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E-books zijn uit. Ik moet eerlijk zijn, mensen doorzien 

wel een beetje het trucje dat ondernemers met een e- 

book hun e-maillijst willen vergroten. Tegelijkertijd, als 

jij er in slaagt om een weggever te maken die barst van 

de waarde, geven mensen daar met liefde hun e- 

mailadres voor  aan jou. Dus om nou helemaal geen 

weggever te maken? Vind ik ook een beetje zonde. 

Kies een onderwerp wat extreem waardevol is en waar 

mee je laat zien wat je kan. Een goede weggever doet 

een beetje pijn; het is misschien iets waar je bijna geld 

voor zou kunnen vragen, zo waardevol is het. Het feit 

dat je het dan weggeeft en alleen een e-mail adres 

vraagt,  getuigt van goodwill en vertrouwen.  En dat is 

wat je op wilt bouwen met een weggever. 

 

Hieronder deel ik mijn template voor een 

onweerstaanbaar e-book met jou. Je kent me, ik ben 

niet zo van de templates en formats, maar over dit 

template is zorgvuldig nagedacht EN het levert klanten 

die jou voorgingen en dit template hebben gebruikt, 

vrijwel uitsluitend oh's en ah's en nieuwe klanten op. 

 Fijn als kapstok en om mee te beginnen! 

 

Veel succes en plezier met schrijven! 

 

Een E-book dat iedereen wil lezen

http://www.claudiaverhey.nl/
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Aan de slag! 

 

Je e-book of weggever bestaat grofweg uit 4 

onderdelen: 

 

- Jouw eigen introductie; wie ben jij en 

waarom ben jij de expert op dit gebied? 

- De daadwerkelijke tips of helping hand die je 

weggeeft 

- Een samenvatting; iets wat het makkelijker 

maakt om met jouw tips aan de slag te gaan. 

- Jouw uitnodiging om persoonlijk met jou aan 

de slag te gaan.  

 

Op de volgende pagina's ga ik afzonderlijk op 

deze 4 onderdelen in.  
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 1. Zet jezelf op een podium 

 

In de introductie zet je jezelf en je bedrijf op een stevige 

manier neer.  

Dat doe je door; 

 

A. Te laten zien waarom jij in jouw branche of niche de Go 

To persoon bent.  Wie ben je, wat doe je, waar ben je goed 

in? Een fijne manier om daarmee te starten is je pitch.  

 

Een pitch (ook zo eentje die je in 'live' contact kunt 

gebruiken) bouw je als volgt op: 

 

"Ik help/coach/ondersteun/....(-vul hier je ideale klant in, 

met een illustratief bijvoeglijk naamwoord, bijvoorbeeld: 

ambitieuze ondernemers/stoere moeders/drukke high- 

potentials)- die last hebben van (vul de pijn in van je 

ideale klant)-, om -beschrijf hier de 'vaardigheid' die je 

leert aan je klanten-, zodat -beschrijf hier het resultaat 

wat je klant behaalt als ze met jou in zee gaan.-.  

 

 

http://www.claudiaverhey.nl/
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Voorbeelden: 

 

-  Ik coach ambitieuze ondernemers die niet kunnen 

rondkomen van hun business, om ondernemen simpeler, 

effectiever en met veel meer plezier te ondernemen, 

zodat ze meer gaan verkopen en winst gaan maken met 

hun bedrijf.  

 

 

-  Ik help uitgebluste moeders die nog geen minuut per 

dag aan zichzelf besteden,  om er achter te komen wat ze 

nu werkelijk willen, zodat het makkelijker wordt om voor 

zichzelf te kiezen.  

 

- Ik ondersteun gestresste high-potentials die met moeite 

 alle ballen hoog kunnen houden, door ze de regelklusjes 

waar zij niet blij van worden uit handen te nemen, zodat 

ze de tijd die overblijft ontspannen kunnen besteden aan 

wat voor hen echt belangrijk is.  
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Na je pitch duik je even de diepte in.  Je vertelt kort iets 

over waarom ze juist naar jou moeten komen, in plaats 

van naar een van je concullega's.  

 

Dat doe je het beste door iets over jezelf prijs te geven. 

Hoe komt het dat jij als geen ander weet wat je moet 

doen om uit de put te komen waar je ideale klant nu in zit? 

Jij hebt dat rondje waarschijnlijk al gefietst, en weet waar 

de hobbels en bobbels in de weg zitten.  Aan hoe jij je uit 

die situatie hebt gewerkt, kan je ideale klant zich 

optrekken.  

 

Dit eerste blok sluit je af door uit te leggen wat je lezer 

heel concreet aan dit e-book of deze weggever gaat 

hebben.  

 

"Met dit e-book lukt het jou om in 5 minuten echt te 

ontspannen." 

"Door deze tips weet je hoe je vandaag nog een briljante 

Facebook post schrijft" 

"In dit e-book laat ik je zien hoe je supergemakklijk .....-vul 

maar in...-" 

 

Sluit af met een persoonlijke groet. 

http://www.claudiaverhey.nl/
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2. Jouw gouden tips 

 

Over je tips kan ik kort zijn; zorg dat ze extreem 

waardevol zijn, uniek, persoonlijk, niet voor de hand 

liggend en liefst ook niet Googlebaar.  Wikipedia kan 

tegenwoordig iedereen vinden, dus alles wat je daar kunt 

opzoeken is niet meer origineel.  

 

Wat wel werkt zijn tips die: 

- voortkomen uit persoonlijke ervaring 

- die je in je trajecten of dienstverlening toepast en waar 

klanten enthousiast op reageren 

- praktisch zijn en overal toepasbaar 

- in Jip en Janneke taal zijn uitgelegd; niet neerbuigend, 

maar jij weet altijd meer dan je klant, dus houd daar 

rekening mee.  

- opvallen tussen het soort tips die je concullega's geven.  

 

Probeer jezelf wel iets te beperken; geef je 27 tips om.... 

dan lijkt dat waardevol, maar je lezer krijgt daar enorme 

keuzestress van. Houdt het overzichtelijk, behapbaar en 

voor je lezer direct toe te passen. Houdt ook rekening 

met het device waarop iemand het leest/beluisterd; maak 

je bijvoorbeeld filmpjes, dan is ondertiteling handig. 

 

Drie tot vijf tips is helemaal oke.  

 

http://www.claudiaverhey.nl/


on
de

rn
em

en
 

zo
nd

er
 b

ul
ls

hi
t. 

claudiaverhey.nl

Je maakt de tips extra praktisch door: 

 

te bedenken of jij ze zelf zou uitvoeren, en wanneer 

dan, in welke context. Pas daar je oefening op aan. 

door duidelijk te zijn wanneer je deze tip kunt 

gebruiken. "Je beluistert deze oefening op elk moment 

dat je wilt, bijvoorbeeld in bed, maar ook onderweg 

of....."

te doen alsof je het aan een kind moet uitleggen. Dat 

filtert je aannames er uit, zodat het ook voor 'leken' 

helder is wat je bedoelt. Pas op voor 'vakjargon' en te 

wollige taal. Niet iedereen is thuis in flow, alignement 

of weet wat jij bedoelt met 'in je kracht zetten' of 

'leven to your full potential'.

stel jezelf dus altijd de vraag; Hoe dan?

Maak een overzichtelijke checklist of samenvatting, 

liefst 1 die je lezer kan uitprinten op een A4tje als 

reminder. Alleen op hoofdlijnen of in quotes; de rest 

hebben ze al gelezen. 
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3.  In het laatste blok druk je een beetje op de 'pijn' van 

jouw ideale klant. Deze tips gaan je echt helpen, maar 

alleen als je ze iedere dag uitvoert. En misschien is het 

niet genoeg, if heb je weer een terugval.  

 

Beschrijf kort het verlangen van je klant; hoe zou het zijn 

om hier echt mee aan de slag te gaan en een succes van 

jouw leven/bedrijf/werk/studie/gezin te maken?  

 

Nodig ten slotte uit om met jou persoonlijk in contact te 

komen. Voor een vrijblijvende kennismaking, gratis 

sessie, je workshop of een ander aanbod waarmee  ze met

jou live kunnen kennismaken. Je hebt  op dit punt heel 

veel waarde weggegeven, dus dit is een moment waarop 

het mag/kan.  

 

Maak het je lezer makkelijk door gelijk een link op te 

nemen naar het desbetreffende aanbod.  

 

Vraag als laatste of mensen je willen volgen op je social 

media pages, voor het geval ze dat nog niet deden.  

 

Dit was hem!  

Heel veel succes met het maken van je weggever. Ik ben 

benieuwd naar het resultaat.  

Liefs, Claudia  

http://www.claudiaverhey.nl/

