
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Stappen naar Succes 
 



www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Ik ga je een geheim vertellen;  
Al meer dan 4 jaar was ik zelfstandig Trainer en 
ik heb geworsteld en gezocht naar;  
 

 Focus  

 Mijn missie  

 Wie is mijn doelgroep? 

 Hoe kan ik een stabiel inkomen bouwen 
zodat ik rust en zekerheid heb? 

 
Hoe kom ik aan opdrachten, hoe 
kom ik aan werk? 
Hoe kom ik aan geld?  
Al meer dan 4 jaar had ik geen elevator pitch.  
Want wat moest ik zeggen als ik geen focus, 
geen doelgroep en geen producten had?  

 
Deed ik dan helemaal niets goed?  
Gelukkig! Ik had altijd werk genoeg.  
Ik deed dus wel iets goed…  

 

http://www.hugobakker.com/


www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Wat ik goed deed  
Investeren in mezelf;  
Ik ging naar workshops en trainingen, ik las veel 
boeken en haalde veel informatie van het internet 
en bij collega trainers en coaches.  
 
Netwerken; 
Ik hield regelmatig contact met mensen uit mijn 
werkverleden. Dit levert nog steeds opdrachten op.  
Ik profileerde me op alle social media en via 
diverse websites.  
 
 
Inzet; 
Als ik een opdracht uitvoerde gaf ik 100% van wat 
ik had.  

 

http://www.hugobakker.com/


www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Toen stelde ik mezelf de vraag:  

Wat wil ik nu eigenlijk?  
En toen ben ik dit rapport gaan schrijven voor 
mezelf en voor jou.  
 
Ik wilde geld verdienen met mijn passie! 
 

Print je dit uit en Schrijf je mee?  
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www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Stap 1:  
Welke ingrediënten moet mijn 
werk hebben?  
Mijn eigen antwoorden:  

 Het levert energie op.  

 Er kan veel geld mee verdiend worden.  

 Er kan ook een passief inkomen mee 
gecreëerd worden.  

 Het draagt bij aan het succes van de ander.  

 Het draagt bij aan een betere maatschappij.  

 Ik wil mijn PASSIE doen! 
 
Jouw Antwoorden:  
……………………………………….…………………
…………………….……………………………………
….………………………………………………………
…………………………….……………………………
………….……………………………………….………
…………………………………………………………
………………….……………………………………….
……………………………………….…………………
……………………… 
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www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Stap 2:  
Wat is mijn missie?  
Mijn eigen antwoord:  
 
“To create a better world by empowering 
people to create a perfect life” 
 
In het Nederlands: 
“Mijn Missie is om een betere wereld te creëren 
door mensen in hun kracht te zetten om hun 
perfecte leven te creëren.”  
 
In het kort:  
Leven, Leren en Inspireren! 
(vind mijn Facebook pagina leuk, klik hier) 
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www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Jouw Antwoord:  
……………………………………….…………………
…………………….……………………………………
….………………………………………………………
…………………………….……………………………
………….……………………………………….………
…………………………………………………………
………………….……………………………………….
……………………………………….…………………
…………………………………………………………
……….……………………………………….…………
…………………………….……………………………
……………………………………………………….…
…………………………………….……………………
………………….………………………………………
…………………………………………….……………
………………………….………………………………
……….…………………………………………………
………………………………….………………………
……………….……………………………………….…
…………………………………………  
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www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Stap 3:  
Wie is je doelgroep?  
Mijn eigen antwoord:  
Trainers en coaches  

 
Ik help Trainers & Coaches om een expertstatus te 
bereiken zodat ze gevraagd worden en maximaal 
met hun passie bezig kunnen zijn. 
Ik bereik hiermee dat zij een perfect leven voor 
zichzelf kunnen creëren en daarmee vele andere 
mensen inspireren waardoor mijn missie door nog 
veel meer mensen uitgedragen wordt.  
 
Jouw Antwoord:  
……………………………………….…………………
…………………….……………………………………
….………………………………………………………
…………………………….……………………………
………….……………………………………….………
…………………………………………………………
………………….……………………………………….
……………………………………….…………………
…………………………………………………………
……….……………………………………….…………
…………………………….  
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www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Stap 4:  
Hoe ga ik dat doen?  
Mijn Antwoorden:  
1. Ik inspireer door zelf het voorbeeld te geven. In 

2014 geef ik 2 boeken uit; één over werkvormen 
en één over manieren om expert te worden. 

2. Ik verzorg 2x per jaar een  

Expert Implementatie Programma. 

3. Ik help zelfstandige trainers om een Toptrainer 
te worden door ze te inspireren via 
www.101werkvormen.nl   

4. Digitale producten creëren zodat ik oneindig 
veel mensen kan bereiken.  
 
Jouw Antwoorden:  
……………………………………….…………………
…………………….……………………………………
….………………………………………………………
…………………………….……………………………
………….……………………………………….………
…………………………………………………………
………………….……………………………………….
……………………………………….…………………
………………………  
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www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Stap 5.  
Wat is mijn plan?  
Alleen nog maar dingen doen die ik wil doen. 
Een vaste weekplanning aanhouden. 
Alleen trainingen geven op vrijdag. 
Online Coaching programma lanceren.  
 
Jouw Antwoorden:  
……………………………………….…………………
…………………….……………………………………
….………………………………………………………
…………………………….……………………………
………….……………………………………….………
…………………………………………………………
………………….……………………………………….
……………………………………….…………………
…………………………………………………………
……….…………………  
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www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Stap 6.  
Wanneer is het geslaagd?  
Dit is hetzelfde als: Wat is je doel en wanneer is 
dat doel bereikt?  
 
Wanneer trainers en coaches in Nederland, België 
en andere Nederlandstalige gebieden mij zien als 
de business coach die hen kan helpen om een 
expertstatus te bereiken. 
 
Hoe meet ik dit? 
Wanneer het Expert Implementatie Programma 
moeiteloos vol zit! 
  
Jouw Antwoorden:  
……………………………………….…………………
…………………….……………………………………
….………………………………………………………
…………………………….……………………………
………….……………………………………….………
…………………………………………………………
………………….……………………………………….
……………………………………….…………………
…………………………………………………………
……….……………………………………….…………
…………………………….……………………………
……………………………………………………….…
…………………………………….  
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www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Stap 7.  
Wat heb ik nodig?  
Belemmerende overtuigingen omzetten naar 
stimulerende („ik kan het niet‟, „ik ben niet goed 
genoeg‟, etc.)  
 

 Hulp vragen  
 

 Delegeren  
 

 Focus op verbeteren 
 

 Mezelf omringen met mensen die resultaten 
hebben bereikt 

 

 Regelmatige Coaching door topcoaches 
 
 
Jouw Antwoorden:  
……………………………………….…………………
………….……………………………………….………
………….……………………………………….………
………….……………………………………….………
………….……………………………………….………
………….……………………………………….………
………….……………………………………….………
………….……………………………………….………
………….……………………………………….……… 
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www.hugobakker.com 
Hugo helpt trainers & coaches om een Expertstatus te bereiken zodat ze hun Passie omzetten in Winst! 

Stap 8.  
Waar het eigenlijk altijd en steeds weer om draait 
is de beslissingen die je NU neemt! 
Blijf ik op de bank zitten of ga ik sporten. 
Neem ik bier of een sinaasappel. 
 
Kies wat jou een stap dichter bij je doel brengt! 
 

Wat ga ik NU doen?  
 
Dit e-book online zetten en toegankelijk maken 
voor iedereen die een reactie op één van mijn 
blogs achterlaat op www.hugobakker.com .  
Jouw Antwoord:  
……………………………………….…………………

…………………….……………………………………

….………………………………………………………

…………………………….……………………………

………….……………………………………….………

………………………………………………………… 

 

Heel veel succes met jouw business en het 

creeren van een PERFECT LEVEN! 

Groeten, Hugo Bakker 
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