, commitment en consistentie, autoriteit, sympathie en 
wederkerigheid. Laten we met de laatste beginnen.

Laatst had ik iemand die bij mij een ‘Train de Trainer’-workshop had gevolgd. 
Hij had € 195,- betaald. Na afloop sprak ik met hem en hij vertelde mij dat 
hij mij had leren kenne, toen hij op zoek was naar energizers voor wat meer 
plezier en afwisseling tijdens zijn trainingen. Hij downloadde mijn gratis 
e-book ’33 gratis Energizers’ en daarna ontving hij nog veel meer goede tips. 
Hij vertelde dat hij zich aangemeld had voor de workshop, omdat hij ook 
eens wat terug wilde doen.



18

74

R
E
C
O
R 
D

?

BEGIN ALTIJD MET GEVEN!

Het heeft weinig zin om met je workshop te leuren: “Kom naar mijn 
workshop, het is zo leuk…!!!” Beter is het om te roepen: “Wie wil mijn gratis 
e-book met 33 energizers?”

Door eerst te geven en daarna nog eens te geven (en nog eens), bouw je 
een relatie op en creëer je meer en meer vertrouwen. Cialdini zegt hierover 
dat mensen die veel van je hebben gekregen, ook sterker de neiging 
krijgen om iets terug te doen of geven. Dat wordt ook wel wederkerigheid 
genoemd. Hij noemt een voorbeeld van een goededoelenorganisatie die 
op het vliegveld rozen uitdeelt en vervolgens om een gift vraagt. De meeste 
mensen doen dit, nadat ze de roos aangepakt hebben. De meeste rozen 
belanden daarna in de prullenbak. De organisatie ontvangt heel veel geld!

Op het internet is het heel eenvoudig om iets digitaals weg te geven. Het 
kost je niets! Er is een ding waarover je heel goed moet nadenken:

Wat geef je weg en wie trek je hiermee aan?

Een e-book met 33 energizers trekt trainers, leerkrachten, docenten, 
teamcoaches maar ook de leiding van de scouting aan. Dat is best een breed 
geschakeerd gezelschap om als doelgroep te gaan benaderen. “Energizers 
in de klas” zou al meer de doelgroep leerkrachten aanspreken. En “Energizers 
voor kleuters” nog meer. Sta dus heel goed stil bij WAT je weggeeft.
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Tip 19
De drie r’s en waarom je expert moet 
worden
Er zijn drie manieren waarop je jezelf als expert neer kunt zetten, maar 
voordat ik die ga onthullen, moet je overtuigd zijn van het feit dat je expert 
MOET zijn, om meer kennis te kunnen verkopen online.

Cialdini is onmisbaar voor de RECORD-methode. Zonder hem zouden we 
niets verkopen. Het vijfde principe uit zijn boek willen we snel toe gaan 
passen: autoriteit.

Helpt deze pil echt om meer te verkopen online? Trust me, I’m a doctor.

Hoe kun je naast het vermelden van je titels, het dragen van de juiste kleren 
(een generaal draagt een uniform en heeft strepen op zijn schouders en de 
paus een pellegrina) en accessoires, jezelf neerzetten als expert? Er zijn drie 
manieren om jezelf als expert te profileren:

1. Door je Resultaten te laten zien. Als jij wilt leren hoe je miljonair kunt 
worden, wie kies je dan als leraar? Is dat een leraar van de middelbare 
school of is dat een succesvolle zakenman die in de Quote 500 staat? Dit 
betekent dat je best enigszins mag opscheppen, zo voelt dat voor mij 
soms een beetje. Al was het maar door te zeggen: “Ik ben de auteur van 
het boek ‘Gevraagd worden’ en ik kan jou helpen om vaker gevraagd 
te worden.” Als je kunt laten zien dat je zelf tweehonderd keer per jaar 
gevraagd wordt als spreker dan werkt dat in je voordeel. Als je daarnaast 
ook nog eens kunt zeggen dat jouw klanten tweehonderd keer per jaar 
gevraagd worden dankzij jouw methode…
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2. Door experts te interviewen. Dit noemen we de Reporter style. Dit is 
de eenvoudigste manier om snel als expert gezien te worden. Ik heb dat 
gedaan met het boek ‘Gevraagd worden’ en ik word nu gevraagd om te 
spreken over ‘klanten vinden en binden’ en ik reken daar een heel leuk 
tarief voor. Door het delen van de kennis van experts, word jij zelf ook 
gezien als een expert.

3. Door een Rolmodel te zijn. Je hoeft nog geen aansprekende resultaten 
te hebben, maar je bent op reis. Je deelt je kennis en je ontdekkingen. 
Je leeft het voort. Zo heb ik een aantal jaren geleden de Implementatie 
Academy opgericht. Daarin hielp ik ondernemers om alle kennis, die 
ze bij marketingopleidingen leerden in de praktijk te brengen, te 
implementeren. Zelf was ik een voorbeeld. Ik zette zelf alle stappen in 
een hoog tempo en ik liet zien hoe ik dat deed. Ik schreef en publiceerde 
dat jaar twee boeken en meer en meer mensen gingen volgen WAT ik 
deed en wilden leren HOE zij dat ook voor elkaar konden krijgen.

Ik geloof dat je altijd een rolmodel moet zijn, dat je je eigen methode moet 
leven. En als je vervolgens ook nog eens resultaten kunt laten zien, dan zul 
je makkelijk nieuwe klanten aantrekken. Bovendien is het heel krachtig als 
je laat zien, dat je openstaat om te leren en nieuwe inzichten te krijgen door 
andere experts te interviewen. De combinatie van de drie r’s is goud waard. 
Bedenk hoe jij deze drie r’s kunt implementeren in jouw business.
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Tip 20
Ja
Heb je weleens gehoord van de uitdrukking: “Wie a zegt moet ook b 
zeggen?” Dit vat het commitment- en consistentieprincipe van Cialdini heel 
kort samen. Als je een ‘ja’ wilt krijgen van een bezoeker die daarmee jouw 
kennisproduct koopt, zul je eerst een aantal andere commitments van deze 
persoon moeten hebben. Wat kun je vragen van een bezoeker op je website 
waardoor de ‘ja’ steeds dichterbij komt?

Stel je voor, je doet mee aan een zogenaamde ‘Deel en Win’-actie op 
Facebook.

Jou is gevraagd om een zin af te maken en deze te delen. Daarmee maak je 
kans op het winnen van… Nu wordt het interessant. De zin begint namelijk 
met: “Een avontuurlijke vakantie boek je met…”. Om je te bedanken voor het 
delen, neemt het systeem je mee naar een pagina waar je je kunt aanmelden 
om aanbiedingen te ontvangen. Het commitment had je toch al gedaan en 
het volgende commitment is daarom niet zo groot meer.

Hoe kun je de bezoekers op je website kleine ‘ja-tjes’ laten zeggen waardoor 
ze dichter bij het kopen van jouw product komen?

1. Focus op het opbouwen van een mailinglijst. Dus via het ‘give first’-
principe start je met het geven van een tof cadeau, in ruil voor naam 
en e-mailadres; het eerste commitment is gegeven. Daarna is elke keer 
dat iemand een e-mail opent een ‘ja’. Elke keer dat iemand op een link in 
een e-mail klikt is een ‘ja’. Ik krijg van mijn autoresponder elke week een 
overzicht van de meest actieve abonnee; hij of zij heeft het vaakst een 
e-mail geopend en geklikt. Ik mag er bijna op rekenen dat de mensen 
die in de top 10 staan allemaal klant worden (of het al zijn natuurlijk).
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2. Vraag de mensen die in je mailinglijst zitten om zich aan te melden voor 
jouw Facebookgroep of LinkedIngroep. Weer een ‘ja’ erbij! Geef ze een 
reden waarom ze lid willen zijn van die groep. Ik doe dat door ze te 
beloven dat de mensen in die groep het eerste op de hoogte zijn van de 
nieuwste nieuwtjes en tips. Mensen willen ook graag ergens bij horen 
en met elkaar optrekken en leren.

3. Ik vraag mensen ook om met me te linken op LinkedIn zodat ik een 
gezicht heb bij hun naam. Weer een ‘ja’ erbij! Veel mensen doen dit en 
op deze manier leren we elkaar beter kennen.

4. Vraag mensen om te reageren op je blog door hen een eenvoudige en 
laagdrempelige vraag te stellen. Weer een ‘ja’ erbij! Als ik mijn blogs van 
twee jaar geleden teruglees, dan zie ik vaak bekende namen staan. 80% 
is klant geworden. Mensen betrekken bij je blogs is echt goud waard!

5. Vraag mensen ook om je blog te liken of te delen. Weer een ‘ja’ erbij! 
6. Als ik een challenge organiseer, dan bied ik een mogelijkheid aan om 

kans te maken op een product, een training of een vip-dag. Wanneer 
ze het delen op social media verschijnt de tekst: “Ik doe mee aan deze 
challenge, jij ook?”. Het commitment om daadwerkelijk mee te doen, 
wordt daarmee groter en bovendien hebben ze onbewust aangegeven, 
dat ze graag de verdiepingstraining zouden willen hebben.

7. Het ‘ja’-principe kun je ook toepassen door mensen, die hun bestelling 
niet afgemaakt hebben, een herinnering te sturen. Hoe vaak gebeurt 
het niet dat je midden in een bestelling zit en je wordt afgeleid; een 
kind komt iets vragen, de telefoon gaat… Door te herinneren aan de 
aankoopintentie, kan consistent gedrag geactiveerd worden. De klant 
wilde namelijk bestellen en de kans is groot dat hij, geholpen door de 
herinnering, de bestelling zal afmaken.

Een mooi voorbeeld uit Cialdini’s boek ‘Invloed’ is het experiment waarbij een 
onderzoeker zich als vrijwilliger voordeed in een woonwijk in Californië. Hij 
ging van deur tot deur met het absurde verzoek of er een groot aanplakbord 
in hun tuin geplaatst mocht worden met de tekst ‘Rijd voorzichtig’.
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In de meeste gevallen werd het verzoek afgewezen. In een straat gebeurde 
echter iets opmerkelijks. Hier stemde 76% van de bewoners ermee in om 
zo’n groot en lelijk bord in hun voortuin te plaatsen. Wat was hier aan de 
hand? In deze straat was een paar weken eerder door een andere vrijwilliger 
aangebeld, met het verzoek een sticker zichtbaar op de voorruit te bevestigen 
met daarop ‘Rijd veilig’. Het was zo’n bescheiden verzoek, dat bijna iedereen 
dit ook deed. Een klein commitment werd gevraagd. Ze hadden a gezegd 
en b zeggen was nu haast onvermijdelijk. Mensen handelen nu eenmaal 
het liefst in overeenstemming met wat ze eerder hebben gezegd of gedaan.

JA!
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Tip 21
Jouw aantrekkelijke karakter
Wist je dat jij kunt kiezen wie je wilt aantrekken? Het is eenvoudiger dan je 
denkt. Mensen voelen zich aangetrokken tot mensen die op hen lijken. Toen 
ik Diana, mijn vrouw, ontmoette vond ik haar direct leuk; alleen maar omdat 
ze van dezelfde muziek hield.

Zo werkt het ook op internet en dus kun je kiezen welke karaktereigen-
schappen je wilt laten zien. Met het creëren van een aantrekkelijk karakter, 
kom je sympathieker over en dat vergroot je overtuigingskracht.

Wat is de reden dat je mij al een tijdje volgt?
Velen zullen zeggen: omdat ik open en eerlijk ben. Ik ben heel transparant 
over mijn resultaten en ik deel ook mijn gevoelens. De mensen voor wie 
dit ook belangrijke waarden zijn, voelen zich meer aangetrokken dan de 
mensen die dit minder belangrijk vinden. Ik heb bewust gekozen om open 
en eerlijk te zijn. Ook al is dat niet altijd even makkelijk; ik maak namelijk 
nogal wat fouten en mijn resultaten zijn, in euro’s, helemaal niet bijzonder.

Als je een aantrekkelijk karakter wilt creëren, dan zijn er drie niveaus te 
onderscheiden die je, allemaal door elkaar heen, kunt toepassen.

1. Elementen van een aantrekkelijk karakter:
a) Vertel achtergrondverhalen waaruit blijkt waar je vandaan komt, 

wat je meegemaakt hebt, welke hoogte- en dieptepunten je hebt 
meegemaakt.

b) Vertel gelijkenissen waaruit mensen iets kunnen leren. Jezus deed 
dit al en omdat dit zo’n eenvoudige manier is, kunnen de luisteraars/
lezers het ook toepassen. Als ik bijvoorbeeld vertel waarom ik doe 
wat ik doe, dan vertel ik vaak dat ik vroeger als kind bouwpakketjes 
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maakte. Ik knutselde vliegtuigjes, tanks en auto’s in elkaar en nu 
doe ik eigenlijk hetzelfde; maar dan op het internet en verdien ik 
er geld mee.

c) Vertel ‘oepsverhalen’, over de fouten die je hebt gemaakt. Dit maakt 
je menselijker en geeft ook het gevoel alsof je tussen de lezer of de 
volgers in staat.

d) Vertel verhalen met een visie waarin je een duidelijke mening 
geeft over het onderwerp waarin jij expert bent. Je neemt hiermee 
een positie in. Dit betekent dat sommige mensen het niet met je 
eens zullen zijn. Maar omdat je een keuze maakt, zullen er ook 
veel mensen zijn die zich wel tot jou aangetrokken voelen. Een 
voorbeeld is dat ik vind dat het niveau van de online programma’s 
in Nederland niet erg hoog is. Ik wil graag bijdragen aan het creëren 
van online programma’s die impact hebben; het hoeft niet mooi te 
zijn, als het maar resultaat oplevert!

2. Identiteiten; er zijn vier types die ik in de expertwereld tegenkom.
a) Leiders; mensen zoals Tonny Robbins of Brendon Burchard die 

resultaten hebben geboekt en voor de troepen uitlopen. Zij delen 
de kennis waarvan ze weten dat het werkt.

b) Avonturiers; dit zijn de mensen die zelf op reis zijn gegaan en 
ontdekken wat wel en niet werkt. Als ze een schat gevonden 
hebben, komen ze terug en vertellen ze waaruit deze schat bestaat. 
Pat Flynn is zo iemand die zich de ‘crashtestdummy’ van het internet 
noemt.

c) Interviewers; dit zijn mensen die kennis van anderen delen. 
Napoleon Hill werd wereldberoemd met zijn boek ‘Think and 
Grow Rich’ waarin hij de succes-strategieën van de rijkste mensen 
ter wereld uit de doeken deed. Op deze manier hoef je zelf geen 
kennis te hebben als je begint.

d) Bescheiden helden; dit zijn mensen die zich bescheiden 
opstellen voor wat betreft hun resultaten. Ze staan liever niet 
op de voorgrond, maar omdat zoveel mensen vragen naar hun 
successtrategieën, moesten ze wel uit hun comfortzone komen 
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en het podium opklimmen. Russel Brunson, waarvan ik dit stuk 
over de aantrekkelijke karakters heb geleend, is zo iemand die 
megaresultaten heeft geboekt online en daar heel bescheiden 
over doet, bewust.

3. Verhaallijnen die verteld worden via e-mail, blogs, vanaf het 
podium of op verkooppagina’s. In de wereld van storytelling zijn er 
zes soorten verhaallijnen:
a) Verlies & verlossing; eerst had ik niets, toen werd ik miljonair, daarna 

verloor ik alles en toen leerde ik hoe ‘het’ werkt. Nu kan ik het jou 
ook leren.

b) Wij tegen de rest; een voorbeeld van zo’n verhaal is het vergelijken 
van amateurs met professionals; dit zet mensen aan tot nadenken 
en vooral: waar wil ik bij horen en welke stappen heb ik te zetten, 
om van de ene groep naar de andere te komen.

c) Voor en na; dit zie je heel veel in de gezondheidsbranche. Je kent 
vast wel die twee plaatjes naast elkaar; links iemand met een dikke 
buik, rechts een strak figuur. De transformatie die jij graag zelf 
wilt creëren, heeft bij iemand anders reeds plaatsgevonden. Het 
product helpt jou om ook…

d) Ontdekkingen die je hebt gedaan; zo heb ik een verhaal van het 
geautomatiseerde webinar. Ik was op de atletiekbaan aan het 
trainen en besefte dat ik op dat moment een webinar aan het 
geven was. Toen ik terugkwam belde ik één van de deelnemers 
op, om te vragen of ze door had dat het een opname was. Toen 
werd het stil aan de andere kant van de lijn. De dame dacht dat ik 
belde omdat ze gemaild had dat de betaling niet lukte. Ik was blij 
om twee redenen: men had niet door dat het een opname was en 
bovendien werkte het verkopen ook.

e) Geheimen onthullen, ik zal eerlijk zijn… Wat ik je nu ga vertellen 
heb ik nog nooit aan iemand verteld. Elke maand verdien ik 
duizenden euro’s zonder dat ik er iets voor hoef te doen. Hoe ik dat 
doe, heb ik tot nu toe nooit prijsgegeven. De reden waarom ik zo 
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goed ben in kennis verkopen online is… Zeg eens eerlijk: Was je al 
nieuwsgierig geworden? Het werkt!

f ) Testimonials; dit zijn verhalen van mensen die jouw product of 
methode toegepast hebben, met succes! Niets is krachtiger dan 
deze verhalen. Als je echt een goede testimonial wilt hebben, schrijf 
dan zelf een testimonial en vraag dan aan de persoon of hij of zij 
die wil posten. Je kunt dan de drie fasen in het verhaal verwerken:
1. Hoe was het voordat je bij me kwam (je mijn product 

gebruikte)?
2. Wat leerde je van mij (tijdens de training, de coachgesprekken, 

uit het boek, etc.)?
3. Hoe is het nu (zes maanden later)?

Als je verhalen gaat vertellen…

Love your story!

Want als het goed is, ga je het verhaal nog heeeeeel vaak vertellen!
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Tip 22
De ultieme opt-inpagina
Als je de theorieën van Cialdini op je website toe gaat passen, wil je dit 
als eerste doen op je opt-inpagina. Immers, als jij een bezoeker wilt zien 
terugkomen, dan wil je zijn naam en e-mailadres vangen. Dit kun je doen 
op de ultieme opt-inpagina.

Een opt-inpagina is een plek op je website, waar de bezoeker niets anders 
kan doen dan zijn of haar naam en e-mailadres invullen, in ruil voor een 
onweerstaanbare, digitale weggever, zoals bijvoorbeeld de ‘33 energizers’.

Naast het feit dat je ervoor zorgt dat de bezoeker niet door kan klikken of 
op een andere manier de pagina kan verlaten, zorg je ervoor dat de pagina 
SOCIAL PROOF is.

Cialdini heeft namelijk onderzocht dat het klopt, dat wanneer er een schaap 
over de dam is, er meer volgen. Wij wisten dat al, maar nu heeft Cialdini het 
ook bewezen.

Hoe kun je dat vertalen naar je opt-inpagina?
Dat is heel eenvoudig. Wat je wilt bereiken is, dat de bezoeker het bewijs 
geleverd krijgt dat de digitale weggever goed is en helpt om zijn probleem 
op te lossen. Bovendien wil hij niet het gevoel hebben dat hij de eerste en de 
enige is, die hier zijn of haar naam en e-mail achterlaat. Er zijn verschillende 
manieren om dit te doen. 

1. Hoe eenvoudig is het om iemand te vragen om daar een stukje over te 
schrijven? Dus vermeld een testimonial op je opt-inpagina. Dit kan een 
geschreven stukje tekst zijn of je kunt een schermprintje maken van 
iets dat iemand op Facebook heeft geschreven. Overigens kun je zowel 
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een Facebookpost als een Tweet ‘embedden’ op je pagina. Dit houdt 
in dat je de HTML-code of het script kunt kopiëren en plakken op je 
opt-inpagina. Een exacte weergave van de Tweet zal dan op de pagina 
verschijnen.

2. Je kunt laten zien dat de bezoeker niet de allereerste is door:
a. Te vermelden hoeveel mensen het e-book al gedownload 

hebben. Bij mij staat er (op het moment van schrijven) dat 25.000 
professionals je voorgingen.

b. Het aantal Facebooklikes (inclusief gezichten) te laten zien.
c. Het aantal keren dat de pagina gedeeld is te laten zien.
d. Facebookcomments of Wordpressreacties te tonen onderaan de 

pagina.

Als je echt wilt weten of het verschil uitmaakt, zul je moeten meten hoe je 
conversie nu is en hoe deze zal stijgen als je ‘Cialdini’ hebt toegepast op je 
opt-inpagina. Schrik niet als de conversie met 70% omhooggaat.



23

86

R
E
C
O
R 
D

Tip 23
De ultieme verkooppagina
Eigenlijk wil ik deze geheimen niet prijsgeven, want je zult ze gaan 
herkennen op mijn verkooppagina’s…;).

De ultieme verkooppagina kent tien essentiële elementen. Je hoeft niet al 
deze elementen te implementeren en ook niet in de volgorde waarin ik ze 
prijsgeef. Bedenk wel dat je, wanneer je dit wel doet, je zomaar meer kennis 
zult verkopen online!

Tien essentiële elementen van de ultieme verkooppagina:

1. Bold claim; dit is dé belofte die je doet met je product. Hoe 
concreter deze is, hoe beter het is voor de conversie. Meer plezier en 
hogere leerresultaten is wel OK, maar als je kunt garanderen dat de 
schoolprestaties van leerlingen van groep 7 in het vak rekenen met 
minimaal 20% zullen stijgen….

2. Voordelen van het product; let op dat je vermeldt waarom men jouw 
product zou moeten kopen. Mijn 101 werkvormenbibliotheek? Het 
voordeel is dat men nooit meer hoeft te zoeken op internet, omdat 
ik alle werkvormen voor ze verzameld en gebundeld heb. Markeer de 
voordelen met bullets en geef een korte toelichting.

3. Je verhaal; je laat hier een deel van je aantrekkelijke karakter zien 
door je verhaal te vertellen. Hieruit blijkt dat jij ook geworsteld hebt 
met het probleem waarmee de bezoeker nu zit. Je bent op onderzoek 
uitgegaan en hebt ontdekt wat wel en niet werkt. Nu kan men veel tijd 
en geld besparen; jij hebt namelijk leertijd en leergeld betaald en met 
liefde geef je je kennis en ervaring door.

4. De oplossing; nu vertel je de lezer wat ze precies kopen. Is het een 
boek met 101 kennismakers en energizers, een methode voor meer rust 
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en vrijheid, een verzameling bouwtekeningen? Wat krijgen ze precies?
5. Testimonials; het verhaal is niet alleen voor jou van toepassing, nee, 

anderen hebben jouw oplossing gebruikt en resultaten geboekt met 
dat product. Het werkt dus niet alleen voor jou maar ook voor anderen!

6. Details; er zijn altijd mensen die meer informatie nodig hebben voor 
ze een beslissing kunnen nemen. Geef die informatie dan ook! Hoe 
ziet het product er aan de binnenkant uit? Welke lessen worden er 
behandeld? Uit welke onderdelen bestaat de les? Wat krijg je? E-books, 
mp3’s, video’s?

7. Prijsvergelijkingen; de psychologische werking van prijsvergelijkingen 
is enorm. Het eenvoudigste is om te laten zien dat het product eerst € 
97,- kostte en nu maar € 67,- Wat je ook kunt doen, is laten zien hoeveel 
een vergelijkbaar product kost in een ander land, in een andere winkel, 
bij een andere coach… Ook kun je vertellen dat je eerst van plan was 
om € 997,- te vragen voor het programma; toen bedacht je om het voor 
de helft te doen, namelijk voor € 497,-. Maar toen je er nog een nachtje 
over geslapen had, bedacht je dat het voor zoveel mogelijk mensen 
bereikbaar moest zijn en besloot je om het voor € 67,- aan te bieden. 
Sommige mensen vinden dat niet geloofwaardig. Ik kan ze verzekeren: 
het werkt!

8. Bonussen; een andere manier om mensen over de streep te krijgen, is 
de weegschaal van niet naar wel kopen door te laten slaan met behulp 
van bonussen. Het product kost € 67,- en omdat je wilt dat mensen echt 
NU in actie komen, heb je een aantal bonussen die je weggeeft voor 
snelle beslissers. Het werkt het beste als dit producten zijn, die min of 
meer aanvullend zijn. Immers, de lezer denkt namelijk dat hij nu het 
ene probleem opgelost heeft en met de bonus lost hij een volgend 
probleem op. Bijvoorbeeld: je koopt een programma waarin je leert om 
online programma’s te maken. Een bonus die hier goed bij aansluit, is 
een pdf met vijftig tips om meer gratis bezoekers te trekken.

9. Garantie/ bezwaren wegnemen; Je MOET je product een dertig dagen 
durende ‘niet-goed-geld-teruggarantie’ meegeven. Hierdoor zullen 
zoveel méér mensen het product aanschaffen. Veel meer dan dat er 
mensen zijn die gebruik gaan maken van de garantie. Als 1% gebruikt 
maakt van de garantie dan is dat veel!
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10. Urgentie/ call to action; als je dit in weet te bouwen, dan ga je tien keer 
zoveel verdienen bij het kennis verkopen online. Dit kun je doen door 
schaarste en tijdsdruk toe te passen. Bijvoorbeeld: er zijn tien eenheden 
van het product beschikbaar voor deze aanbiedingsprijs. Of: de eerste 
tien bestellingen krijgen de bonussen. Of: na tien bestellingen gaat de 
prijs omhoog. Je kunt ook heel subtiel een zinnetje onder de betaalknop 
zetten waarin je schrijft dat je het recht hebt om op elk moment de prijs 
te verhogen.

Je wederkerigheidsgevoel groeit per tip! Als je dit toe gaat passen, ga je 
zoveel meer kennis verkopen online; daar word je helemaal blij van!

€  
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Tip 24
Snelle kopers identificeren
Wat is een ‘snelle’ koper en hoe kun je die identificeren? Heb je weleens op 
het strand gelegen op een tropisch eiland? Het mag ook Griekenland zijn 
of de kust van Zuid-Frankrijk. Je komt daar vaak strandverkopers tegen. Ze 
lopen langs en roepen: “Ice cream!” of iets anders. Je ziet dan dat sommige 
mensen opspringen, geld pakken en een ijsje kopen. Niet iedereen doet dat. 
De meeste mensen blijven liggen. 

Snelle kopers zijn mensen die opspringen, zodra ze de strandverkoper 
horen. Het zijn mensen die bereid zijn om te kopen en hier ook niet lang 
over nadenken. Dit impliceert ook dat deze mensen gemakkelijk opnieuw 
zullen kopen. Het is goed om te weten wie dat zijn; je kunt ze namelijk anders 
gaan behandelen dan de rest. Vaak zijn dit de mensen die extra gevoelig 
zijn voor emotie en meestal kopen ze vanuit een impuls. Snelle kopers zijn 
vatbaar voor schaarste en tijdsdruk. Ze zijn bang om iets te moeten missen 
en kopen vanuit een emotie; angst.

Hoe vertaal je dit nu naar je website?
Dit is eenvoudiger dan je dacht en wellicht betekent dit voor jou een continue 
stroom van verkopen van je kennis online. Het principe is makkelijker dan 
je denkt. Je bent inmiddels bekend met het fenomeen ‘digitale weggever’ 
en je weet dat men hiervoor betaalt met naam en e-mailadres. Het systeem 
dat zorgt voor het leveren van het digitale cadeau heet autoresponder. Dit 
is een softwaresysteem dat alle namen en e-mailadressen verzamelt en 
e-mails kan versturen naar deze mensen. Wanneer iemand zijn naam en 
e-mailadres geeft, zal dit systeem ervoor zorgen dat er een speciale, door 
jou ingestelde en geschreven pagina getoond wordt. Normaal gesproken 
staat hier zoiets als:
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Check je e-mail en klik op de link om je aanmelding te bevestigen.

Je kent dat proces vast wel. Als je snelle kopers wilt identificeren, geef 
je op deze pagina een korting voor een ijsje; een goedkoop product. De 
truc is namelijk dat men deze ‘check je e-mailpagina’ niet in het menu van 
de website kan vinden en bovendien wordt deze pagina maar een keer 
getoond. Dit kun je gebruiken door ze te vertellen dat ze NU door moeten 
klikken naar de pagina, waar ze korting kunnen krijgen en dat deze pagina 
slechts een keer getoond wordt.

Wanneer men dan op de knop ‘eenmalige korting’ klikt, komt men op de 
ultieme verkooppagina…

Nu bouw je een groep snelle kopers op, die je snel weer een andere 
aanbieding kunt sturen!
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Tip 25
Hoe je schaarste en tijdsdruk toepast
Wat heb ik een weerstand gehad tegen deze principes! Ik zou ook gaan 
bewijzen dat het niet nodig was. Wat was er aan de hand? Een aantal jaren 
geleden had ik een online jaarprogramma gemaakt, waarin ik ondernemers 
hielp om internet te gebruiken om een expertstatus te bouwen. Om me 
heen zag ik businesscoaches hun producten aanbieden met korting en dan 
moest ik vandaag beslissen anders ging de prijs omhoog. Moet dat nu op 
deze manier? Als ik morgen bestel, is dezelfde training dan duurder? Ik kon 
het niet goed begrijpen. Ik zou laten zien dat het anders kon.

Het jaarprogramma kostte € 495,-. Niet eens zo gek duur, als je keek wat je 
ervoor kreeg. Ik gaf het drie maanden om te testen. Niemand zou korting 
krijgen, de prijs zou niet omhooggaan en het programma zou gewoon 
beschikbaar blijven via de website. Iedereen kon dus op elk moment 
instappen. Hoeveel mensen denk je dat zich in die drie maanden hadden 
aangemeld?

NUL!

Ik moest het anders aanpakken. Hoe dan? Ik schreef een blog waarin ik 
verkondigde dat veel trainers en coaches te lage tarieven hanteerden, 
inclusief ikzelf. Ik vertelde er gelijk bij dat mijn jaarprogramma per 1 juni 
twee keer zo duur zou worden. Hoeveel mensen denk je dat het programma 
kochten? Ik weet het niet meer precies, maar het was ergens tussen de 
vijftien en de twintig. Alle businesscoaches kregen gelijk!

Mensen komen in actie als een product schaars is of als de besteltijd 
gelimiteerd is.
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Punt, einde van de tip. Meer kan ik er niet van maken…. Ik vind het echt 
verschrikkelijk om te moeten constateren.

Hoe zet je jezelf over die weerstand heen?
Pure pijn! Ik zag dat wat ik deed of wat ik wilde simpelweg niet werkte. 
De balans tussen geven en ontvangen was weg. Ik gaf veel gratis content 
in de vorm van blogs, video’s en adviezen; alleen, ik verdiende geen cent. 
Toen ik besloot dat dit anders moest, kon ik alleen maar de schaarste- en 
tijdsdrukprincipes toepassen. Het was een schok om te constateren dat 
deze werkten.

Zolang je de pijn niet voldoende voelt, blijf je wellicht vasthouden aan je 
vertrouwde webwinkel, waar je spulletjes onder het stof komen te staan. 
Tuurlijk, af en toe verkoop je wel wat; maar dit kan tien keer zoveel worden, 
als je besluit om naar Cialdini te luisteren. Ga op zoek naar een manier die 
bij je past.

Wat werkt?
Wat voor mij goed werkt, is om een product beschikbaar te hebben tot een 
bepaalde datum. Daarna kun je niet meer meedoen. Een lancering van een 
zes maanden durend coachingsprogramma bijvoorbeeld. Het programma 
start op 1 mei, voor die tijd moet je je aangemeld hebben. Ik ben dan ook 
heel streng. Ik zet een klokje op de pagina die de seconden aftelt en als de 
klok op NUL staat, dan wordt de pagina geredirect naar een ‘helaas, je bent te 
laat…’-pagina. Geen gestunt met prijzen, puur tijdsdruk. Het voordeel met 
workshops en trainingen is natuurlijk dat er altijd een moment is waarop het 
event plaatsvindt. Voor die tijd moeten mensen zich aangemeld hebben. Ik 
kondig dan meestal een einde inschrijfdatum aan. Ik zeg er dan bij dat ik me 
vanaf dat moment wil concentreren op de inhoud.

Als je op zoek wilt naar andere manieren:
Dime sale: elke verkoop leidt tot een verhoging van de prijs. Ik vertelde 
dit aan potentiele klanten toen ik een programma ging starten. De mensen 
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werden gek; binnen de kortste keren had ik een groep vol en kon ik aan de 
slag.

Vroegboekkorting: tot een bepaald moment kun je het product of de 
workshop met korting kopen. Je kunt de prijs zelfs meerdere keren verkopen.

Valentijnsaanbieding: alleen omdat het vandaag Valentijnsdag is, krijg je 
korting.

Beperkt aantal beschikbaar: er zijn slechts 101 bestellingen mogelijk 
tegen de introductieprijs. Toen ik dit toepaste verkocht ik 88 keer een 
zelfstudiepakket van € 97,- in een week. Wanneer er binnen een dag 101 
bestellingen waren geweest, had ik waarschijnlijk gebaald omdat ik dan 
veel potentiele verkopen zou hebben gemist. Het is soms dus een beetje 
gokken; hoe groot is je mailinglijst, hoeveel vraag is er naar het product, wat 
is de prijs?

Als je werkt met een kortingscode en je hebt een systeem waarbij je kunt 
instellen dat de code maar 101 keer gebruikt mag worden, dan kun je het 
ook echt laten zien en effectueren.
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Tip 26
Een community bouwen
Wat is de kracht van een community en hoe bouw je er één? Waarom zou je 
dit doen? Kost dat niet ontzettend veel tijd? 

Mensen willen bij een groep horen. Een groep is sterk en binnen de groep 
kan men zich aan elkaar optrekken. Als je een groep weet te creëren met 
mensen die allemaal met hetzelfde bezig zijn, willen leren en groeien, dan 
heb je goud in handen. Hoe kan het dat sommige groepen op LinkedIn zo 
enorm veel deelnemers hebben? Is dit toeval? Wat zijn de succesfactoren?

Ik ken een aantal groepen voor trainers en coaches die meer dan 10.000 
leden hebben. Mijn eigen groep ‘101werkvormen’ heeft er nu meer dan 
3.000. Wat bindt deze mensen en hoe kan zo’n groep ontstaan?

1. Door de naam, de titel van de groep voelen mensen zich aangetrokken; 
ze willen erbij horen. Een groep ‘promoot gratis je website’, trekt per 
definitie omdat de meeste ondernemers geloven dat ze daar klanten uit 
kunnen halen. In 99% van de gevallen zal dit nooit gebeuren en ik raad 
je dan ook niet aan om een dergelijke community op te bouwen. Maar 
als jij een webcoach bent en je richt een groep ‘Vragen over Wordpress’ 
op, dan zal dit zeker voor je kunnen werken.

2. De eigenaar is actief binnen de groep. Dit houdt in dat de persoon 
daadwerkelijk waarde toevoegt voor de deelnemers in de groep of 
waarde faciliteert. In de groep ‘Vragen over Wordpress’ zou de eigenaar 
zichzelf kunnen profileren door antwoord te geven op de vragen. Alles 
wat mensen vervolgens willen uitbesteden of méér willen, kan dan 
ingekocht worden. 
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Zelf heb ik een groep op Facebook opgericht. Ik voeg regelmatig waarde toe 
aan de groep door tips, video’s of blogs te delen. En ja, ik geef ook antwoord 
op vragen. Als mensen betrokkenheid tonen, is de kans groter dat ze naar 
een seminar komen of een online product kopen. Bovendien is het een plek 
waar ik ongegeneerd mijn producten mag promoten. Ik doe dit niet veel, 
want ik kies er liever voor om mijn gratis online trainingen te promoten in de 
groep. Als ze daar dan eenmaal zijn, bied ik ze soms een verdiepingstraining 
aan.

Hoe krijg je de mensen in je community?
Vanaf het moment dat mensen mijn gratis en digitale weggevers 
downloaden, breng ik de community onder de aandacht. Ik vertel ze dat 
dit een plek is waar ze gelijkgestemden kunnen ontmoeten, vragen kunnen 
stellen en dat ze daar als eerste de laatste nieuwtjes horen. Deze groep breng 
ik daarna steeds opnieuw onder de aandacht; in e-mails of bijvoorbeeld 
wanneer ik een challenge doe.

Waarom zou je een community bouwen?
Behalve dat uit het bovenstaande blijkt dat het voor de deelnemers heel 
goed werkt, kan dat ook voor jou heel het geval zijn. Ik weet nog dat, toen 
ik in de community op Facebook aankondigde dat de kaartverkoop voor 
het seminar geopend was, ik die dag bijna honderd aanmeldingen kreeg; 
allemaal uit die groep! Je trouwste fans, je ambassadeurs zitten allemaal in 
die groep en zij zullen je berichten ook delen; op social media of gewoon, 
op de tennisbaan.
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Tip 27
Opschalen met een team
Er komt een moment dat je het allemaal niet meer leuk vindt. Je bereikt 
nu zoveel mensen met jouw boodschap. Duizenden mensen worden 
geïnspireerd door jouw blogs en video´s. Deze mensen zijn geen robots. 
Nee, het zijn echte mensen met gevoel. Ze hebben behoefte aan verbinding. 
Wat gebeurt er? Ze sturen je een mail, een tweet, Facebookchat, schrijven 
op je tijdlijn, taggen je. In het begin vind je het geweldig. Maar op een 
gegeven moment wordt het teveel. Je bent de hele dag aan het reageren en 
wilt iedereen helpen en vooral niemand teleurstellen. Je kunt het niet meer 
alleen. Je hebt een team nodig!

Ik weet dat dit niet voor iedereen geldt maar de meeste trainers, coaches, 
auteurs, therapeuten, sprekers en adviseurs werken alleen. Of anders gezegd: 
doen te veel zelf. Ze zien op tegen het bijhouden van de administratie, het 
doen van de btw-aangifte of het bijhouden van de website.

Als jij meer en meer mensen wilt inspireren en helpen, dan zul je op een 
zeker moment moeten opschalen. Dat kan je dan maar beter gelijk doen! 
Waardoor blijven de meeste eenpitters alles alleen doen? Hoe kan het dat zij 
niet focussen op taken waarvoor ze hier op aarde zijn? Ik had vier redenen 
om alles alleen te blijven doen:

• Als je het zelf doet, weet je zeker dat je het goed doet of doet zoals je 
het wilt.

• Als je het zelf doet, hoef je het niet aan iemand anders uit te leggen.
• Iemand inhuren kost geld en dat is er niet voldoende.
• Niemand kunnen vinden die het werk goed kan overnemen/niet hard 

genoeg zoeken naar de juiste mensen.
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Nu kwam er bij mij een moment dat het echt nodig was. De administratie 
had ik al jaren geleden overgedragen aan mijn vrouw. Omdat ik steeds meer 
werk kreeg, nam Diana ook steeds meer over. Ze controleerde de spelling, 
ze organiseerde seminars en beantwoorde e-mails.

Op een gegeven moment kon Diana het werk niet meer aan. Nu moest ik wel 
op zoek naar iemand die haar kon ondersteunen. We hebben nu iemand die 
een deel van de e-mails beantwoordt en ook berichten post op de sociale 
media. Binnenkort ga ik bijna twee weken lang op bezoek bij een project in 
Afrika. Ik ben dan niet bereikbaar. Dat is de ultieme test of het team het ook 
zonder mij kan. 

Welke taken kun je zo snel mogelijk uitbesteden? Waarmee moet je vandaag 
nog stoppen? Elk bedrijf kent een aantal bordjes die omhoog gehouden 
moeten worden. Ik onderscheid de volgende ‘kennis verkopen online’-bordjes:

1. Dagelijks management
2. Financiën
3. Engagement, marketing en sales
4. Voortgang
5. Leveren van producten en diensten

Stel jezelf nu de volgende vragen:
Welk bordje laat je nu al vallen (maar zou je toch iets mee moeten)?
Bij welk bordje zou je hulp willen krijgen?
Aan welk bordje besteed je te veel tijd?
Welk bordje lust je niet/vind je niet leuk/ben je niet goed in?

Voor elk bordje drie suggesties voor zaken die je uit MOET besteden aan een 
(virtual) assistent:

1. Dagelijks management
Het lezen en beantwoorden van e-mails.
Het bestellen van kantoorartikelen.
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Het beantwoorden van de telefoon en het maken van afspraken.

2. Financiën
Het verzamelen van bonnetjes.
Het inboeken, het maken en versturen van facturen.
Het bewaken van de betalingen.

3. Engagement, marketing en sales
Reacties op blogs modereren.
Het controleren van de spelling van je blogs en e-mails.
Webinars voorbereiden.

4. Voortgang
Trends met betrekking tot het. aantal bezoekers, opt-ins, reacties, fans 
bijhouden.
Kosten- en omzetrapportage maken.
Voortgang campagnes bewaken.

5. Leveren van producten en diensten
Helpen met inlogproblemen.
Het versturen van boeken.
Het beantwoorden van vragen.

Welke taken die hierboven genoemd zijn, kun je vandaag al uitbesteden? 
Doe het nu!

Een buurjongen woont dichtbij
Als je niemand kunt vinden om je te helpen dan kijk je vaak niet goed. Hij 
of zij woont vaak dichterbij dan je denkt. Mijn buurjongen is student en 
helpt mij graag. Dat doet hij liever dan vakkenvullen. Hij werkt snel en goed. 
Ik geef hem kleine overzichtelijke klussen. Het is anders dan het inhuren 
van een virtual assistant; die kun je structureel een aantal uren per week 
inhuren. Mijn buurjongen komt af en toe even langs voor een klusje. Het 
helpt wel enorm.
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Tip 28
IJsjes, massages en huisjes
Weet je nog dat ik het had over strandverkopers? Het voorbeeld dat ik 
gebruikte bij het identificeren van snelle kopers (zie tip 24). In de online  
wereld wordt vaak gesproken over low-end-, mid-end- en high-end-
producten. Ik noem het liever ijsjes, massages en huisjes. Opschalen wordt 
heel makkelijk als je meerdere onlineproducten hebt, waarin je éénmalig tijd 
investeert om ze te maken en daarna 24/7 kunt verkopen. Ik zal uitleggen 
wat ik bedoel.

IJsjes
Opeens komt een strandverkoper langs en die roept: “Ice cream!” Sommige 
mensen springen op en kopen een ijsje. De meeste mensen blijven op 
hun handdoekje liggen. Zo gaat het ook op het internet. Je bent aan het 
surfen en opeens is daar een aanbieding voor een goedkoop product. Een 
receptenboek bijvoorbeeld; en dan denk je: “Dat is handig, ik wilde toevallig 
vanavond…”. Ik noem dat een ijsje. Een ijsje is een goedkoop product tot 
€ 27,- dat je zomaar opeens kunt aanbieden aan een bezoeker. Dit kun je 
doen als hij net een gratis e-book aan het downloaden is, dan zeg je opeens: 
“Hey, heb je trek in een ijsje?” Je biedt de bezoeker een uitgebreide versie 
van je gratis e-book aan tegen een korting. Ik doe dat op 101werkvormen.
nl; download de 33 gratis energizers maar eens. Dan zie je precies hoe ik dat 
doe. Ik bied de mensen eenmalig een korting van € 10,- aan. Niet iedereen 
koopt dat ijsje. Maar er zijn elke dag mensen die het wél kopen!

Massages
Als je een paar dagen op het strand ligt, heb je vast wel een paar keer een 
dame langs zien komen die je vroeg: “You want massage?” De eerste keer 
vraag ik me altijd af of ik het goed gehoord heb en na drie dagen begin ik 
de dames te herkennen. Soms zie ik dat iemand een stukje verderop het 
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aanbod niet kon weerstaan. Je ziet dan dat zo iemand als herboren opstaat. 
De dag erna vind ik het nog lastiger om ‘nee’ te zeggen. Volgend jaar ga 
ik gewoon ‘ja’ zeggen, dat weet ik nu al. Zo gaat het ook op het internet. 
Hetzelfde product is al meerdere keren langsgekomen en ik zie dat anderen 
resultaten boeken met dat product. Het roept bij mij steeds meer verlangen 
op om het ook aan te schaffen of te gebruiken. De volgende keer dat het 
voorbij komt, dan pak ik mijn kans. Meestal gaat het om een product van 
€ 47,- tot € 97,- Mijn ervaring is dat mensen een product tot € 97,- kopen 
zonder dat er iets van schaarste, tijdsdruk of korting is. Ik heb bijvoorbeeld 
de 101werkvormen-bibliotheek, waarin ik een schat aan inspiratie aanbied. 
Dit product is gewoon beschikbaar op de website en bied ik meerdere 
keren, via een automatische e-mailcyclus aan.

Huisjes
Elke keer als we op vakantie zijn, hebben we het zo goed naar ons zin dat 
we tegen elkaar zeggen: “We zouden hier eigenlijk een huisje moeten 
hebben.” We gaan dan ook altijd bij de plaatselijke makelaars langs om te 
kijken wat er allemaal beschikbaar is. Meestal zit er niets geschikts tussen 
het aanbod, anders dan huisjes die ver buiten het budget vallen. Toch 
zoeken we steeds naar een buitenkans. En die kwam vorig jaar een keer 
langs. Binnen een week hadden we iets gekocht; maar dat was dan ook 
echt een onweerstaanbaar aanbod. Op het internet kom je soms producten 
tegen die € 995,- of meer kosten. Vaak is het een programma dat je online 
kunt volgen, alleen of met een groep. De betere programma’s combineren 
live trainingen met live online bijeenkomsten. Ik noem dit een huisje. Als 
een huisje beschikbaar is via een website wordt dit vrijwel NOOIT verkocht. 
Alleen als er een onweerstaanbaar aanbod is, waarbij tijdsdruk en schaarste 
toegepast wordt, zul je als verkoper succesvol zijn. Maar dan kun je ook wel 
gelijk een klapper maken. Zo haalde ik meer dan € 50.000,- omzet uit de 
eerste lancering van een huisje. Dit deed ik met een mailinglijst van 3.000 
personen.
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Tip 29
Krachtige online programma’s maken
Steeds meer ondernemers gaan online en maken online producten. Ik vind 
dat een goede ontwikkeling want op deze manier kunnen meer mensen 
geholpen worden om te groeien (in welk onderwerp dan ook). Ik heb alleen 
wel een probleem:

Je ziet pas wat je gekocht hebt als je inlogt.

Op de ultieme verkooppagina kunnen prachtige verhalen staan, maar 
je ziet pas wat je krijgt als je ingelogd bent. De kwaliteit van veel online 
programma’s is ronduit belabberd. Ik begrijp heel goed dat de waarde van 
informatie soms onbetaalbaar kan zijn. Maar ik vind dat de programma’s de 
informatie niet goed aanbieden. De manier waarop het aangeboden wordt, 
is niet krachtig.

Wat is een krachtig online programma?
Het enige dat telt, is dat de gebruiker of deelnemer aan het programma of 
de cursus resultaten behaalt. De cursist krijgt soms alleen maar een paar 
video’s die niet goed zijn. Mensen haken massaal af. Ze loggen soms maar 
een keer in en kijken daarna nooit meer. Resultaat = NUL.

Dit moet anders! Tegelijkertijd moet ik bekennen dat ik ook videopakketten 
heb gemaakt en verkocht die gewoon niet goed waren. Als ik nu terugkijk 
naar wat ik in 2012 maakte (en verkocht!), dan schaam ik me gewoon. Nog 
steeds denk ik weleens: “Hugo, dit kan beter…”

Wat maakt een programma krachtig?
De drie sleutels die een online product krachtig maken zijn:
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1. Ik geloof dat mensen op verschillende manieren leren, of in ieder geval 
een voorkeur hebben. Hoe leren mensen en hoe leren wij online? 
Online kun je leren door te lezen, te luisteren en te kijken (en daarbij 
te luisteren). Dit kun je beschikbaar stellen in de vorm van tekst (op 
een pagina of via downloadbare documenten), audiobestanden (mp3) 
of video’s. Een product is krachtig als de informatie in alle vormen 
beschikbaar is, zodat iedereen die een eigen leerstijl heeft, aan zijn 
trekken komt.

2. Bij online trainingen is het gemakkelijk om af te haken, niemand die het 
ziet. Dit gebeurt dan ook massaal. Mensen kopen het product omdat ze 
denken dat ze hun probleem met het kopen van dat product opgelost 
hebben. Daarnaast is hun kooplust heel even bevredigd, maar dat 
terzijde. Je kunt een online programma krachtig maken, door een stok-
achter-de-deur in te bouwen. Mijn ervaring is dat de meeste mensen 
dit nodig hebben. Een commitment vragen om actief deel te nemen 
aan de cursus is van essentieel belang. Ik ben van mening dat elk online 
product expliciet om het commitment van de cursist moet vragen. Als 
dat element niet aanwezig is, vind ik het geen krachtig programma.

3. Veel mensen houden ervan om in contact te komen met medecursisten. 
Dan kunnen ze zich aan elkaar optrekken. Dit kan door elkaar vragen 
te stellen en feedback te geven. Een programma wordt krachtig 
als het samenkomen gefaciliteerd wordt. Je ziet dat dit veel via 
Facebookgroepen gebeurt maar het kan natuurlijk ook een forum 
op je website (binnen je product) zijn. Ik heb diverse massages 
gemaakt, waarbij de cursist zelf de informatie bestudeert en via een 
Facebookgroep in contact kan komen met andere cursisten.

Het ultieme programma 
Naast de drie sleutels geloof ik dat de combinatie van online en offline 
een programma het krachtigst maakt. Het beste is om in kleine groepen 
in combinatie met een-op-eencoaching te werken. Maar goed, dat kun je 
eigenlijk alleen maar in ‘huisjes’ faciliteren.
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Tip 30
Strategieën voor het benaderen van 
experts
In tip 19 hebben we het gehad over de drie r´s. Als je begint met het bouwen 
aan je expertstatus dan is het interviewen van experts de makkelijkste 
manier om expert te worden. Klinkt logisch toch?

Toevallig zag ik gisteren één van mijn klanten de volgende strategie 
toepassen. Ze werd tijdens een Facebook live-uitzending van een 
businesscoach uitgenodigd om haar telefoonnummer in de reacties achter 
te laten, als ze een coachvraag wilde stellen. Ze werd uitgekozen en gebeld 
in de live uitzending. Ze stelde haar vraag en vervolgens vroeg ze of ze hem 
ook mocht interviewen; “Ja”, was de reactie.

Zo simpel is het dus. Experts vinden het leuk om geïnterviewd te worden, 
om vier redenen:

1. Het is leuk.
Ten eerste vinden experts het leuk om gevraagd te worden. Het is toch een 
beetje geil als mensen je als expert zien en je vragen willen stellen over hoe 
heb je….

2. Het vergroot de zichtbaarheid.
Als het interview gepubliceerd wordt, zal dit zichtbaar zijn in het netwerk 
van de persoon die het interview gedaan heeft. De persoon wordt 
gepositioneerd door de interviewer als dé expert.
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3. Omdat de expert weet waar hij zelf vandaan komt.
Bedenk wat Roy Martina tegen Nisandeh Neta zei toen hij aan Roy vroeg of 
hij Steven Covey zou benaderen voor een testimonial voor zijn boek ‘Leef 
Lekker’. Roy antwoordde: als hij ‘nee’ zegt, is hij gewoon even vergeten waar 
hij zelf vandaan komt. Daarom is het nu ook zo leuk om tijd vrij te maken 
voor een interview.

4. Experts willen graag meewerken als je een hoger doel of een missie 
hebt.
Voor mijn boek ‘Gevraagd worden’ wilde ik alle trainers en coaches 
helpen die aan het worstelen zijn om klanten aan te trekken. Dit sprak de 
meeste experts die ik benaderde aan, omdat zij zich in die situatie kunnen 
verplaatsen en daarom graag willen helpen.

Wetende dat de expert ‘ja’ zal zeggen, is het eigenlijk niet zo moeilijk meer 
om manieren te bedenken om hem te strikken voor een interview:

Gewoon vragen is natuurlijk het beste, maar dan mis je misschien de 
grootste vissen. 

Een paar regels die werken voor het benaderen van experts:
• Benader de persoon via het kanaal dat zij zelf het meest gebruiken. 

Remco Claassen is actief op Facebook. Toen ik dat zag, heb ik hem 
via de Facebookchat gevraagd en hij zei direct ‘ja’. Jos Burgers heb ik 
met humor benaderd; iets wat hij zelf veel toepast in zijn lezingen. 
(herhaling van blz. 51)

• Noem het hogere doel, de reden waarom je ze wilt interviewen. Als de 
expert weet dat zijn verhaal daadwerkelijk impact zal hebben op de 
wereld, dan helpt het zeker mee om toestemming te krijgen.

• Geef duidelijk aan wat je van hen verwacht en hoeveel tijd het in beslag 
zal nemen; in welke vorm wordt het interview gehouden en op welke 
locatie. Moet de expert zich voorbereiden?

• In welk rijtje komt zijn naam te staan? Bijna alle mensen die ik benaderd 
heb voor mijn boek, vroegen zich af wie ik nog meer gevraagd had. Als 
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je een paar klinkende namen hebt, dan wordt het makkelijker om een 
volgende expert te vragen.

Het beste advies dat ik je kan geven is: ga het gewoon vragen, want experts 
zeggen ‘ja’ tegen interviews.
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Tip 31
Winstgevende strategische 
partnerstrategieën
Als je snel wilt gaan, moet je alles alleen doen. Als je verder wilt komen, 
moet je samenwerken. Samen kom je verder omdat je dan meer mensen 
kunt bereiken en omdat je elkaars krachten kunt bundelen. Ik deel hier een 
aantal geavanceerde strategieën met je.

Als coach help ik ondernemers om kennis te verkopen online. Mijn klanten 
hebben te maken met allerlei aspecten zoals: mensen bereiken via social 
media, content schrijven, online programma’s maken, systemen en tools 
gebruiken, advertenties maken, een boek publiceren, etc.

Als coach weet ik overal voldoende van, maar ik ben geen specialist. Soms 
moet ik bekennen dat er mensen zijn die meer verstand hebben van… Dat 
betekent dat wanneer een klant een boek wil publiceren ik deze persoon 
doorverwijs naar Daisy Goddijn van Expertboek. Toevallig is Expertboek een 
strategische partner van mij! Ik beveel al mijn klanten aan om hun boek bij 
haar te laten publiceren. Daar krijg ik heel veel voor terug.

Waarom werkt het zo goed om met partners te werken?
Jij wilt je klanten of volgers zo goed mogelijk helpen. Als ze geholpen willen 
worden met iets waarin jij geen specialist bent, dan help je ze al door ze 
door te verwijzen naar iemand die jij vertrouwt en die hun probleem kan 
oplossen. Iedereen blij! Een volgende keer stuurt de betreffende partner 
weer iemand naar jou toe. Weer iedereen blij! Een voorwaarde om samen 
te werken, is dat de strategische partner dezelfde doelgroep heeft. Zijn 
diensten moeten aanvullend zijn op hetgeen ik lever of kan leveren.
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Hoe kun je partnerships omzetten in winst?
Elkaar helpen door mensen door te verwijzen is een win–win–winsituatie 
creëren. Er zijn nog een aantal manieren waardoor je samenwerkingen kunt 
omzetten in winst. En dan bedoel ik ook gewoon keiharde euro’s.

€ 10.000,- met je eerste challenge
Laatst deed ik samen met Freerk Lap een Video Marketing Challenge. Freerk 
was nieuw in de markt van kleine ondernemers en had mij benaderd via 
Facebookchat ;). Zelf leerde ik ook veel tijdens de challenge, dat was sowieso 
al een win–winsituatie. Aan het einde van de challenge gaven we samen een 
webinar en Freerk bood een jaarprogramma aan. Hij verdiende dat webinar 
€ 10.000,-. Van tevoren hadden we een deal gemaakt over de opbrengst.

Gratis e-book promoten
Dit voorbeeld zal je ogen wijd opensperren. Als je mijn e-book met 33 gratis 
energizers promoot, dan is er een kans dat ik je daarvoor beloon. Ik heb 
namelijk een systeem waarmee ik een unieke link kan maken, die herkent 
dat bezoekers via jou op mijn website gekomen zijn. Dit noemen we een 
affiliate link. Als de bezoeker vervolgens een product koopt, krijg jij de 
commissie. Dat is leuk, maar nu komt het: de truc is om jouw volgers een 
cadeau te geven in de vorm van een gratis digitale weggever, bijvoorbeeld 
het e-book met de 33 gratis energizers. Het is immers leuk om iets te geven. 
Alles wat de bezoeker daarna koopt, wordt herkend door mijn systeem. 
Over de producten die ik daarna verkoop, geef ik maar liefst 50% commissie! 
Ga naar www.hugobakker.com/affiliates voor meer informatie over welke 
producten je kunt promoten en hoe je dat het beste kunt doen.

Gratis online trainingen promoten
Een aantal van mijn partners geeft webinars of gratis online trainingen. Aan 
het einde van zo’n webinar bieden zij een product aan; een massage of een 
ijsje. Net als het voorbeeld hiervoor, promoot ik een webinar van een partner 
via een affiliate link. Als er dan een verkoop plaatsvindt, is de commissie 
niet misselijk; soms wel € 500,- per verkoop. Andersom kun je dat natuurlijk 
ook toepassen. Cindy Vranken benaderde mij met een videoboodschap. Na 
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een tijdje ontstond er een strategisch partnership, waarbij ik haar webinar 
promoot. Zo heeft zij meer dan twintig partners, die haar webinars ‘vullen’ 
en zo kan zij haar huisje telkens opnieuw verkopen.

Partners op podium
Ik organiseer seminars waarbij ik strategische partners uitnodig, om te 
spreken over hun onderwerp. Zelf weet ik er wel iets van, maar ik ben geen 
specialist. Mensen vragen mij dan altijd, hoe ik het voor elkaar krijg om 
experts zover te krijgen, dat ze gratis komen spreken op mijn event. Het 
antwoord is heel simpel: er moet een win–winsituatie zijn. Soms zit deze 
in een onverwachte hoek en het is meestal een ambitie die je kunt helpen 
invullen. Ik noemde Cindy hierboven al; het is haar droom om voor grote 
zalen te spreken. Met mijn voorstel om op mijn podium te komen spreken, 
kon zij een start maken met het vervullen van die droom. Iedereen blij! 
Bovendien vroeg ik haar op een moment dat ze geen ‘nee’ kon zeggen. Ze 
had zestig klanten meegenomen naar mijn seminar. Ik wilde haar daarvoor 
bedanken en vroeg haar op het podium. Zo kreeg Cindy gelegenheid om 
zich voor te stellen aan de zaal. Op dat moment vroeg ik hoe ze het zou 
vinden om op het volgende seminar te komen spreken.

Content delen met partners
Er zijn een aantal strategische partners die hun content aan mij hebben 
gegeven. Zij hebben video’s gemaakt en beschikbaar gesteld om als bonus 
toe te voegen in mijn producten. Het product krijgt hierdoor meer waarde. 
Bovendien is het voor de partner nu interessant om te promoten; immers, 
hij of zij heeft meegewerkt aan het creëren van het product en dus is het 
logisch dat deze partner het product promoot (en een commissie krijgt 
bij een verkoop). Hoe kun je dit slim doen? Door eerst samen met de 
betreffende partner een gratis online training te geven en een opname te 
maken. De opname voeg je toe aan je product. Het bereik van de partner 
wordt hiermee vergroot, volgers krijgen gratis een waardevolle training en 
het product is uitgebreider geworden.

Wees creatief in het creëren van strategische partnerships en je zult meer 
mensen kunnen helpen én meer omzet genereren.
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Tip 32
Affiliates opleiden
Een affiliate is eigenlijk een strategische partner. Als je echt wilt opschalen 
door affiliates in te zetten, dan zul je ze moeten opleiden. Dit hoeft je maar 
eenmalig tijd te kosten. Je stelt namelijk gratis een cursus ter beschikking. 
In die cursus leer je ze precies wat ze moeten doen, om succesvol jouw 
producten te promoten. Op deze manier bereik je veel meer mensen dan 
dat je in je eentje zou kunnen doen. Het gaat sowieso sneller. Uiteindelijk 
betaal je er ook gewoon voor doordat je commissies uitbetaalt. In feite is het 
een vorm van adverteren.

Wie zijn geschikte affiliates?
Ondernemers die een business hebben in dezelfde branche, maar 
aanvullende diensten aanbieden, zijn geschikte kandidaten. Hans van 
Woerkom bijvoorbeeld; hij is verhalenverteller en werkt met name binnen 
het onderwijs. Voor zijn volgers was mijn e-book met de 33 energizers een 
cadeautje, leuk om mensen in zijn nieuwsbrief op te attenderen. Wat de 
lezers nooit zullen vermoeden, is dat er een affiliate link achter zat en dat 
5% van de mensen die het e-book downloaden, daarna ook daadwerkelijk 
iets kochten!

Hoe kun je affiliates opleiden?
Je verzint dit toch niet? Dat je geld kunt verdienen door het promoten van 
een gratis online training van een collega-ondernemer. Mijn ervaring is dat 
je dit echt moet uitleggen aan mensen. De uitvoerder heeft zeker instructie 
nodig, want de partner moet snappen hoe hij zijn eigen unieke link kan 
genereren en wat hij precies moet promoten. We moeten ze dus opleiden. 
Ik pas twee manieren toe.
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1. Ik organiseer workshops waarin ik precies uitleg hoe het werkt en wat 
ze moeten doen. Ja, de monden vallen open van verbazing en men 
wordt heel enthousiast!

2. Ik geef uitleg via mijn website. Op www.hugobakker.com/affiliates 
kunnen ondernemers zich aanmelden als affiliate en krijgen ze 
vervolgens alle informatie die ze nodig hebben. Ze moeten zich 
aanmelden met hun naam en e-mail, zodat ik hen kan benaderen als 
ik een campagne aan het voeren ben. Wanneer het zover is, kan ik ze 
precies vertellen welk product ik ga lanceren en hoe en wanneer ze 
moeten promoten.

Als één van mijn partners met een grote mailinglijst een gratis webinar 
gaat promoten, dan help ik de betreffende ondernemer door de affiliate 
link te maken, zodat deze dat niet zelf hoeft te doen; dit zijn vaak ook de 
ondernemers, die hierin geen opleiding nodig hebben, maar wel een stukje 
gemak kunnen waarderen.

Welk systeem gebruik je om die affiliate links te maken?
Er zijn diverse plugins op de markt waarmee je bovengenoemde constructies 
kunt creëren. Ik was op zoek naar een systeem dat direct gekoppeld 
kon worden aan mijn autoresponder. Ik wil namelijk de affiliate in mijn 
relatiesysteem hebben zodat ik e-mails kan sturen. Ik kon dat alleen doen 
als ik Autorespond zou gaan gebruiken. Al mijn relaties zijn nu in dit systeem 
vastgelegd en ook mijn producten maak ik hierin aan. Dit betekent dat ik 
per product kan aangeven hoeveel commissie de affiliate krijgt. Kortom, 
alles in één systeem. 
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Tip 33
Verkooppraatjes schrijven
We zijn toegekomen aan de volgende stap in de RECORD-methode. Je 
hebt nu de REDEN waarom je doet wat je doet helder. Je hebt geleerd om 
EFFECTIEF te werken. CIALDINI is een bekende geworden. Je weet nu hoe 
je met je bedrijf kunt OPSCHALEN. En nu is het tijd voor het maken van een 
groot verschil:

We gaan focussen op resultaatgerichte activiteiten! 

Als we kennis willen verkopen online, dan zullen we kennis moeten 
verkopen.
De meeste mensen houden niet zo van verkooppraatjes. Toch willen we 
kennis verkopen online. Hoe pakken we dit het beste aan? Hoe kunnen we 
toch mensen verleiden om onze cursus te kopen?

Ik heb ontdekt dat verkopen online niet vanzelf gaat. Toen ik mijn eerste 
cursus online zette, dacht ik dat deze wel een paar keer per dag verkocht 
zou worden. Ik rekende mezelf al rijk. Die Wordpress-training heb ik hooguit 
tien keer verkocht. Nu staat de cursus voor maar € 27,- te koop en door de 
manier waarop ik dat doe, koopt niemand er een! Dat moet dus anders… 
Blijkbaar moeten mensen verleid worden om iets te kopen. Kijk maar eens 
naar jezelf, er moet een verlangen ontstaan en pas als dat er is, koop je het 
product.

De neushaartrimmer
Als kind heb ik me altijd al verbaasd over marktverkopers. Ik kwam ze vaak 
tegen als we op vakantie waren. Nu bedoel ik niet die mensen waarbij je 
dan heel makkelijk af kon dingen. Ik heb het over verkopers die een product 
demonstreren. Een neushaartrimmer bijvoorbeeld. Wie koopt nu zoiets? 
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Toch weet die man mensen zover te krijgen dat ze, na een demonstratie van 
een half uur, een NEUSHAARTRIMMER kopen. Hij had namelijk vroeger een 
enorme bos neushaar en geen enkele vrouw keek hem aan. Hij was altijd 
eenzaam en ongelukkig. Tot het moment dat er een vrouw in zijn leven 
kwam die hij heel leuk vond. Zij vond hem niet aantrekkelijk vanwege zijn… 
neushaar. De man raakte in een isolement; niemand wilde met hem daten. 
Tot hij besloot dat het anders moest! Hij zou gaan werken aan zijn uiterlijk; 
hij kocht een neushaartrimmer en nog geen week later veranderde zijn 
leven totaal toen hij een vrouw tegenkwam….

Te veel ondernemers verkopen een neushaartrimmer en niet het idee of het 
geluk dat die trimmer kan creëren. 

We moeten leren om verhalen te vertellen. We moeten stoppen met ons 
product te verkopen. Mensen houden van verhalen. Dat was al in de tijd 
voordat de bijbel geschreven werd. Verhalen werden van de ene generatie 
op de andere doorgegeven. Mensen begrijpen verhalen en hun boodschap.

Als we meer willen verkopen, moeten we meer tijd besteden aan het 
vertellen van verhalen. Vertellen kan via een blog of een video. Maar het 
belangrijkste is om het verhaal te vertellen op de verkooppagina van je 
product. Je mag daar veel tijd aan besteden!
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Tip 34
Verkopen vanaf het podium
Heb jij weleens een training of een seminar gevolgd waarin je een aanbod 
kreeg voor een verdiepingstraining? Dan was dit in mijn ogen een hele 
goede actie van de trainer. Ik heb veel trainingen gevolgd en tot een aantal 
jaren geleden ervoer ik altijd een enorme weerstand, als de persoon die 
op het podium stond een verdiepingstraining of een aanverwant product 
promootte. T. Harv Eker vroeg tijdens zijn pitch (verkooppraatje) zelfs 
letterlijk aan de zaal wie er weerstand had tegen het feit dat hij iets aan het 
verkopen was. Mijn hand ging omhoog. En met mij nog veel meer handen…

“You are broke!”

Ik begreep het eerst niet. Hij legde uit dat wanneer je weerstand voelt 
tegen het doen van een aanbieding, de kans dat je deze vorm van verkoop 
gaat gebruiken, niet zo groot zal zijn. In dat geval zul je ook niet veel op je 
bankrekening hebben staan. Als je een product hebt, zul je het wel moeten 
promoten. In eerste instantie vond ik dat hij geen gelijk had. Er stond immers 
genoeg geld op mijn rekening. Toen ik eerlijk werd tegenover mezelf moest 
ik bekennen: mijn hele omzet komt uit activiteiten die ik eigenlijk liever niet 
meer doe. Dat wat ik echt wil, bied ik nog niet eens aan. So I was broke… 
and had to change!

Als je volgens de RECORD-methode meer resultaatgerichte activiteiten 
gaat opzetten, zul je ook verder willen gaan dan alleen je kennis verkopen 
via het internet. Je kunt namelijk je online producten ook prima verkopen 
als mensen bij je zijn. De meeste professionals die kennis verkopen, geven 
workshops, trainingen of seminars. Als je de kunst verstaat om vanaf het 
podium te verkopen, dan kun je heel veel meer omzet genereren. Er bestaat 
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een kans dat je buiten je comfortzone zult moeten treden. Zo was het voor 
mij tenminste. Nu gaat het beter. Ik heb een manier gevonden die bij me 
past en bovendien heb ik mezelf over die weerstand heengezet.

Hoe zet je jezelf over je weerstand tegen verkooppraatjes heen?
Dit doe je volgens mij alleen maar als het echt moet. Als er geen balans 
tussen geven en ontvangen is, dan kun je op een gegeven moment niets 
meer geven. Dan kun je niemand meer helpen. Er komt vanzelf een punt 
waarop je zegt: “Dit moet anders!” Ik ben toen marketingtheorieën gaan 
bestuderen en heb gekeken hoe succesvolle trainers hun aanbod doen. 
Ik zag soms mensen rennen naar de achterkant van de zaal om op tijd te 
kunnen zijn voor de inschrijving. Tijdens optredens van sprekers en trainers 
keek ik aandachtig toe en schreef ik op wat ze zeiden. Als ik dit exact 
kopieerde, dan werkte dat niet altijd even goed. 

Zeven tips om meer te verkopen vanaf het podium:

1. Wees authentiek; ik kreeg een keer commentaar van een aantal 
businesscoaches die bij mij in de zaal zaten; zij vonden dat ik het 
aanbod veel beter had kunnen doen. De zaal zelf vond dat ik het goed 
had gedaan. Hoe weet ik dat? Ik vertelde na afloop namelijk eerlijk 
dat ik het doen van een pitch spannend vond; ik kreeg applaus. Weest 
jezelf, ga geen trucje doen. Wees echt en heb de intentie om mensen 
echt te helpen.

2. Oefening baart kunst; als je vaker een pitch doet, dan gaat het je 
steeds makkelijker af. Je kunt ook gaan spelen met wat er in de zaal 
gebeurt. Dat is beter dan je tekst uit je hoofd leren en opdreunen.

3. Een onweerstaanbare aanbieding; je kunt nog zo goed zijn als trainer 
of als verkoper, als je geen goed aanbod hebt, dan zal niemand van je 
kopen. Het aanbod moet aansluiten bij de behoefte vanuit de zaal en 
de prijs moet veel lager zijn dan de waarde die je biedt.

4. Alles wat je doet en zegt heeft een bedoeling; ik herken nu de 
verhalen die goede verkopers vertellen. Ze zijn allemaal bedoeld om je 
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te overtuigen om te buigen en je doen laten geloven dat je het product 
nodig hebt, om je doel te bereiken.

5. Maak contact; dit voelt als een inkopper, maar hoe vaak kom je het niet 
tegen dat een spreker of trainer ongelofelijk saai is. Wanneer je mensen 
aankijkt, vragen stelt, oefeningen laat doen, interactie creëert, dan zul 
je veel meer verkopen.

6. Vertel je verhaal; laat zien dat jij ook geworsteld hebt met het 
probleem dat zij nu ervaren. Vertel over je reis en hoe je dit probleem 
hebt overwonnen. Laat ze zien welke resultaten je nu geboekt hebt. 
Leg ze je methode uit en laat zien welke resultaten anderen geboekt 
hebben met jouw programma. Dit maakt het haalbaar voor iedereen en 
geeft een gevoel van: ‘als jij het kan, dan kan ik het ook!’

7. Vind een mentor; ga op zoek naar mensen die RECORDS hebben 
gebroken op dit vlak. Leer van hen, vraag feedback en ga zoveel 
mogelijk met deze mensen om. Het lijkt me fantastisch om jou hiermee 
te helpen. Het kan namelijk zo’n enorme impact op je business hebben. 
Er komt misschien wel een dag dat ik jouw mentor mag zijn. 

Hoe je het ook doet: doe het met je hart en met de wens om echt te helpen. 
Besef dan ook dat je de mensen beter kunt helpen als ze klant zijn. Want:

“If you don’t pay, you don’t pay attention.”
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Tip 35
Producten van anderen promoten
Wist je dat je niet eens een product nodig hebt om kennis te kunnen 
verkopen online? Wist je dat je zelfs geen website nodig hebt? Maak me 
gek, hoor ik je denken. Ja, de online wereld is zo mooi! Niet alleen is het nog 
nooit zo makkelijk geweest om mensen te bereiken en te inspireren. Nooit 
was het zo makkelijk om geld te verdienen.

Op een gegeven moment besloot ik om mijn hart te volgen en mijn brood 
te verdienen met het verkopen van kennis online. Ik had nog heel veel te 
leren, maar het belangrijkste was dat ik er zoveel plezier in had. Ik ontdekte 
toen software die gebouwd was om je website viraal te laten gaan. Direct 
had ik in de gaten, dat dit weleens goud waard zou kunnen zijn. Dus ik 
kocht dat pakket en ik stoeide er twee dagen mee. Toen ik snapte hoe het 
werkte, maakte ik een aantal instructievideo’s. In die tijd had ik een stuk of 
700 volgers. Ik stuurde hen een e-mail, waarin ik vertelde over die software. 
Ik schreef eerlijk dat ik het net ontdekt had, dat ik nog geen resultaten had 
geboekt, maar wel uitgepuzzeld had hoe het werkte. Twee dagen werk 
vastgelegd op video; als het je wat lijkt: de software is nog twee dagen 
beschikbaar voor de introductieprijs.

Die dag erna gingen we op vakantie. Na een halve week bedacht ik me om 
eens te kijken hoe er gereageerd was op die mail. Ik bekeek mijn account. 
BAM! Ik had € 1.500,- verdiend! Hoe kon dit? Ik had de software per e-mail 
aanbevolen aan mijn 700 volgers. Onder de instructievideo’s had ik een 
affiliate link geplaatst. Dat is een unieke link zodat de leverancier kan zien dat 
men ‘bij mij vandaan komt’. Ik kreeg een commissie als iemand de software 
kocht. Ik had er zelfs eerlijk bij gezet dat het een affiliate link was. Kortom, 
ik was volkomen eerlijk en transparant. Mensen gunden mij de commissie!
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En toen werd ik gek… Ik ging namelijk rekenen. De groep die ik gemaild 
had, was relatief klein, 700 personen. Wat nu als ik een mailinglijst van 7.000 
mensen had gehad… Ja, ik geloofde dat ik dan ook € 15.000,- verdiend zou 
hebben. En wat als ik echt ga focussen de komende jaren…wat als ik 20.000 
of 50.000 volgers zou hebben?

Je kunt vandaag starten met het promoten van producten van andere 
ondernemers. Neem alleen maar de website 101werkvormen.nl, van ene 
Hugo Bakker. Als je het gratis e-book promoot met je affiliate link, dan kun je 
zomaar geld gaan verdienen. Je verkoopt in feite kennis van iemand anders.

Als je geen website hebt, kun je dit zelfs doen door iemand per mail te 
attenderen op… Zeker wanneer je het persoonlijk maakt, zal dit werken. 

Wat je absoluut niet moet doen
Voor één ding wil ik je waarschuwen. Ik zie het helaas nog te veel 
gebeuren. Er zijn mensen die hun affiliate link in een Tweet zetten of in een 
Facebookgroep reclame maken voor het product van iemand anders. Doe 
dat niet!

Wat werkt dan wel goed?
Heel simpel: als jij een win–win–winsituatie kunt creëren, zul je geld gaan 
verdienen met het verkopen van andermans kennis. Dit is een situatie die 
goed is voor jou (omdat iemand via jouw link koopt en jij de commissie 
krijgt), voor de leverancier of het verkopende bedrijf (omdat iemand via jou 
klant wordt) én voor de koper. En daar zit nu juist de sleutel!

De koper kan namelijk het product ook direct van de leverancier betrekken. 
En als je niet uitkijkt, kan hij ook via iemand anders zijn affiliate link kopen. 
Alleen als jij extra waarde toevoegt voor de koper, dan zul je de commissie 
verdienen.
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Voorbeeld 1
Voor mijn websites gebruik ik het thema OptimizePress. Ik heb een gratis 
videotraining gemaakt, waar ik al mijn kennis over dit product deel. In die 
training plaats ik een aantal affiliate links. Als men door de video’s overtuigd 
raakt dit systeem te kopen, dan gunt men mij altijd de commissie. Ik word 
er niet rijk van, een paar honderd euro passief inkomen per maand. Maar 
goed, wat nu als mijn bezoekersaantallen tien keer zo hoog worden (wat 
niet ondenkbaar is)? Dan wordt € 200,- als snel € 2.000,-.
Check https://www.hugobakker.com/tools 

Voorbeeld 2
Ik vind het leuk om informatieve boeken te lezen en de inzichten die ik 
daaruit haal te delen via een blog. Heel subtiel verwijs ik dan naar bol.com. 
Win–win–win; want ik krijg 6% commissie, bol.com heeft nieuwe klanten en 
de kopers hebben informatie gekregen over het boek dat ze nergens anders 
kunnen krijgen; ik deel namelijk mijn persoonlijke ervaring.

Wat voor soort producten kun je promoten?
Het beste kun je producten zoals hierboven genoemd promoten; software, 
boeken en (kennis)producten van collega-ondernemers zoals Hugo Bakker. 
Als je zelf affiliates wilt gaan inzetten om meer bezoekers en verkopen 
te krijgen, adviseer ik om 50% commissie te geven, bij een succesvolle 
promotie van een digitaal product (een ijsje of massage). Bij alles waarin je 
je eigen tijd stopt, is het normaal dat je minder dan 50% commissie geeft. 
Uiteraard is het helemaal aan jou om te bepalen hoeveel het jou waard 
is. Je snapt vast wel dat het aantrekkelijker is voor ondernemers met een 
grote mailinglijst als je hogere beloningen uitkeert. Wat je in de affiliate 
marketingmarkt veel ziet, is dat er een wedstrijd van gemaakt wordt. De 
affiliate met de meeste verkopen krijgt de hoofdprijs! Bij megalanceringen 
in de VS zie ik soms weleens een Ferrari of iets dergelijks uitgereikt worden. 

Wat is de online wereld toch fascinerend!
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Tip 36
De product lancering formule
Hoe lanceer je een nieuw product? Hoe kun je een product steeds opnieuw 
lanceren? Wat is het geheim van de internetmarketeers die keer op keer een 
megabedrag verdienen op één dag?

Tip 36 gaat duidelijk over een resultaatgerichte activiteit. Ik ben er zelfs van 
overtuigd dat je jouw kennisproduct een keer per jaar zou kunnen lanceren 
en hier een compleet jaarinkomen mee zou kunnen verdienen. Tenminste, 
als je het goed doet.

Ik neem je even terug naar de periode 2000–2005, toen internet nog relatief 
nieuw was. Ook toen al waren er ondernemers die kennis verkochten. Met 
name in de VS kwam je van die webpagina’s tegen met hele lange ‘salesletters’. 
Als je dan naar beneden scrolde, kwam je uiteindelijk, na veel testimonials 
en bonussen, bij een betaalknop. Dit was een manier die werkte en ik geloof 
dat dit nog steeds werkt als je het goed doet. Op een gegeven moment 
is videomarketing voor iedereen mogelijk geworden en veranderden die 
eindeloze verkooppagina’s in videoseries, waarin uiteindelijk een product 
aangeboden wordt. Er was een nieuwe formule ontstaan. Jeff Walker is de 
man die beroemd is geworden met zijn Product Launch Formula, waarin hij 
je leert hoe die formule werkt.

Het kost $ 2.000,-

Hoe kan het dat mensen over de hele wereld een videopakket kopen van  
$ 2.000,-? Tijdens een lancering, waarbij hij de winkeldeur voor een periode 
van ongeveer een week opent, verdient hij dik meer dan een miljoen dollar 
met het verkopen van kennis. Wat is het geheim?
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Hij lanceert zijn formule een keer per jaar…

Tijdens de (her)lancering zet hij alle principes van Cialdini in.
De totale lancering kan zo’n drie weken duren. Er wordt wederkerigheid 
opgebouwd door te beginnen met geven. Hij biedt je tot drie keer toe 
een gratis video, waarin hij telkens een nieuw probleem voor je oplost. 
Aan het einde van elke video zit een haakje, waardoor je gaat uitkijken 
naar de volgende video. Aan het einde van de laatste video doet hij een 
onweerstaanbare aanbieding, bestaande uit ‘crazy’ bonussen en enorme 
kortingen. Door middel van de video’s bouwt hij sympathie op en dat doet 
hij onder andere door zijn verhaal persoonlijk te maken en te vertellen over 
zijn worstelingen. 

Doordat alle energie gericht is op die ene lancering, ontstaat er een hype 
rondom het product waardoor heel veel mensen gaan reageren en gaan 
praten over de lancering (sociale bewijskracht). In zijn video’s praat hij over 
de resultaten van zijn klanten. Schaarste en tijdsdruk worden ingezet door 
de winkeldeur slechts tijdelijk te openen. Je kunt alleen kopen in de week 
nadat de vierde video vrijgegeven is. Een digitaal product kan niet schaars 
zijn. Toch kun je slechts een beperkt aantal mensen toelaten tot je Academy 
waardoor je de schaarste vergroot. Wanneer de volgers tijdens de lancering 
betrokkenheid tonen, door te reageren en de content te delen, is er ook 
sprake van ‘commitment en consistentie’.

Kortom: alle beïnvloedingstechnieken zitten in de productlancerings-
formule.

Nu geloof ik dat er meer manieren zijn om je product te lanceren. Uiteindelijk 
komt het erop aan of je mensen echt helpt met je product en hoe groot het 
aantal mensen is dat je bereikt hebt. De mate waarin je de principes van 
Cialdini effectief hebt toegepast, bepaalt hoeveel mensen je product(en) 
zullen kopen.
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Tip 37
Je kennis verkopen met de 
webinarsformule
Als je snel veel resultaat wilt bereiken, is het geven van verkoopwebinars dé 
manier. Je kunt in een korte tijd veel klanten binnenhalen.

Je zult misschien denken dat we al ‘doodgegooid’ worden met allerlei 
webinars en dat komt omdat het zo goed werkt. In tip 16 sprak ik al over 
het automatiseren van webinars, omdat dit lekker efficiënt is. Maar als je 
nog nooit webinars hebt gegeven, dan raad ik je aan om eerst alleen live 
webinars te geven.

De product lancering formule werkt zo goed omdat alle principes van 
Cialdini toegepast worden. Bij een succesvol verkoopwebinar is dit niet 
anders. Het verschil is dat je webinar maar een uur duurt en dat je winkel 
dus maar zeer kort open is.

Ik heb in de afgelopen jaren honderden webinars gegeven. Soms was 
ik succesvol en helaas was ik meestal niet zo succesvol. Wanneer was ik 
succesvol en hoe kan het dat ik de ene keer een conversie van NUL had en 
soms een conversie van 30% of meer! Mijn RECORD is overigens 50%. In dat 
webinar introduceerde ik een nieuwe training en kondigde aan dat ik een 
pilot wilde gaan doen. Ik vertelde dat de training in de toekomst € 1.000,- 
zou gaan kosten en dat dit de enige kans was om met de pilot mee te doen 
voor € 200,-. Achteraf gezien had ik het nog veel beter kunnen doen, maar 
op de één of andere manier sloeg het heel goed aan.

Wat is die één of andere manier?
Laat ik beginnen met hoe het niet werkt. Mijn eerste webinars waren 
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misschien wel de beste. Ik gaf ongelofelijk veel tips weg en ik bood geen 
enkel product aan. Wat gek dat ik nooit iets verdiende aan mijn webinars… 
Het was dan ook geen verkoopwebinar maar een informatiewebinar, een 
gratis training. En feitelijk geef ik die nog steeds. Later ging ik beseffen dat 
een webinar een uitstekend moment is om een workshop of een online 
product aan te bieden. Ik vond dat vreselijk spannend. Om een pitch te 
doen en geld te vragen voor je product. Ik was gewend om iedereen gratis 
te helpen. Toen ik me daar uiteindelijk overheen gezet had, ontdekte ik een 
aantal dingen. Je zult misschien wel schrikken, maar dat is dan even niet 
anders…:

• Hoe minder tips ik weggeef, des te meer ik verkoop aan het eind. 
Vaak genoeg zaten mijn webinars vol met goede tips en het gekke was 
dat ik dan nooit iets verkocht. Ik begreep later dat dit kwam omdat 
de mensen het gevoel hadden dat hun probleem nu opgelost was. 
Ze hadden voldoende handvatten gekregen om aan de slag te gaan. 
Dat was ook wat ik wilde, alleen er was geen balans tussen geven en 
ontvangen.

• Hoe beter het verhaal, des te meer ik verkoop. In één van mijn 
webinars vertel ik mijn verhaal over mijn worsteling om mijn workshops 
te vullen. Twee jaar lang gaf ik gratis workshops, totdat ik het zo zat was 
om niets te verdienen, dat ik besloot dat het anders moest. Ik leerde van 
allerlei goeroes hoe marketing werkt en ontdekte de zeven sleutels…. 
Als jij je wilt verdiepen in die sleutels, meld je dan aan…

• Hoe meer positieve reacties in de chat, des te meer ik verkoop. 
Als ik na afloop ga analyseren wie er actief aanwezig was door steeds 
antwoord te geven op mijn laagdrempelige vragen, dan zie ik dat de 
kopers bijna altijd vragen hebben gesteld of enthousiast mee hebben 
gedaan. Ik realiseerde me, dat als ik dit enthousiasme zou stimuleren, 
ik meer zou verkopen. Dit bleek een gouden ingreep. Het maakt de 
bijeenkomst daarnaast ook levendiger en leerzamer. 

• Hoe beter mijn aanbod, des te meer ik verkoop. Ik leerde dat, wanneer 
ik alles wat hierboven genoemd is, toepaste, ik soms nog steeds niets 
verkocht. Wat deed ik fout? Ik deed een aanbod dat niet aansloot op het 
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verhaal. Als mijn verhaal over het vullen van een workshop gevolgd zou 
worden door een uitnodiging voor zo’n workshop, dan sla je de plank 
mis. In sommige gevallen werkte het nog steeds niet. Lees snel verder…

• Hoe meer ik ‘manupuhelp’, des te meer ik verkoop. Manupuhelpen is 
een term die ik van mijn vriend Remco Claassen heb gejat. Hij bedoelt 
hiermee het toepassen van de principes van Cialdini; ik noem de 
elementen:

 ○ Een prijsvergelijking; de normale prijs is…maar nu betaal je 
slechts… Of: bij vergelijkbare aanbieders betaal je al snel…

 ○ Bonussen toevoegen.
 ○ Een dertig dagen durende niet-goed-geld-teruggarantie bieden.
 ○ Verhalen van klanten vertellen.
 ○ Vragen of mensen die besteld hebben dit even in de chat willen 

zetten, vervolgens deze mensen hardop feliciteren.
• Hoe minder bedenktijd, des te meer ik verkoop. Dit zul je vast 

herkennen als je weleens deelgenomen hebt aan een verkoopwebinar. 
Het aanbod is altijd tijdelijk geldig. Je kunt er van alles van vinden, maar 
het werkt. Mensen zijn nu eenmaal geneigd om na te gaan denken als 
ze bedenktijd krijgen. Vervolgens worden ze weer afgeleid door iets 
anders dat op hun pad komt. Als je een aanbod doet zonder tijdslimiet, 
zul je weinig verkopen. Als je een aanbod doet waarover men een dag 
mag nadenken, kun je ze een e-mail sturen om ze eraan te herinneren. 
Dit werkt alleen als je ze vijftien minuten bedenktijd geeft, dan zul je de 
meeste verkopen realiseren. Ik heb zelfs de ervaring dat mensen een 
bedrag van € 1.000,- betalen als ze maar vijftien minuten bedenktijd 
krijgen. Met een dergelijk bedrag zul je wel termijnbetalingen moeten 
aanbieden.

BAM! Je hebt nu de informatie om snel veel resultaat te boeken met 
verkoopwebinars. Een vriend van mij betaalde € 1.500,- voor deze informatie 
en heeft nog nooit een webinar gegeven. Dat komt omdat hij snel moest 
beslissen en vervolgens niet de stappen zette om te implementeren. 
Deze tip was zeker meer dan € 1.500,- waard. Misschien wel meer dan een 
MILJOEN?! Maar je moet het wel gaan DOEN!
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Tip 38
Strategisch bloggen
Vermoedelijk weet je wat bloggen inhoudt, maar vraag je je af wat ik bedoel 
met ‘strategisch bloggen’. Plat gezegd heeft je website maar een doel en 
dat is om de bezoeker te verleiden om klant te worden. Er is slechts een 
klein percentage snelle kopers, dus voor de grootste groep moeten we iets 
verzinnen. Onderzoek toont namelijk aan dat de meeste mensen pas tussen 
het vijfde en twaalfde contact tot kopen overgaan. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat we meer contact hebben met de bezoekers? Hoe zorgen we er 
sowieso voor, dat een bezoeker na zijn eerste bezoek weer terug komt?

In les 11 sprak ik al over een e-book en je hebt inmiddels geleerd dat je een 
mailinglijst op moet bouwen. Dat is nog steeds dé manier om zo’n contact 
te creëren. Zolang Facebook zijn inlog koppelt aan jouw e-mailadres zal 
e-mailmarketing blijven werken. Dat zie ik als een feit. Maar hoe krijg je nu 
structureel meer bezoekers naar je website? Bloggen is het antwoord en 
strategisch bloggen is nodig om kennis te verkopen online.

Zeven redenen waarom je moet bloggen:
1. Bloggen is een manier om te laten zien dat je verstand hebt van een 

bepaald onderwerp. Toen ik al mijn kennis ging delen via blogs op 
101werkvormen.nl, werd ik al snel gezien als een goede trainer. Terwijl 
ze me nog nooit meegemaakt hadden als trainer! Je blog moet wel 
waarde toevoegen voor de lezer.

2. Bloggen werkt omdat je op de lange termijn meer bezoekers gaat 
trekken via Google, tenminste, als je het strategisch doet. Ik sta op meer 
dan 150 verschillende manieren op #1 in Google en daardoor trek ik 
gemiddeld 800 bezoekers per dag, gratis!

3. Bloggen stelt je in staat om vandaag nieuwe bezoekers te trekken, 
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omdat je je blog kunt verspreiden via social media en daarmee nieuwe 
mensen aan kunt trekken. Parkeer dit nog even tot de volgende tip over 
het rookhok.

4. Door te bloggen zal je mailinglijst groeien, maar dan moet je het wel 
strategisch doen.

5. Bloggen stelt mensen in staat om met jou in contact te komen en je 
vragen te stellen. De interactiemogelijkheid vergroot de betrokkenheid. 
Het woord ‘engagement’ is HOT in het land van kennis verkopen online, 
want hoe meer betrokkenheid, des te hoger de verkopen. Als ik de 
reacties op mijn blogs van een aantal jaar geleden bekijk, zijn die lezers 
bijna allemaal klant geworden of zijn ze op zijn minst op een seminar 
geweest.

6. Door te bloggen, kun je verhalen vertellen en je aantrekkelijke karakter 
laten zien.

7. Door te bloggen, bereik je sneller het vijfde contactmoment…

Strategisch bloggen is meer dan gewoon bloggen. Gewoon bloggen 
betekent dat je je kennis deelt om je expertstatus te verhogen en waarde 
toe te voegen. Bij strategisch bloggen, koppel je er ook een actie aan. Je 
verleidt de lezer om iets te gaan DOEN. Waaraan moet je dan denken? Ik kan 
vijf verschillende dingen verzinnen:
1. Je wilt dat de lezers die voor het eerst jouw blog lezen, zich aanmelden 

voor je nieuwsbrief (ouderwets gezegd).
2. Je wilt dat de lezers een reactie achterlaten en daarmee waarde 

toevoegen aan het blog én hun betrokkenheid verhogen. 
3. Je wilt dat ze je blog gaan delen binnen hun netwerk.
4. Je wilt dat ze zich gaan aanmelden voor een sublijst, bijvoorbeeld een 

productlancering of een webinar.
5. Je wilt dat ze iets gaan kopen, bij voorkeur een ijsje.

Per blog zou je willen focussen op één van deze vijf acties. Hoe doe je dat? 
Dit is niet zo eenvoudig uit te leggen in een boek. Ik denk dat je met deze 
wetenschap anders naar blogs gaat kijken. Er zijn misschien blogs die je al 
jaren volgt en waarbij je nooit in de gaten had op welk van de vijf acties het 
blog gefocust was.
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Wat je MOET doen:
• Bovenaan de zijkant van je blog is altijd een digitale weggever te 

vinden. Mensen die voor het eerst op je blog komen, zullen het zien en 
een deel zal zich aanmelden.

• Het blog sluit altijd af met een vraag, waarmee je lezers uitnodigt om 
te reageren.

• Onder die vraag moeten socialmediabuttons komen, zodat de lezers 
het blog kunnen delen. Je vraagt ze dan ook expliciet om dit te doen.

Drie manieren om meer betrokkenheid te genereren:
Ik spreek veel ondernemers die begrepen hebben dat bloggen werkt. 
Echter, ze bloggen al een paar jaar, maar er reageert (bijna) nooit iemand. 
In dat geval doe je iets niet goed. Bloggen is niet passé. Als je het aantal 
reacties wilt verhogen, heb ik een aantal suggesties voor je:
• Stel je kwetsbaar op of laat meer van jezelf zien. Ik schreef een blog ‘Ik 

geef me over’, waarin ik vertelde dat ik mijn hart aan God heb gegeven. 
Wow, wat een reacties!

• Vraag aan een kleine groep mensen om je blog te lezen en erop te 
reageren voordat je het blog gaat verspreiden en naar je mailinglijst 
versturen. Op die manier is er geen ‘eerstereactiedrempel’ meer. Iemand 
is namelijk al als eerste over de dam gekomen.

• De ultieme manier om reacties uit te lokken, is een beloning in 
het vooruitzicht te stellen. Bijvoorbeeld: ‘Laat me weten in het 
commentaarveld hieronder wat jouw grootste frustratie is met 
betrekking tot het verkopen van je kennis online en ik stuur je een gratis 
ticket naar mijn workshop…’. Uiteraard kun je dit proces automatiseren 
maar het gaat een beetje te ver om dat in dit boek uit te leggen.

Wat je nog meer kunt doen:
Ergens in je blog kun je mensen uitnodigen om zich aan te melden voor een 
gratis videoserie. De mensen die dit doen, zullen heel erg betrokken zijn en 
als je dan in die cyclus een aanbieding doet, zullen mensen hierop ingaan.
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In je blog kun je een affiliate link opnemen naar een product van iemand 
anders.

En tot slot zou ik af en toe verwijzen naar één van je producten; bij voorkeur 
een kennismakingsworkshop, zodat je je zaal makkelijker vult. Je hoeft 
daardoor niet meer te leuren met je workshop. Het is veel leuker om je blog 
met waardevolle content te verspreiden en dan ziet men vanzelf wel dat je 
ook een workshop geeft. Hoe je dat doet, lees je in de volgende tip.
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Tip 39
Het rookhok
Jaren geleden gaf ik ‘stoppenmetroken’-trainingen. Het was echt een 
geweldige training. Het verschil tussen hoe mensen in de ochtend 
binnenkwamen; gespannen, en hoe ze in de avond naar huis gingen; 
opgelucht. Ik was naast het geven van de trainingen ook verantwoordelijk 
voor het binnenhalen van de opdrachten, zowel incompanytrainingen als 
open trainingen. Ik was in die tijd nog niet zo lang ondernemer. Sterker nog: 
ik noemde mezelf ‘trainer en coach’. Later ontdekte ik pas dat ik ondernemer 
was. Ik was niet zo sterk in het binnenhalen van klanten en daarom ging ik 
naar een lezing over marketing. Calimeromarketing, van Karen Romme. Het 
bleek mijn belangrijkste marketingtraining ooit. Dankjewel Karen. Er was 
namelijk een ding dat ik opving: 

‘Zoek je doelgroep op.’

Ik hoefde niet lang na te denken over wat ik in de pauze ging doen.

Jaren later moest ik denken aan deze avond. Ik had dagen achter elkaar 
(niet strategisch) geblogd en nu zat ik met een probleem: ‘Hoe krijg ik 
bezoekers naar 101werkvormen.nl?’ Ik moest aan die avond in het rookhok 
denken. Waar zitten de ondernemers die op zoek zijn naar werkvormen? 
Toen hoefde ik niet lang na te denken. Er waren twee groepen op LinkedIn 
waar veel trainers en coaches vragen stellen aan elkaar. Ik zocht in die groep 
naar vragen over kennismakers, energizers en samenwerkingsoefeningen. 
Iedereen kreeg antwoord van mij. Onder elk antwoord schreef ik zoiets als:

Veel succes, groeten Hugo
http://www.101werkvormen.nl
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Dan keek ik naar de resultaten op Google Analytics en zag ik de 
bezoekersaantallen stijgen. Omdat ik mijn kennis ruilde voor naam en 
e-mailadres, groeide mijn lijst op zo’n dag met tien tot soms wel tweehonderd 
personen per dag!

Iedere doelgroep heeft een rookhok. Bijna iedereen zit op Facebook, in 
ieder geval privé. De meeste ondernemers bevinden zich in allerlei groepen 
op Facebook. Als je doelgroep bestaat uit corporate bedrijven dan vind je 
die op LinkedIn. Huisvrouwen vind je op het forum van de Libelle... Als je je 
verdiept in je doelgroep, weet je ook waar je ze kunt vinden. Zo simpel is 
dat.

Wat ga je doen als je ze hebt gevonden? Heel simpel: je gaat ze helpen. 
Ik stelde ooit een vraag in een groep op LinkedIn over het publiceren van 
een boek. ‘Hoe krijg ik mijn zelf uitgebrachte boek in de winkels en op bol.
com?’ Daisy Goddijn reageerde heel snel en bood aan om me telefonisch 
te helpen. Ze had maar vijf minuten nodig en ik werd haar klant. Dit is het 
vierde boek waarmee zij me helpt. Dankjewel Daisy, dat je in mijn rookhok 
was.
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Tip 40
Livestreams
Als je meer resultaat wilt, hoef je volgens mij maar een paar dingen te doen. 
Ik geloof dat je binnen een jaar financieel onafhankelijk kunt zijn, als je 
elke dag een strategisch blog schrijft. Ik geloof ook dat je ongelofelijk veel 
mensen kunt bereiken en inspireren, als je elke dag een livestream doet in 
je rookhok.

Streamen met Facebook Live is helemaal hot op het moment dat ik dit 
schrijf. Ik vind het ook ontzettend leuk om te doen. Je hebt nog wel wat 
software nodig om het wat professioneler aan te bieden maar iedereen kan 
dit doen, want het werkt simpel.

Live streamen kun je ook doen via Periscope (Twitter) of YouTube. Er zijn 
meer tools en er zullen nieuwe tools komen. Waarom het gaat, is dat je 
het gaat DOEN! Dat is trouwens steeds mijn boodschap… Mensen willen 
geïnspireerd worden en het is ook nodig! In de groep ondernemers zie ik 
te veel mensen die geen of te veel richtingen hebben gekozen en daardoor 
geen resultaten boeken. Ze raken ontmoedigd en zijn op zoek naar 
manieren om succesvol te worden. Wat ze daar ook onder mogen verstaan. 
Ik zie dat ze van de ene naar de andere challenge duiken en webinar op 
webinar volgen. Informatie verzamelen en op zoek naar gratis informatie. Ik 
zie deze mensen ook van de ene livestream naar de andere livestream gaan.

Nu zul je misschien denken dat dit geen handige manier is om klanten aan 
te trekken. Ik geloof er wel in. Livestreams versterken namelijk de factoren 
van beïnvloeding als:
1. Wederkerigheid
2. Betrokkenheid
3. Commitment
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4. Sociale bewijskracht
5. Sympathie
6. Autoriteit
7. Schaarste 

Je bent gek als je dit niet inzet! Bovendien; je kunt met honderd minuten 
live uitzenden heel veel tijd besparen, als je dit gebruikt om mensen de 
gelegenheid te geven om jou vragen te stellen. Op alle vragen die je per 
mail, Facebook chat, Tweets, Whatsapp, LinkedIn of andere kanalen krijgt, 
kun je antwoorden dat je alleen vragen via livestream beantwoordt.

Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar Facebook omdat je op drie manieren 
kunt streamen; via je privé tijdlijn, via je bedrijfspagina of via een groep. 
Dit betekent dat ik een stream exclusief voor klanten kan doen, zodat zij 
extra waarde krijgen en vragen kunnen stellen in een veilige omgeving. De 
streams op de bedrijfspagina zijn voor potentiele klanten en het geeft me 
de kans om ze uit te nodigen om mijn pagina te liken. Hoe meer likes, des 
te goedkoper worden mijn advertenties. Bovendien heb ik met die likes een 
doelgroep van FANS, waarop ik mijn advertenties kan richten. Lees hiervoor 
snel verder…
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Tip 41
Facebook ads
Ik moet bekennen dat ik heel lang gewacht heb met Facebook ads, maar 
ik ben nu helemaal om, waarom? Vanwege het feit dat het inzetten van 
Facebook ads geen geld kost, maar geld oplevert. Ik ben nogal calvinistisch 
opgevoed en heb geleerd om goed op mijn centen te passen. Ik heb nooit 
veel geld uitgegeven en had altijd geld op mijn spaarrekening. Adverteren 
heeft altijd gevoeld als geld uitgeven. Feitelijk doe je dat ook, je betaalt 
voor een klik, een like of een lead. Nu ben ik jaren geleden al begonnen met 
adverteren, maar toen kostte het me alleen maar geld.

Wat deed ik verkeerd?
Eigenlijk deed ik maar een ding echt fout: ik adverteerde wel, maar er kwam 
geen omzet uit. Ik had misschien wel een lead of een blije bezoeker maar ik 
kon niet meten of het ook iets opleverde. Dan is het alsof je je geld in een 
bodemloze put gooit. En dat doe je maar heel even… nu weet ik beter! Jij 
ook, over een minuut!

Adverteren doe je NOOIT, NOOIT, NOOIT voor een ijsje, massage of een 
huisje. Altijd voor een cadeau met als doel dat mensen jou beter leren 
kennen. De beste manier is om te adverteren voor een gratis en digitale 
weggever. Als mensen doorklikken (en Mark Zuckerberg de kassa hoort 
rinkelen) is de kans groot dat ze daadwerkelijk hun e-mailadres achterlaten. 
Overigens kies ik er vaak voor om een LEAD Ad in te zetten. Dit houdt in 
dat de persoon niet doorklikt naar je website maar zijn gegevens vanuit 
Facebook invult en dan bij zijn cadeau komt. Dit is een manier die vooral op 
mobiele apparaten goed werkt.

Een goede advertentie verleidt mensen om in actie te komen en jouw doel 
is om hun e-mailadres te krijgen. Jij kunt ze daarna keer op keer nieuwe 
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waardevolle content geven en zoals je nu weet: tussen het vijfde en het 
twaalfde contact…

Wat zijn de elementen waaruit een goede advertentie bestaat?
• Allereerst moet de advertentie DIRECT de aandacht trekken. Als 

je advertentie begint met: ZEVEN SLEUTELS OM MET GEMAK JE 
WORKSHOPS TE VULLEN dan trekt dit aandacht.

• De advertentie moet wel gericht zijn op de mensen die je wilt en 
kunt helpen. Nu heeft Mark dit supergoed aangepakt, want binnen 
Facebook zijn ongelofelijk slimme manieren bedacht om je doelgroep 
te targetten (veel beter dan Google ads, maar zij zullen vast ook gaan 
innoveren). 

• De tekst van de advertentie moet de emotie triggeren. Stel bijvoorbeeld 
een vraag zoals deze: “Kost het jou ook zoveel moeite en energie om je 
workshops te vullen en gaat dit ten koste van de inhoud?” De kans is 
groot dat mensen dit herkennen en dat ze meer willen weten, omdat ze 
ontdekken dat jij OOK geworsteld hebt.

• De advertentie laat zien dat er ook een uitweg is, dat jij vanuit die 
worsteling een oplossing hebt gevonden en resultaten hebt geboekt. 
Bovendien hebben je klanten ook resultaten geboekt met die oplossing.

• Tot slot zijn er een of meer links naar het gratis cadeau (een e-book, een 
videoserie of een gratis online training/webinar).

• Een afbeelding kan het gevoel versterken.

Elke advertentie kan gedupliceerd en aangepast worden, zodat je kunt 
testen welke het beste werkt. Als je ziet dat een dubbeltje een kwartje 
wordt; hoeveel dubbeltjes wil je dan aan Mark geven?
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Tip 42
De drie best bewaarde videogeheimen
Dat video HOT is en dat het werkt, weet inmiddels iedereen. Maar als je 
het gaat toepassen, wil je niet na twee jaar tot de volgende ontdekkingen 
komen:

In 2012 verkocht ik voor het eerst mijn kennis online. Ik had met 
101werkormen.nl inmiddels een mailinglijst opgebouwd van zo’n duizend 
mensen die zwaar bij mij in het krijt stonden, omdat ze al zoveel van me 
gekregen hadden ;). Ik had al gehoord van de product lancering formule 
van Jeff Walker. De uitvoer was nog niet echt top, maar goed, op de eerste 
dag van de lancering verkocht ik twintig pakketten van de ‘Rugzak voor 
Toptrainers’  voor € 100,-. Hierin zaten zeventig video’s en als ik ze nu terug-
kijk dan schaam ik me diep. Er waren video’s bij die we buiten hadden 
gedraaid en waarop het geluid van de storm harder klinkt dan mijn stem.

Best bewaard geheim #1 
Het geluid bepaalt voor 80% de kwaliteit van de video! Mensen haken 
direct af als het geluid niet goed is. Investeer in goede apparatuur. Ik heb 
een dasspeld die ik in mijn telefoon kan pluggen zodat ik goeie video’s 
kan maken met mijn smartphone, ook als ik buiten ben. En ik heb een 
richtmicrofoon die ik koppel aan mijn Panasonic Lumix GH3 zodat ik geen 
dasspeld nodig heb als ik echt voor de camera sta en uitleg geef met behulp 
van een flipover. Mensen die mij al wat langer volgen, weten ook dat ik, in 
mijn begintijd, een zomervideoserie heb gemaakt waarvoor ik mijn stoel in 
de tuin had gezet en inspiratievideo’s maakte, waarbij je de vogels op de 
achtergrond hoorde. Men onthield dit wel…. Dat kan dan weer positief zijn.

Inmiddels heb ik honderden video’s gemaakt en die waren duidelijk niet 
allemaal even goed. Ik maakte echter nog een andere fout en daar wil ik je 
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voor behoeden. Het is natuurlijk een mooie manier om mensen te helpen 
en inspireren, maar dat alleen is niet genoeg.

Best bewaard geheim #2 
Je wilt de kijker aanzetten tot actie. Ergens in je video, bijvoorbeeld aan 
het eind, vraag je de kijker om iets te doen, bijvoorbeeld om hun naam 
en e-mailadres aan de rechterkant in te vullen, zodat ze mijn e-book gaan 
ontvangen. Of je kunt aan de kijkers vragen om zich te abonneren op jouw 
videokanaal. Ook kun je ze verzoeken om een reactie achter te laten; binnen 
Facebook is dat duidelijk, op YouTube kan dat en als je video op je blog 
staat, dan kan men daar ook reageren. Je wilt immers betrokkenheid en/of 
interactie stimuleren!

Wat ik altijd goed heb gedaan, durf ik wel te zeggen, is mezelf laten zien 
zoals ik ben. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een video aan had staan 
van een marketeer. Mijn vrouw liep langs en hoorde hem praten. Ze maakte 
een opmerking over hoe saai hij klonk. Ik zei dat hij al jaren zo klinkt en altijd 
hetzelfde doet en dat hij toch hele goede resultaten heeft bereikt met wat 
hij doet. Plotseling drong het tot mij door:

Best bewaard geheim #3 
Wees jezelf. Laat jezelf zien en ga niet iemand anders nadoen. Wees echt en 
mensen zullen dat door het scherm heen voelen. Ga het vooral ook doen! 
Te veel ondernemers vinden zichzelf lelijk, hebben een hekel aan hun eigen 
stem, zijn bang om te falen of om kritiek te krijgen. Te veel ondernemers 
willen wel video toepassen, maar laten zich tegenhouden door hun zelf 
opgeroepen blokkades; ga het onderzoeken en breek er doorheen.

Als ik een Video Marketing Challenge doe met Freerk Lap dan zie ik mensen 
gewoon elke dag groeien; puur omdat ze ontdekken dat het allemaal niet 
zo moeilijk is.

Groeien is winst!
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Je bedrijf is zo groot als jij bent!

Dus je kunt maar beter buiten je comfortzone treden en groeien! Met 
de volgende tip gaan we ook de volgende stap maken in de RECORD-
methode. De D staat namelijk voor DOELEN VERLEGGEN. Kennis verkopen 
online betekent groeien, als mens en technisch gezien door aan een aantal 
knoppen te draaien, lees snel verder!
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Tip 43
Meten is weten
Als ik praat over het meten van je resultaten, moet ik altijd weer aan dat 
tikspel denken dat mijn leven voorgoed veranderde. Het uitgebreide verhaal 
staat in mijn boek ‘De 101werkvormen Formule’ en je bent welkom om een 
keer met een ‘Train de Trainer’ mee te doen, dan kun je het spel ervaren. 
In het kort komt het erop neer dat ik me na afloop van het spel ineens 
realiseerde, dat ik dat spel op dezelfde manier in een zakelijke omgeving 
ook speel: Als ik een nieuw project heb, begin ik als een gek te rennen en 
uiteindelijk behaal ik mijn doel niet, omdat ik niet weet waar ik stond en niet 
meet waar ik nu sta. Dat moest veranderen! Heel simpel: ik ben gaan meten. 
Daarover gaat deze tip.

Groei ervaren voelt als een succes en smaakt naar meer. Daarom is het goed 
om je voortgang te meten. Wat kun je zoal meten en hoe doe je dat?

Allereerst is het zo dat je niets verkoopt als je geen bezoekers hebt. Een 
goede succesindicator is dan ook om het aantal bezoekers te meten. Dit 
kun je doen met de gratis tool Google Analytics.

Maar goed, meer bezoekers is leuk, maar als je naast snelle kopers ook contact 
wilt blijven houden, dan zul je ze moeten verleiden om hun e-mailadres te 
geven. Dit is een meetbare succesfactor: hoeveel procent van de bezoekers 
geeft zijn e-mailadres? Je autoresponder geeft aan hoeveel mensen je hebt 
weten te verleiden en dat deel je door het aantal bezoekers.

Vervolgens wil je een relatie opbouwen met je lezers. Dit kun je doen door 
ze vragen te stellen via je blogs. Het aantal reacties kun je meten. Immers, 
meer betrokkenheid betekent meer kopers. Die reacties worden binnen 
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Wordpress geteld en kun je vergelijken met het aantal dat je vorige maand 
had.

Tot slot wil je weten hoeveel kennis je hebt verkocht. Ik zie in mijn systeem 
de omzet per dag, waardoor ik elke dag aan het meten ben. De echte meting 
komt aan het einde van de maand. 

Wil je weten hoe ik mijn eigen stok achter de deur creëer?
Misschien weet je dit al en lees je het elke maand. Ik schrijf elke maand een 
rapportage waarin ik precies vertel wat mijn resultaten zijn. Zo kun je ook 
precies zien hoeveel ik van elk van mijn kennisproduct verkoop. Ik laat zelfs 
zien hoeveel commissie ik heb verdiend voor het promoten van partners.

De volgende tips gaan over het verbeteren van een aantal succesindicatoren.
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Tip 44
Meer bezoekers
Maandag is de beste dag voor 101werkvormen.nl, dan heb ik meer dan 
1.000 bezoekers. Zaterdag is de slechtste dag, dan blijft de teller hangen op 
gemiddeld 250. Ik vermoed dat de meeste mensen dan op het sportveld zijn. 
Maandag begint de week weer en is men massaal op zoek naar inspiratie. 
Toen ik de website bouwde, waren er NUL bezoekers op maandag. Wat is er 
gebeurd? Hoe heb ik die sneeuwbal aan het rollen gekregen? Dit is namelijk 
één van de grootste problemen die kennisverkopers hebben. Hoe krijg 
ik meer verkeer naar mijn site? Immers, als de site goed in elkaar zit, dan 
betekent meer bezoekers ook meer kennis verkopen. 

Helaas gaat het aan het rollen krijgen van die sneeuwbal niet vanzelf. Je 
kunt kiezen, het kost geld of tijd. Er zijn drie manieren om meer bezoekers 
naar je website te krijgen:

• Content
• Advertenties
• Affiliates 

Als je weet dat je advertenties van een dubbeltje een kwartje maken, zul 
je hier geen probleem mee hebben. Maar zolang je nog geen product 
hebt om te verkopen, zal adverteren geld kosten en zullen affiliates geen 
interesse hebben. Je zult content moeten produceren. Mijn ervaring is 
dat het uitbesteden van content maken heel erg lastig is. Juist omdat je 
het persoonlijk wilt maken. Er zit niets anders op dan tijd investeren in het 
schrijven van blogs. Ook het bezoeken van het rookhok en expert spelen 
kosten tijd. 
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Ik geloof in langetermijnstrategieën. Nu investeren in tijd kan je kopers 
opleveren voor de rest van je leven. Besef je dat wel? Wat kun je doen? Ten 
eerste wil je dat je website de Facebook Factor krijgt, zie tip 10. Ten tweede 
wil je dat Google het oppikt zodat je in de toekomst een continue stroom 
bezoekers hebt. Ook als Google zijn algoritme verandert, zal jouw site 
overeind blijven want:

Jouw site is voor de bezoeker zo waardevol, dat hij er lang blijft rondstruinen. 
Hij keert ook keer op keer terug. Hij voegt waarde toe met de reacties die 
hij plaatst.

Jij zorgt dus voor veel content waar je gemakkelijk doorheen bladert. De 
bezoeker weet precies waar hij informatie kan vinden, omdat je werkt met 
categorieën en met tags. Kijk maar eens op 101werkvormen.nl, hoe ik een 
tagcloud heb gemaakt en hoe deze ervoor zorgt dat men de informatie 
makkelijk kan vinden. Er is ook steeds nieuwe content te vinden en je maakt 
veel gebruik van video, zodat de lezer nog langer op je site blijft hangen. 
Google heeft echt wel in de gaten of jouw site waardevol is. De tijd dat 
je met trucjes weg kon komen, is voorbij. Zorg er wel voor dat je content 
steeds hetzelfde thema als onderwerp heeft.
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Tip 45
Meer opt-ins
Stel nu dat vijf van de honderd bezoekers jouw e-book download, in ruil 
voor naam en e-mailadres. Dus dat zijn vijf opt-ins, zoals dat genoemd 
wordt. Voor de duidelijkheid; dat is vijftig opt-ins bij duizend bezoekers. Dat 
klinkt haalbaar toch? Nu ga ik je uitdagen… Hoe zou het zijn als er tien opt-
ins uit die 1.000 bezoekers gehaald worden? Zou dat niet geweldig zijn?

Het fascinerende van kennis verkopen online, vind ik dat je een paar 
knoppen hebt waaraan je kunt draaien, waardoor je meer gaat verkopen.

Die knoppen zijn: meer bezoekers, meer opt-ins, een grotere betrokkenheid 
en betere verkooppraatjes. Laten we eens kijken hoe we meer opt-ins 
kunnen krijgen. Uiteraard bereik je dat met meer bezoekers (zie tip 44), maar 
nu wil ik draaien aan de knoppen, zodat ik meer opt-ins haal uit hetzelfde 
aantal bezoekers; de conversie verhogen noemen ze dat.

Tijdens tip 22 hebben we al gekeken naar de ultieme opt-inpagina. En 
eigenlijk heb ik daarmee al het gras voor mijn eigen voeten weggemaaid. 
Maar ik wil nu nog een stapje verder gaan.

De ultieme opt-inpagina is goed om te hebben zodat affiliates en 
advertenties hiernaar kunnen verwijzen.

Wat je nu, op technisch gebied, nog kunt doen is het volgende:

• De ultieme opt-inpagina een plek geven in het menu, naast de HOME.
• Dezelfde opt-in plaatsen aan de zijkant, hoe hoger hoe beter.
• Dezelfde weggever plaatsen op de ‘over mij’ pagina.
• Onderaan je blogs een opt-in formulier plaatsen. 
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• Een pop-up laten verschijnen wanneer mensen je website gaan 
verlaten. Er zijn diverse tools beschikbaar op de markt. Google maar 
eens op exit pop-up.

• De opt-in plaatsen op de 404 pagina (als iemand een link aanklikt die 
niet bestaat) 

Maar veel belangrijker is volgens mij dat je gaat onderzoeken of je opt-in wel 
voorziet in de behoefte van de bezoekers. Ik weet nog heel goed dat ik een 
e-book weggaf dat ik ‘101werkvormen’ noemde. Toen ik later onderzocht 
hoe mensen op mijn site kwamen, bleek dat de meesten gezocht hadden 
op ‘energizers’. Ik heb toen mijn e-book uitgekleed van 101 werkvormen 
naar 33 energizers. Wat bleek? De mensen kregen minder, maar het e-book 
werd vaker gedownload. Via de Google Webmaster Tool kon ik ontdekken 
op welke zoekwoorden ik het hoogste scoorde.

Waaraan je ook goed moet denken, is dat het echte werk vaak al gedaan 
is, vóórdat de mensen op je site komen. Dit verklaart ook waarom een opt-
inpagina zo kaal en zo simpel mag zijn. Jouw bericht op social media heeft 
de bezoeker er al van overtuigd, dat ze jouw weggever willen hebben. Als 
ze doorklikken, komen ze op een bijna kale pagina en is de volgende stap 
zo gezet.
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Tip 46
Meer reacties, meer FANS
Waarom is het zo belangrijk om meer reacties, meer betrokkenheid, te 
stimuleren? Hoe kan het dat de bezoekers die reageren op mijn blogs, bijna 
allemaal klant geworden zijn? Het geheim laat zich niet makkelijk onthullen. 
Vraag maar eens aan een klant hoe dit mogelijk is. Er is toch niet direct een 
logisch verband. Of toch wel? 

Als jij een probleem hebt met afvallen, wat ga je dan doen? Nadat je van 
alles geprobeerd hebt, zoek je via Google naar een antwoord. Je komt op 
een website terecht en je klikt hem direct weer dicht; dat was niet wat je 
zocht. Na een tijdje zoeken, kom je een website tegen waarop iemand 
vertelt dat hij, net als jij, tegen dezelfde dingen aangelopen is. Je leest 
een paar blogs en je herkent jezelf in die persoon. Het houdt je bezig… 
Je hebt je aangemeld voor de nieuwsbrief (ahum, je hebt een cadeau in 
ontvangst genomen) en zo krijg je regelmatig goede tips waarvan je er al 
een aantal opgevolgd hebt. Op een dag krijg je een e-mail van hem of haar 
en je klikt direct door; dat had je niet verwacht! De afvalexpert was gister 
in de verleiding gekomen om veel te veel chocolade te eten. Onderaan het 
verhaal staat een vraag:

“Wat zijn de momenten waarop jij naar chocolade grijpt?”

Voor je het weet, heb je een reactie achtergelaten; als ik me rot voel, als ik 
hard gewerkt heb, als ik…
Tot je grote verbazing reageert de afvalexpert…
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Er ontstaat een band. Digitaal komen we tot leven en stap voor stap wordt 
de expert een vertrouwde persoon in jouw leven. Je wordt FAN. Je vertelt 
op verjaardagen over jouw nieuwe vriendin en vooral dat ze ook eens op die 
site moeten kijken. 

Op een dag vertelt de afvalexpert dat ze een boek aan het schrijven is, 
waarin alle kennis en ervaring gebundeld zal worden in een methode die 
jou helpt om NOOIT MEER… Over een paar maanden is het klaar.

Fast forward…. Het boek valt op de deurmat, je opent het snel om het te 
gaan lezen. Omdat je geld betaald hebt, ben je meer gecommitteerd om er 
nu ook echt iets mee te gaan doen. Al was het alleen maar omdat je af en 
toe een recept uit het boek gebruikt. Op verjaardagen zien je vrienden en 
familie dat je er goed uitziet. Trots pak je het boek uit de kast.
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Tip 47
Meer kopers
We hebben gezien wat meer bezoekers, meer opt-ins en meer reacties 
kunnen doen. Stel nu dat tien van de honderd bezoekers jouw e-book 
downloaden, in ruil voor hun naam en e-mailadres. Dat is honderd opt-ins 
op duizend bezoekers. En stel nu dat van die honderd mensen vijf snelle 
kopers een ijsje nemen en vijf mensen in de jaren erna trouwe fans worden 
en een of meer producten kopen. Kortom: tien kopers op duizend bezoekers, 
dat is een conversie van 1%.

Hoe zou het zijn als we dat percentage kunnen verhogen? Ik vermoed dat je 
dit interessant vindt…

We hebben het nog helemaal niet gehad over het optimaliseren van de 
processen op je website. Wist je dat je door het veranderen van de kleur 
van een koopknop MEER kunt verdienen? Is dat niet boeiend? Blijkbaar 
worden bezoekers meer of minder uitgenodigd om verder te lezen of door 
te klikken als subtiele elementen verbeterd worden. Hoe gek zit deze wereld 
in elkaar! Wat als ik je vertel dat er een hele eenvoudige tool is, waarmee je 
kunt ontdekken welke kleur, welke tekst of welke plaatjes het beste werken? 
Zou je dan geld over hebben voor zo’n tool? Wat als ik je nu vertel dat die 
tool gratis is? Hoe de tool precies werkt, is wat lastig om in dit boek uit te 
leggen en daarom verwijs ik je gewoon naar http://optimizely.com/ .

Op 101werkvormen.nl loopt al een tijdje een aantal testen. Ik ben 
begonnen met de homepagina en daarna met het opt-inproces. Omdat 
je verschillende varianten kunt maken, kun je ontdekken wat wel en niet 
werkt. Dus bijvoorbeeld: als ik een e-book op de homepagina zet, wordt 
deze dan vaker gedownload als ik daaronder een element zet met de meest 
recente blogs. Wat gebeurt er als ik het menu weghaal? 
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Het systeem zal vervolgens per bezoeker kiezen welke variant getoond 
wordt. Per gebruiker wordt bijgehouden waarop hij klikt. Uit de resultaten 
kan ik precies halen welke elementen het beste scoren. Zo kan ik bepalen 
hoe mijn pagina eruit moet zien. Ja, het wordt zelfs duidelijk of de koopknop 
geel of rood moet zijn.

Hoe bizar en fascinerend is dit?

Je begrijpt wel dat als je tien bezoekers hebt, dat de resultaten enorm zullen 
schommelen. Laat de test net zolang draaien tot je het gevoel hebt dat er 
genoeg bezoekers geweest zijn om een goed beeld van het gedrag te laten 
zien. Dan verwijder je de slechtst scorende variant en laat je de test verder 
lopen. 
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Tip 48
Meer zelfvertrouwen
Eerder schreef ik al dat je business zo groot is als jijzelf. Als jij doet wat je 
altijd gedaan hebt, zul je krijgen wat je altijd gekregen hebt, of minder zelfs, 
want de omstandigheden veranderen. Wat gebeurt er als jij gaat groeien als 
mens, als persoon? 

Ik herinner me nog goed dat ik mijn allereerste discussie op LinkedIn startte. 

‘Ict’ers kunnen niet communiceren.’

Dat was nogal een statement en er werd dan ook massaal op gereageerd. 
Meer dan 300 reacties op mijn eerste discussie. Ik had dit gedaan omdat 
ik een e-book over communicatiestijlen had gemaakt die mensen zouden 
krijgen in ruil voor…, je weet wel. Het ging er soms hard aan toe in die 
discussie. En daar miste ik mijn kans. Ik had namelijk met al mijn kennis over 
communicatiestijlen, ongelofelijk goed kunnen helpen om dingen helder te 
maken in het ‘hier en nu’ in de discussie. Ik had alleen een groot probleem 
en nu praat ik even in de derde persoon: Hugo Bakker, trainer en coach, 
was niet zeker van zijn zaak. Hij was bang dat hij te weinig kennis van de 
communicatiestijlen zou hebben om echt goede interventies te doen.

Meer zelfvertrouwen betekent dat je jezelf beter durft te profileren. Dat 
je meer zichtbaar durft te zijn. Dat je meer stelling durft te nemen. Dat je 
bereid bent om meer buiten je comfortzone te treden. Uiteindelijk zul je 
meer aantrekkingskracht uitoefenen als je groeit.

Persoonlijke groei is winnen in business! Maar hoe doe je dat? Hoe kun je 
jezelf er nu toe zetten om dingen te doen die je spannend vindt?
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Twee sleutels naar groei
1. Je moet precies weten wat je wilt en een brandend verlangen hebben 

om dat te realiseren.
2. Je moet geloven in een positief resultaat.

Als deze sleutels aanwezig zijn, kom je in actie.  Actie = resultaat. Een resultaat 
is altijd gewenst of ongewenst. In het laatste geval kun je corrigeren en 
opnieuw in actie komen. Net zolang tot je je doel bereikt.

Ik realiseer me opeens dat ik zojuist de ultieme succesformule heb 
beschreven in drie zinnen!

Wat mij enorm helpt zijn twee dingen:
1. Denken in kleine stapjes. Grote stappen leggen me lam, omdat ik er dan 

niet in geloof, waardoor ik niet de juiste acties onderneem.
2. De definitie van succes aanpassen. Wat is volgens mij een succes? Een 

actie die je gepland en daadwerkelijk uitgevoerd hebt.

Hoe kun je dit gebruiken om te groeien? Het geheim van meer zelfvertrouwen 
ontwikkelen is het erkennen en delen van je successen! Dit is dé reden 
waarom ik deelnemers aan mijn online- en livetrainingen stimuleer om hun 
successen te delen. Online faciliteer ik dat door er elke dag naar te vragen.
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Tip 49
Meer resultaat door mastermind maatjes
Heb jij weleens gehoord van de uitspraak dat je zo goed bent als het 
gemiddelde van de vijf mensen waarmee je het meest omgaat?

Ik moet denken aan het verhaal dat Tony Robbins vertelt over die mariniers. 
Hoe kan het dat een marinier in zijn diensttijd zowel fysiek als mentaal het 
beste van zichzelf laat zien en dat hij dat daarna, als hij geen militair meer is, 
nooit meer zal evenaren? In de opleiding leren ze om urenlang te marcheren 
met zware bepakking. Soms moeten ze dagen zonder eten overleven in de 
buitenlucht. Ze gaan op zoek naar de grenzen van het menselijk kunnen. 
Waarom zullen ze dit in een andere omgeving niet meer doen (en daarom 
verlangen veel ex-militairen naar de tijd van toen). De enige verklaring die 
hiervoor gevonden kan worden is:

Je gedrag en dus je resultaten staan in directe verbinding met de 
verwachtingen van je omgeving.

Mijn vrienden van vroeger zijn nog steeds goede vrienden. Maar sinds 
ik ondernemer ben geworden, heb ik meer vrienden gekregen binnen 
de branche waarin ik actief ben. Strategische partners zijn ook vrienden 
geworden. Mijn oude vrienden kunnen respect hebben voor wat ik zakelijk 
bereikt heb, maar echt begrijpen wat het betekent om te doen wat ik doe, 
kunnen zij niet. Wat ik ook merk is, dat mijn vrienden die in loondienst 
werken een andere mindset hebben. Zij zitten in het systeem van veertig 
uur werken per week. Ik ben financieel onafhankelijk en bepaal zelf waar, 
wanneer, hoeveel en met wie ik werk.

Als je verder wilt groeien, zoek dan een groep mensen op die jou 
inspireren en waarvoor je respect hebt. Ik noem dat een mastermind. 
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Het zijn ondernemers waarvan je wat kunt leren en waarmee je graag 
praat over business en het leven daarbuiten. Ongetwijfeld heb jij ook iets 
wat jij hen kunt brengen en inspireren jullie elkaar. Je kunt elkaar scherp 
houden, problemen voorleggen, feedback geven en met elkaar krik je het 
gemiddelde omhoog.

Zelf ben ik een tijdje geleden van maatjes gewisseld. Ik was op zoek naar 
mensen die strategisch partner zouden kunnen worden. Mijn oude maatjes 
zijn nog steeds mijn maatjes en we komen nog steeds bij elkaar.

Als ik nu nieuwe maatjes zou willen hebben, dan zou ik mensen 
zoeken die een mailinglijst hebben die twee keer zo lang is als 
die van mij en die heel veel vrije tijd hebben omdat hun business 
gerund wordt door anderen. Ik heb voorkeur voor mensen die 10% 
van hun omzet weggeven aan goede doelen. Waarin wil jij groeien, 
welke mensen zoek jij op?

?
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Tip 50
Meer resultaat met een mentor
Ik durf het bijna niet op te schrijven en toch doe ik het.
Ik ben een atleet in business. Records verbreken vind ik geweldig, maar ik ben 
ook iemand die veel alleen traint. Atleten zijn einzelgängers. In mijn jeugd 
was ik dat al en daardoor leerde ik mezelf de verkeerde techniek aan. Als ik 
betere coaching had gehad, dan was ik zeker verder gekomen. Misschien 
had ik dan wel acht meter ver gesprongen. In de business is het niet anders 
geweest. Ik heb altijd de neiging gehad om alles zelf uit te willen zoeken. Als 
jij alle tips hebt gelezen, dan zul je hier vast wel iets in herkennen. Je bent 
ook goed in zelf uitpuzzelen en uitproberen. Toch is de wijsheid bij mij met 
de jaren gekomen. Elke keer als ik me liet coachen of een training volgde, 
dan maakte ik een grote sprong met mijn business. 

Ook heb ik enorm veel geleerd toen ik experts ging interviewen voor 
mijn boek ‘Gevraagd worden’. Ik vroeg ze alleen maar hoe ze zo succesvol 
geworden zijn. Vervolgens luisterde ik heel goed en paste ik hun strategieën 
toe.

Als jij een einzelgänger bent; stop met alles alleen doen. Je gaat veel sneller 
als je een coach of mentor inhuurt. Je moet hem/haar wel betalen want if 
you don’t pay you don’t pay attention.

Waarop moet je letten bij het kiezen van een mentor?
Dit is een belangrijke vraag want als je niet de juiste mentor inhuurt, krijg 
je geen goede vragen en al helemaal geen goede adviezen. Weet je wat de  
meestgestelde vraag was toen ik nog ‘stoppenmetroken’ trainingen gaf? Het 
antwoord was: “Ja, ik heb gerookt!”. Anders werd ik niet serieus genomen.
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Zoek iemand die zelf de resultaten heeft geboekt die jij voor ogen hebt. Hij 
of zij heeft de situatie meegemaakt waarin jij nu zit en kan je leren hoe je 
eruit kunt komen. De kans is groot dat het tarief een uitdaging is of buiten 
je comfortzone zal liggen. Als dat niet het geval is dan heb je waarschijnlijk 
niet de goede mentor gevonden.

Maar een coach hoeft toch alleen maar vragen te stellen en geen verstand te 
hebben van je business? Dat klopt! Maar als je kennis wilt verkopen online, 
heb je niets aan een coach die niet weet wat wel en niet werkt.

Ja, ik zal eerlijk zijn: Ik wil jou coachen! Ik weet wat wel en niet werkt. En als 
je alle tips gelezen hebt, dan weet ik ook dat je gecommitteerd bent om 
succesvol te zijn online.

Ik kan je helpen via zelfstudiemateriaal, via workshops of trainingen, via 
groepsprogramma’s of een-op-een. Reken erop dat het tarief dan wel buiten 
je comfortzone ligt ;).

Heel veel succes met het verspreiden van jouw missie en het verkopen van 
jouw kennis online!

Groet,

Hugo
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Nawoord

We zijn aan het einde van het boek gekomen. Ik zou je nog één ding willen 
meegeven. Als je kennis wilt verkopen online dan is er maar één persoon 
belangrijk en dat is de koper. Maak alsjeblieft een product waarmee hij 
daadwerkelijk resultaten behaalt.

Het hoeft geen prachtig online programma te zijn, het moet KRACHTIG zijn.

Mijn wens is dat je heel veel mensen zult bereiken en inspireren met jouw 
kennis en levenservaring. Dat je iets mag nalaten waarop je trots mag zijn!

Dank
Het schrijven van dit boek was een vorm van overlopen, vol zijn van… Alle 
tips en strategieën kwamen eruit alsof ik mijn hele leven al kennis verkoop 
online. Drie weken lang sprong ik elke dag om vijf uur uit mijn bed; zin om 
iets na te laten. Zin om ergens aan te werken waarvan heel veel mensen 
profijt zullen hebben. Ik had het niet zonder mijn vrouw Diana kunnen 
doen. Zij steunt mij in alle projecten die ik doe. 

Daisy, dankjewel voor het verzinnen van dit geniale concept. Als online 
kenniswerker wil ik mijn tijd effectief besteden. Jouw voorstel om mij vijftig 
tips te laten schrijven en alle gedoe rondom het publiceren van me over te 
nemen, vind ik echt een uitkomst! Dank ook aan jouw team.

Feedback
Ik houd van feedback, want ik ben altijd bezig om RECORDS te verbreken. 
Als ik ergens iets kan verbeteren of als je aanvullende tips hebt voor een 
volgende druk; laat het me weten!
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Over de auteur 

Ik ben spreker en businesscoach voor ondernemers die 
kennis willen verkopen online.
In 2007 ging ik naar de KvK omdat ik op zoek was naar vrijheid en meer geld 
wilde verdienen.
Als snel bleek dat ik geen geboren ondernemer was. Ik kom oorspronkelijk 
uit het onderwijs en dat is niet echt een ondernemende omgeving. Mijn 
vader heeft vijftig jaar voor dezelfde baas gewerkt…
In 2012 had ik het heel moeilijk; mijn spaarrekening raakte leeg en ik 
overwoog om te solliciteren naar een vaste baan.
Ik ervoer die vrijheid en dat meer verdienen helemaal niet en ging op zoek 
naar een manier om makkelijker klanten aan te trekken. Ik nam contact op met 
toptrainers, coaches en sprekers die veel gevraagd worden. Zij deelden hun 
successtrategieën met mij en deze heb ik omgevormd tot een stappenplan, 
dat je kunt vinden in mijn boek “Gevraagd worden”. Ik implementeerde alles 
wat ik leerde en zo kwam ik uit mijn crisis. Ik deelde mijn kennis via internet. 
Een nieuwe passie werd geboren: internetmarketing!

Dit ging zo goed dat mensen van mij wilden leren. Dat was voor mij de 
aanleiding om businesscoach te worden. Nu mag ik duizenden mensen 
inspireren door mijn kennis over kennis verkopen online te delen.

De RECORD-methode is ontstaan vanuit mijn hobby; atletiek. Als kind al 
was ik bezig om records te verbeteren. Ik wilde winnen maar ik vond het 
vooral leuk om mijn eigen records te verbeteren. Ik geloof dat je in business 
jezelf continu MOET verbeteren ZODAT je meer IMPACT zult hebben. Als 
ondernemer was ik op zoek naar RUST en VRIJHEID. Dat heb ik mogen 
vinden door kennis te verkopen online. Dat gun ik jou ook!
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Ik heb besloten om uit naam van Jezus 10% van mijn tijd en geld weg te 
geven aan mensen die hulp nodig hebben of organisaties die deze hulp 
kunnen verschaffen. Ik vind namelijk dat ik een bevoorrecht mens ben, met 
alle talenten die mij gegeven zijn en dat ik een verantwoording heb om de 
rijkdom op deze wereld eerlijker te verdelen.

Mijn vrouw Diana steunt mij in hetgeen ik doe. Ik houd van haar met heel 
mijn hart. 
Mijn rijkdom is compleet met het bezitten van twee prachtige dochters!

Ik wil afsluiten met de belangrijkste wijsheid die ik geleerd heb over 
ondernemen:

Wil je groeien met je business? Groei dan zelf want:

“Je business is zo groot als jijzelf!”

RECORD
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Hoe nu verder?

Heb je alle tips gelezen?
Wat heb je geleerd?
Hoe ga je het toepassen?

Als je je kennis wilt verkopen online heb je in mijn ogen twee stappen te 
zetten:
1. Je kennis verpakken in krachtige online producten.
2. Een funnel maken zodat je producten daadwerkelijk gekocht worden.

Mijn ervaring is dat de meeste mensen dit niet uit een boekje leren en hulp 
nodig hebben. Dat kan ik je bieden in de vorm van blogs, video’s, workshops, 
trainingen, seminars en uiteraard…. online producten ;).

Je kunt meer gratis tips ontvangen via:

Facebook: https://www.facebook.com/hugobakkercom/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hugobakker 

Twitter: https://twitter.com/hugo_bakker 

Ga voor meer informatie over mijn seminars en online producten naar 
www.hugobakker.com.

Als je sneller vooruit wilt en niet, net als ik, eigenwijs alles alleen uit wil 
puzzelen, kom dan naar de seminars of koop een online cursus. Het zal je 
veel leertijd en leergeld besparen.
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