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Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven! 
 

 
 

Een ebook schrijven kost tijd, veel tijd. 
 

De meeste mensen weten dat het belangrijk is om er één te schrijven maar 

stellen dit uit om één van de volgende redenen: 
 
 
 

#1 “Ik weet niet hoe ik dat het beste kan doen?” 
 

 
 
 

#2 “Ik weet dat het belangrijk is om een weggever te 

hebben zodat ik een emaillijst op kan bouwen maar ik vind 

het zo lastig.” 
 

#3 “Wie ben ik om een ebook te schrijven?” 
 

#4 “Waarover moet ik schrijven?” 
 

#5 “Een ebook moet minstens 60 pagina’s tellen.” 
 

#6 “Ik vind het gewoon niet leuk….” 
 
 
 
 
 
 

Dit zijn de meest gehoorde excuses die ik heb gehoord waarom mensen niet de 

stappen nemen om daadwerkelijk een ebook te gaan maken. 
 

 
 
 

In dit ebook onthul ik hoe je op een eenvoudige manier jouw ebook kunt 

maken en beginnen met het opbouwen van je mailinglijst. 
 

 
 
 

Je mailinglijst en de relatie met de mensen in die lijst 
 

= 
 

Je toekomst van werk verzekerd. 
 

 
 
 

Ik denk namelijk dat het ebook in 2 uur klaar kan zijn! 
 
Lees snel verder….
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Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen? 
In de afgelopen jaren heb ik reeds vele ebooks geschreven. 

Zonder dat ik het door had paste ik een aantal principes toe. 

Geen rocket science…. 

Sommige succesvol, sommige niet. 
 

Sommige ebooks gaf ik gratis weg. Andere ebooks gaf ik gratis in ruil voor naam 

en email adres. Weer een ander ebook verkoop ik voor €27,- 
 

Het ebook 101werkvormen wordt op moment van schrijven meer dan 800x per 

maand gedownload zonder dat ik er ook maar iets voor hoef te doen. 
 

Ik ging me ook steeds meer verdiepen in het verbeteren van de ecover en het 

bedenken van een triggerende titel. 
 

101werkvormen is voor de betreffende doelgroep zo’n logische titel dat ik het 

verder niet hoef te verkopen met werkende teksten. 
 

Slimmer met Outlook is ook zo’n pakkende titel. 
 

Van passie naar winst in 8 stappen was een zeer populair ebook (wellicht ga ik 

dat weer beschikbaar stellen). 
 
 

 

Eén ding heb ik inmiddels wel geleerd: mensen, ik ook, willen gemak, willen tijd 

besparen. 
 
 
 
 

Marieke van der Zee van “Help, mijn kind is hoogbegaafd” 

heb ik geholpen met haar ebook en dit ebook werd binnen 2 

weken meer dan 800x gedownload zonder dat zij er heel veel 

moeite voor heeft hoeven doen. 
 

 
 
 

En met haar heb ik nog vele trainers, coaches en adviseurs geholpen. 

Daarom dit ebook; hoe je in 2 uur een ebook kunt schrijven.
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Template voor schrijven van ebook in 2 uur 
 

 
 

Een ebook schrijven in 2 uur, ja hoor, dat zal wel. 

Ik hoor het je denken. 

Het kan echt; het is nu 8.42 uur. Ik heb nog meer dan anderhalf uur. 

Enkele simpele tips: 

1. Gewoon beginnen. 

2. Pak deze template erbij. 

3. Plan 2 uur helemaal vrij in; geen telefoon, email, etc; je kent het wel; dat 

wat we veel te weinig doen: jezelf vrij plannen. 
 

Wanneer is een ebook succesvol? 

Als het: 
 

a. Vaak gedownload wordt 

b. Als het oplevert dat mensen door je ebook naar je front end product toe 

gaan of een product kopen. 
 

 

Hieronder volgen de 5 stappen die je doorloopt wanneer je een succesvol ebook 

wilt schrijven.
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Stap 1: Het onderwerp; bedenk en maak een titel. 
 

 
 

De titel is meest bepalend voor hoeveel mensen je ebook zullen downloaden. 

Hieronder vind je enkele geschikte templates voor titels; 

Van <huidige situatie> naar <gewenste situatie> in xx stappen 
 

3xxx 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> af kunt komen 
 

Wat <concurrent of partner> je niet vertelt <business> 
 
101<dat wat je leze wil hebben> 

 

 
 
 

Dus de titel moet: 
 

     prikkelen, nieuwsgierigheid opwekken 

     uitnodigen om te downloaden 

     duidelijkheid geven over de inhoud 

     gevonden kunnen worden middels een zoekwoord
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Stap 2: De introductie 
Het gaat hier over het probleem dat de lezer heeft. 

 
Er is 1 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. 

In dit ebook heb ik dit gedaan door een aantal excuses te benoemen waarom 

mensen niet beginnen of het afmaken van het ebook steeds uitstellen.
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Stap 3: Waarom heb jij het recht om een ebook te 

schrijven over….? 
In deze stap die slechts uit 1 pagina bestaat vertel je iets over jezelf. 

Niet zo maar iets…. 

Waar het om gaat is dat de lezer wil weten welke successen jij behaalt hebt. 

Maw: wat geeft jou als schrijver het recht om over dit onderwerp te vertellen. 

 

 
 

In mijn geval was dat het feit dat ik al vele ebooks heb geschreven en dat dit mij 

altijd makkelijk afging en dat ik van nature al bepaalde principes toepaste. 
 

 
 
 

Jij kunt iets vertellen over: 
 

     Wat je hebt gestudeerd en waardoor…. 

     Waar je hebt gewerkt en waardoor…. 

     Welke klanten of bedrijven je al geholpen hebt en waardoor…. 

     Je kunt testimonials plaatsen. 

  Je kunt verhalen van klanten vertellen en dan vooral de resultaten die zij 

gecreëerd hebben door jouw <technieken> toe te passen.
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Stap 4: De inhoud 
In dit onderdeel beschrijf je de inhoud van het ebook. 

 
Dit kun je doen door 1 pagina per tip of onderdeel te schrijven. 

 

In dit ebook beschrijf ik de stappen die je doorloopt om een succesvol ebook te 

schrijven. 
 

Voor elke stap gebruik ik 1 pagina. 
 

 
 
 

Natuurlijk kan het zo zijn dat je een ebook hebt met 101 tips. 
 

In dat geval houd je het kort: de tip maak je dikgedrukt en daaronder licht je de 

tip met 1 of 2 zinnen toe. 
 

 
 
 

Hoe kun je de inhoud snel produceren? 

Simpel: door teksten opnieuw te gebruiken! 
 

In dit ebook zitten stukken tekst die ik al eens had geproduceerd voor een blog 

en ik heb de geschikte stukken gekopieerd en geplakt in dit document. 
 

Sommige trouwe lezers zullen dit gemerkt hebben. 

Was jij daar 1 van? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is nu trouwens 9.25 uur….
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Stap 5: Voeg een call to action toe 
Aan het einde van je ebook wil je eigenlijk je achterliggende doel zien te 

realiseren. 
 

Ik neem aan dat je beseft dat je het ebook niet voor niets schrijft. 
 

Je wilt kennis delen; 
 

    in ruil voor een naam en email adres 

    om je experstatus te bouwen 

    om mensen door te laten klikken naar een pagina waar je iets aanbiedt 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Er kan een vraag gesteld worden. 
 

Er kan uitgenodigd worden om je aan te melden. 
 
Er kan een ‘downloaden’ of ‘koop’ knop weergegeven worden. 

 

 
 
 

Uiteindelijk wil je dat je ebook op internet gedeeld wordt (met of zonder optin = 

naam en email adres achterlaten) zodat zoveel mogelijk mensen je ebook lezen 

en potentieel de ‘call to action’ gaan doen.
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Stap 6: Een ecover maken 
 

 
 

De look en de titel van de ecover zijn het allerbelangrijkste wil je dat je ebook 

succesvol wordt. 
 

Op internet zijn tools te vinden waarmee je eenvoudig binnen 10 minuten een 

ecover GRATIS kunt maken. 
 

 
 
 

Hier vind je de links naar de sites die ik gebruik. 

Google anders op “online ecover”. 

 

 
 

http://www.myecovermaker.com  
 

http://ecover.onlineecovercreator.com/ecover-design  
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Mijn Call to action aan JOU! 
Ben jij een ondernemer en wil jij jouw boodschap aan een groter publiek laten horen? 

 

Heb jij een boodschap en wil je dat mensen jou kennen om de kennis die jij hebt en de 
kwaliteit die jij levert? 

Jos Burgers bijvoorbeeld; wordt 200x per jaar gebeld of hij alsjeblieft een lezing wil 

komen geven. 

 

Wil jij je emaillijst laten 

groeien? 
 
Ik kan je helpen om het voor elkaar te krijgen! 
 
Ik kan je coachen en helpen om een expertstatus te bereiken. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ik kijk er naar uit om je te helpen! 
 

Vriendelijke groeten, Hugo Bakker ( o ja, het is nu 9.48 uur en ik ga nu de 

ecover maken) – ecover maken klaar om 9.58 uur…. Dan nog een 10 minuten 

werken aan spellingcontrole en aan de opmaak; binnen 2 uur klaar! (nu: 10.10 

uur). 
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