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Van de zaal naar het podium is metaforisch bedoeld als van A naar B. 

 

 Van waar je nu bent naar waar jij naar toe wilt.  
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Hoi, (helaas kan ik niet automatiseren dat jouw naam hier staat) 

Top dat je dit ebook gedownload hebt en beter nog: 

Dat je het aan het lezen bent! 

Dit zegt mij dat jij verder en vooruit wilt met jouw business. 

Dat je jouw doelen en dromen wilt realiseren. 

 

Met sommige dingen loop ik misschien een paar stappen 

op je voor. Met andere dingen jij weer. 

Zo kunnen we van elkaar leren. 

 

Het advies dat ik je nu kan geven als jij van ‘de zaal naar 

het podium’ wilt is: 

 

Lees dit boek door en ga het doen!!! 

 

Mij is het gelukt, binnen 10 maanden stond ik op het  

podium. En 2 dagen later hoorde ik via het blog dat ik de 

eerst Koploper van 2014 ben! 

En als ik het kan kun jij het ook!!! 

Groeten, Hugo Bakker 
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Van de zaal naar het Podium in 5 stappen 

 

Ik zal to the point zijn in dit ebook. 

In 2007 werd ik zelfstandig trainer en coach. 

Ik heb geworsteld om de vrijheid te voelen en ervaren 

waarvoor ik zelfstandig was geworden. 

Er waren altijd geldzorgen. 

In 2012 werd pijnlijk duidelijk dat ik geen ondernemer was. 

Ik dacht altijd dat ik het allemaal wel alleen kon. 

Tot die tijd had ik nog niet veel in ‘zalen’ gezeten om 

marketing te leren. 

Nu moest ik wel… 

Ik had te weinig werk en ik moest wel toegeven dat ik iets 

te leren had. 

Mijn workshops kreeg ik niet vol. 

Het kostte me veel moeite, tijd en energie en ik had weinig 

resultaat. 

Ik ben in ‘zalen’ gaan zitten. 

Steeds opnieuw hoorde ik mensen op het podium staan en 

zeggen dat zij eerst op de stoel hadden gezeten waar ik nu 

zat. 
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Ik heb LIVE trainingen gevolgd bij Open Circles, Gerry 

Roberts. Brendon Burchard, Rich Schefren, T. Harv Eker, 

Eelco de Boer. 

Via blogs volgde ik allerlei gasten waarvan de namenlijst te 

lang is om op te noemen. 

Via audio mp3’tjes luisterde ik naar Anthony Robbins, 

Brendon Burchard, Brian Tracy, etc, etc. 

 

Tot mei 2013, ik zat in de Business Bootcamp 

van Open Circles. 

1500 man in de zaal. 

Op het podium stonden mensen die hun successen 

deelden. 

Ik had tranen in mijn ogen. 

Dit wilde ik ook! 
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Met ‘Op het podium komen’ bedoel ik dat je je 

doelen bereikt, dat je niet meer als een 

worstelende ondernemer hoeft te leren over 

marketing. 

 

Natuurlijk, een expert blijft altijd leren, het is ook maar een 

metafoor…  
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Van de zaal naar het Podium 

in 5 stappen 

Toen ik daar zat en die mensen zag heb ik het volgende 

gedaan; 

Stap 1: Neem een besluit 

Ik wist: Het succes van die mensen wil ik ook. 

En toen nam ik een besluit: 

Volgend jaar sta ik op dat podium!! 

 

Commitment is een besluit. 

Bij commitment in het Engelse woordenboek staat:  

 a responsibility or promise to follow certain beliefs or 

a certain course of action. 

 The state of being commited; deeply-felt loyalty to a 

particular aim, belief, etc. 

 

Van Dale vertaalt ‘commited’ met toegewijd of 

geëngageerd. 
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Ooit gaf ik trainingen ‘Stoppen met roken’ voor de 

Opluchting. En zo tegen het einde van de training ging het 

over het besluit om te stoppen en illustreerde ik dit met een 

voorbeeld en de uitleg over het verschil tussen een poging 

en een besluit. De meeste deelnemers hoorden hier de 

kwartjes vallen en ik heb daarmee dan ook honderden 

mensen van het roken afgeholpen. 

 

Het verschil tussen een poging en een besluit 

Het voorbeeld dat ik gaf in de training is een werkvorm op 

zich die je heel vaak in een training zal kunnen gebruiken. 

Zodra je het volgende signaal van een deelnemer krijgt: 

 

Ze vertellen tijdens de reflectiefase over wat ze ervaren 

hebben en hoe dat herkenbaar is. Dan zeggen ze dat ze 

gaan ‘proberen’ om…., voortaan los te laten, een planning 

te maken, beter te luisteren, tot 10 te tellen, te stoppen met 

roken… 

 

Dat is het moment waarop je de persoon naar voren kunt 

laten stappen. Het beste is om de persoon voor de groep te 

laten staan. 
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In de stoppen met roken training was het echt een vast 

onderdeel dus dan vroeg ik gewoon om een vrijwilliger die 

naar voren wilde komen. 

 

Als de persoon dan voor de groep staat en de groep 

aankijkt zeg je dat je hem of haar een opdracht gaat geven. 

De opdracht luidt als volgt: 

 

“Probeer je rechterarm omhoog te doen”. 

 

9 van de 10 mensen doen hun arm dan omhoog. 

Ik zeg dan: “Dat is doen!”. 

9 van de 10 mensen kijken mij dan verbaasd aan en dan 

zeg ik: 

“Probeer je rechterarm omhoog te doen”. 

Weer gaat de arm omhoog. 

“Ik zei probeer”. 

 

Nu gaat de arm langzaam omhoog. 

“Dat is doen”. 

Nu verkrampt de persoon zijn gezicht en de arm blijft 

beneden.  
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“Nou, probeer je arm omhoog te doen!!!” 

“Ik ben aan het proberen!!” zegt de persoon dan…. 

 

Luid applaus volgt… 

 

Proberen is niets doen. 

We hebben het bij commitment dus over een vast besluit. 

Een afspraak met jezelf. Iets waar je jezelf aan zult houden, 

no matter what!  
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Stap 2: Maak je besluit bekend 

 

Ik wist nog niet hoe, maar ik had van Nisandeh (oprichter 

Open Circles) geleerd dat een publiek commitment werkt. 

Wie kon ik nu beter laten weten dat ik dit besluit genomen 

had dan Nisandeh zelf. 

Dus ik stuurde hem de dag erna een mail via Linkedin met 

het onderwerp: commitment. 

En ik schreef me in voor de vervolgtrainingen. 

 

Dat inschrijven voor een vervolgtraining was ver buiten 

mijn comfortzone: INVESTEREN IN MEZELF 

 

Het was goud waard. Iedereen heeft een coach nodig. 

En energetisch: als ik zelf niet investeer waarom zou 

iemand anders dan in mijn programma’s investeren? 
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2 voorbeelden van een publiek commitment 

1. Elke dag een nieuwe werkvorm 

Ik weet nog goed dat ik in september 2012 rond Facebookte 

en Twitterde dat ik vanaf dat moment tot en met 31 

december dan dat jaar elke dag een nieuwe werkvorm op 

mijn website www.101werkvormen.nl  zou publiceren.  

Een publiek commitment!! 

Dat liep prima. Af en toe vergat ik het en maar goed dat ik 

in mijn Outlook had ingesteld, om 22.00 uur, dat ik een 

werkvorm moest schrijven. Het gebeurde ook wel eens dat 

ik om 23.00 uur schrok omdat ik die dag nog niets 

geschreven had. En natuurlijk kon ik via het systeem ook 

een aantal werkvormen klaarzetten. Uiteindelijk was het 30 

december. Ik moest er nog 2 schrijven, mijn inspiratie was 

helemaal weg. Ik dacht “Hoe moet dit? Ik heb een 

commitment gegeven, het moet NU uit de pen!” Uit 

onmacht check ik mijn mail…. Ongelofelijk: “Beste Hugo, 

dankjewel voor al je werkvormen, je ebook en al je mails. Ik 

ben zo dankbaar, ik gebruik het regelmatig. En ik wil je iets 

teruggeven…..; 2 werkvormen, keurig uitgeschreven, copy 

– paste, en gauw gaan slapen. Mijn missie was volbracht; 

elke dag een nieuwe werkvorm. 
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2. Volgend jaar sta ik op het podium 

Ik weet ook nog goed dat ik in de zaal bij Open Circles zat 

voor een marketing training. Nisandeh Neta, de voorman, 

liet een aantal klanten op het podium spreken en zij 

deelden hun successen. Wow, dacht ik, dat wil ik ook! Ik 

was zo onder de indruk van hun successen, de tranen 

stonden in mijn ogen. Waarom; ik wist dat als zij het 

konden dat ik het ook moest kunnen. Ik zwoor dat ik daar 

volgend jaar ook zou staan. Volgend jaar geef ik een 

testimonial, uit dankbaarheid en vanwege mijn resultaten! 

Volgend jaar sta ik op dat podium. Hoe kan ik hier een 

publiek commitment aan geven?  

 

En toen bedacht ik dat de beste manier om dat te doen is 

om het tegen de voorman zelf te zeggen. Dus die dag er na 

stuurde ik Nisandeh een mail via LinkedIn met het 

onderwerp “Commitment”. Dat was mei 2013. In maart 2014 

werd ik gebeld door Open Circles; Wil jij volgende week op 

het podium staan? Je staat bovenaan ons lijstje! 
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Stap 3:  

Volg het Implementatie Plan 

In de bijlage, achterin dit ebook, vind je een stap voor stap 

structuur om resultaten te creëren.  

Het is feitelijk een strategie die je verder helpt om een 

expertstatus te bereiken zodat je ‘Gevraagd Word’ i.p.v. dat 

je in de telefoon moet hangen en moet leuren met je 

producten om aan werk te komen. 
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Stap 4: Begin met geven 

 Laatst had ik een gesprek 

met Jos Burgers. Hij wordt 

200x per jaar ‘gevraagd’. 200x 

per jaar mag hij ergens een 

lezing geven tegen een leuk 

tarief. 

 

 

Ik zat bij hem thuis op de thee en mocht hem interviewen 

voor mijn boek (een bestseller die dit jaar uitkomt ;). 

 

Wat is je geheim? 

Als je zijn nieuwste boek al hebt weet je het… 

Geven! 

Lees ‘De wet van Snuf’ geschreven door Jos Burgers. 

De opbrengsten gaan naar een goed doel. 

 

Hij gaf die dag 2 uur van zijn tijd aan mij. 

Hij liet mij zien hoe je een boek schrijft. 

Hij gaf mij de titel die ik aan mijn boek zou moeten geven. 
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Hij gaf mij zelfs een boek waaruit ik kon leren hoe ik mijn 

boek kon publiceren. 

 

Dus als je op het podium wilt komen? 

 

Give first! 

 

Als je iets van iemand anders wilt hebben? 

 

Give first! 
Ik bood Nisandeh mijn hulp aan bij het ontwikkelen van zijn 

implementatie programma. Ik had inmiddels al ervaring 

opgedaan met een groep ondernemers. 
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Stap 5: Blijf “in the picture” 

Als je ergens op het podium wilt komen, zoals ik bij Open 

Circles, dan zul je iets moeten doen. 

Als je je doelen wilt bereiken dan zul je iets moeten doen! 

 

Doendoendoen 

 

Met ‘in the picture’ blijven bedoel ik dat je continue blijft 

communiceren over je voortgang. 

Je blijft vertellen wat je resultaten zijn. 

Je blijft publieke commitments geven ook als het om 

kleinere doelen gaat. 

 

Ik mailde Nisandeh, Vered, Rani af en toe. 

Ik reageerde op het blog over Koplopers. 

Ik stuurde ze een video, check hem hier. 

En toen… 
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Toen werd ik gebeld… 
 

Hugo, wil jij volgende week op het podium staan? 

 

 

 

5 dingen die ik leerde op het podium: 

Klik hier om mijn blog te lezen over wat ik die dag leerde. 
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In versie 1 van dit ebook ontbrak het volgende stuk 

verhaal: 

 

Ik was helemaal blij met het bereiken van mijn doel om op 

het podium te staan. 

Maar ik wilde meer. 

Ik wilde ook in het Koploper boek staan. 

Het boek waar 12 inspirerende ondernemers in staan en 

waar ik al allerlei ideeën over had om in te zetten voor 

promotie doeleinden. 

 

Er klonk een stemmetje (heb jij die ook wel eens?); 

‘Nu ik op het podium stond kom ik waarschijnlijk niet in het 

boek…’ 

Dinsdagochtend. 

Tijd om de kinderen naar school te brengen. 

Ze zijn groot genoeg. 

Maar nog net zo jong dat ze het niet erg vinden om door 

pappa gebracht te worden. 

En nu mijn leven toch zo veranderd is en ik veel meer rust 

en vrije tijd heb maak ik gebruik van de mogelijkheid om 

van mijn kinderen te genieten. 

Dus; we staan op het punt om te gaan. 

http://www.hugobakker.com/


www.hugobakker.com 

 

Ploep, mail van Open Circles… 

Nog snel even kijken, misschien iets over koplopers… 

Ik zie mijn naam staan in de mail. 

“Klik hier als je wilt weten hoe Hugo dat heeft gedaan” 

Wat? 

Ik snel klikken.. 

En zie mijn eigen video op het blog van Nisandeh! 

Ik kijk vlug verder. 

En eronder staat: 

Hugo is de 1e Koploper. 

Een gat in de lucht. 

 

Wat kan het leven toch raar zijn. 

Boven zit mijn vrouw op bed met een stervende poes in 

haar armen. 

Ik zeg niets over mijn emoties. Dat vond ik ongepast. 

 

De hele dag heb ik rust en blijheid gevoeld. 

Ik ben na het wegbrengen van de kinderen gaan joggen. 

Ik kwam bij mijn favoriete plekje bij de rivier de Lek, op een 

strandje. Ik heb een feestje gevierd. 
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De rest van de ochtend heb ik genoten van alle reacties op 

het blog. 

Klik hier om die reacties te bekijken. 

Wat ik later ontdekte was de beloning die mensen kregen 

als ze een reactie achterlieten: 

 

De onthulling van de 10 lessen die mensen uit mijn video 

konden halen. 

Ik was verbaasd over de beschrijving van die 10 lessen. 

Verbaasd in de zin dat ik niet in de gaten had dat er 

blijkbaar zoveel goede lessen in dat korte videootje zaten! 

Klik hier om die pagina te bekijken (en als je geen comment 

had achtergelaten heb je gewoon geluk dat je die link van 

mij krijgt): 

Een liedje komt in mijn hoofd:  

Life is what you make it – Talk Talk 

 

Groeten, Hugo, veel succes met implementeren en vergeet de 

bijlage niet want daar heb je misschien nog veel meer aan.  
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Implementatie Stappenplan naar Succes 

Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij 

een ‘kleine ondernemer’? 

Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe 

economie dan moet je een aantal zaken implementeren. 

 

Hieronder volgt een stappenplan.  

Wanneer je dit van A tot Z volgt ben je gegarandeerd 

succesvol! 

 

 

 

 

Voorbereiding: 

1. Maak ruimte! Letterlijk opruimen en stoppen met dingen 

doen die niet bijdragen aan het bereiken van je doelen.  

2. Ontdek wat jouw passie is, wat je het liefst doet, waar je 

graag meer van wilt leren en waar je goed in bent.  

3. Bedenk hoe je hier geld mee kunt verdienen. 

4. Beslis wie je doelgroep is. 

5. Onderzoek wat de pijn is van de doelgroep. 

6. Onderzoek waar deze groep op googled.  

7. Regel de hosting voor je site.  

8. Claim een domein bij deze host.  
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Bouw een ultieme Wordpress website die bezoekers omzet 

in klanten: 

 

1. Installeer Wordpress in 2 minuten. 

2. Beveilig je site tegen hackers. 

3. Schrijf de pagina’s op de best converterende manier; 

simpel, geen toeters en bellen, wel een weggever 

waarmee je e-mail adressen verzamelt (zie autoresponder 

implementeren) 

4. Maak een contactpagina met een contact formulier. 

5. Zoek een template die strak en simpel is. 

6. Maak het gemakkelijk voor bezoekers om je website of 

artikelen te delen (gebruik bijvoorbeeld de plugin: Simple 

share buttons Adder). 
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Autoresponder implementeren/ e-mail lijst opbouwen: 

 

1. Ontwikkel een digitale weggever (rapport, e-book, 

stappenplan ;), audio, video). 

2. Kies een autoresponder. 

3. Vul de autoresponder met je bestaande contacten. 

4. Maak een ‘campagne’ of een ‘lijst’ in je autoresponder 

(verschillende termijn worden gebruikt door de 

verschillende autoresponders). 

5. Maak een ‘webformulier’ zodat bezoekers van je site hun 

naam en email adres in kunnen vullen. 

6. Plak dit formulier op de juiste plek/ pagina op je website; 

nu heb je een optin! 

7. Maar deze pagina social proof. 

8. Test de procedure van aanmelden tot en met het 

ontvangen van de weggever. 

9. Bouw een optin referral systeem dat de groei van je lijst 

doet accelereren. Dit is een systeem waarbij mensen 

beloond worden als zij je website delen op social media of 

via e-mail; hierdoor komen mensen uit het netwerk van 

jouw bezoekers ook naar je site. 
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Start met bloggen: 

1. Kies de frequentie waarop je blogs wilt publiceren (1x per 

week, 2x p/mnd, 1x p/mnd) 

2. Maak een lijst met onderwerpen zodat je minimaal 2 

maanden vooruit kunt. 

3. Schrijf je eerste bericht. 

4. Laat het lezen aan een aantal ‘bekenden’ en vraag of ze 

een comment achter willen laten. 

5. Stuur een mail naar je mailinglijst met een link naar je 

blog. 

6. Promoot je blog op de social media. 

7. Reageer op de comments. 

8. Laat comments met waarde achter op relevante blogs 

zodat lezers naar jouw site gaan. 

9. Houd de frequentie vol; dat bouwt vertrouwen! 

Linkedin 

1. Schrijf een interessant profiel met een call to action. 

Hiermee bedoel ik dat je in je samenvatting mensen 

uitnodigt om naar je site te gaan waar ze iets gratis 

kunnen halen. 

2. Verzamel recommendations. 

3. Zoek je doelgroep op in diverse groepen. 

4. Link dagelijks met minimaal 10 mensen uit deze groep. 

5. Deel je kennis in deze groep en laat linkjes achter naar je 

blogartikelen. 

6. Start en promoot je eigen groep. 

7. Alles heeft als doel om bezoekers naar je site te trekken 

en je e-maillijst te doen laten groeien! 
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Facebook 

1. Registreer als ‘persoon’. 

2. Maak vandaar uit een bedrijfspagina aan. 

3. Post inspiratie en stel vragen.  

4. Verzamel meer likes. 

5. Alles heeft als doel om bezoekers naar je site te trekken 

en je e-maillijst te doen laten groeien! 
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Risicoloos Product 

1. Vraag je volgers/ emaillijst wat hen het meeste frustreert in 

hun business/ functioneren. 

2. Creëer een uniek product. Dit product geeft niet al jouw 

kennis weg. Het geeft de ‘wat’ (bijvoorbeeld: om af te 

vallen moet je gezond eten, maar je vertelt niet precies 

welke producten wel en niet gegeten moeten worden); 

maar geef ze slechts een beetje van de ‘hoe’. Dit product 

is gratis of goedkoop (minder dan €50). 

3. Bouw een referral systeem voor dit product. 

4. Doe een super speciale aanbieding! Test de prijs uit door 

het op verschillende manieren aan te bieden. 

 

 

Vervolg Product 

1. Ontwikkel een uniek product waarin je antwoord geeft of 

helpt met de ‘hoe’. Dit product is duurder ( bijvoorbeeld 

€200).  

2. Doe een super speciale aanbieding voor het volgende 

product! Test de prijs uit door het op verschillende 

manieren aan te bieden. Dit mag een prijs zijn die een stuk 

hoger is. 
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Creëer digitale producten 

1. Bedenk wat je zou kunnen aanbieden in een online 

omgeving. 

2. Installeer een membership plugin. 

3. Ontwikkel de content. 

4. Installeer een betaalsysteem. 

5. Ontwikkel een referral systeem. 

6. Doe een lancering van je product aan je mailinglijst. 
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Wat je nog meer kunt doen? 

1. Live Netwerken 

1. Beslis wat bij je past. 

2. Bezoek gratis workshops (check events op Linkedin). 

3. Stap uit je comfortzone (jij weet vast wel waar deze 

ophoudt). 

4. Wanneer je veel geeft zullen mensen hun visitekaartje aan 

je geven. 

5. Direct na thuiskomst; linken op Linkedin. 

6. Als de uitnodiging geaccepteerd wordt nog een mail sturen 

en stiekem naar de pagina op je site sturen waar ze je 

weggever (optin) kunnen vinden. 

 

 

2. Timemanagement principes toepassen 

 

1. Werk met dagdoelen; de actie is een doel op zich. 

Bijvoorbeeld: elke dag doe ik ‘iets’ waardoor bezoekers 

naar mijn site gaan. Of: elke dag bel en spreek ik 3 

prospects. 

2. Werk in blokken waarin je niet afgeleid wordt. 
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3. Verhoog je financiële IQ 

Wanneer je de boeken van Robert Kiyosaki leest en het 

cashflow 101 spel speelt word je financiële IQ gegarandeerd 

verhoogd. 

Je zult er geen spijt van krijgen! 
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4. Besef dat de groei van je business 1 op 1 gepaard gaat 

met persoonlijke groei! 

1. Doe elke dag iets dat je spannend vindt, zo ga je er aan 

wennen. 

2. Hang around with successful people. Je bent zo goed als 

de 5 mensen waar je het meeste mee omgaat. 

3. Blijf mijn blog hugobakker.com volgen en laat regelmatig 

commentaar achter om elkaar te inspireren. 

4. Meedoen aan de Passief Inkomen Academy. 

Passie binnen 1 jaar omzetten in Winst! 

 

https://www.passiefinkomenonline.nl/passief-inkomen-academy/  

 

 

Was dit stappenplan waardevol? 

 

 

Jouw succes is mijn succes! 

Vriendelijke groeten, 

Hugo Bakker  
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