Beste lezer,

Ooit heb ik de PABO gedaan.
Niet omdat het voelde als mijn roeping om kinderen les te geven.

Nee, ik wilde eigenlijk sportleraar worden.

20 jaar later ontdekte ik waarom ik niet was gegaan voor wat ik écht wilde...
Ik was bang dat ik het niet zou kunnen.

Niet gek dat ik maar een paar jaar voor de klas heb gestaan.

Mijn zoektocht ging verder.

En zo kwam ik in 'het bedrijfsleven' terecht en gaf ik jarenlang ICT trainingen aan volwassenen.

Toen mijn moeder stierf aan de vreselijke ziekte ALS beloofde ik haar, mezelf en de wereld om net als
haar een lichtje te zijn op deze aarde.

WAARIN maakte me op dat moment niet zo veel uit.

Ik wilde niet meer voor een baas werken, vrij zijn en mensen coachen!

Na 7 jaar twijfelen waagde ik in 2007 de sprong, ik werd ondernemer!
Echter;
Ik was niet vrij, ik moest omzet draaien...
En omdat ik geen geboren ondernemer was had ik moeite om klanten aan te trekken.

Tot ik op een dag besloot om te leren van de besten en mijn kennis te delen via internet.

Dat vond ik fascinerend.

Ik volgde allerlei succesvolle marketeers uit Amerika en interviewde mensen als Jos Burgers, Remco
Claassen, Nisandeh Neta, Karin de Galan, Marijke Lingsma en nog veel meer.
Hieruit ontstond het boek “Gevraagd worden”

Ik paste succesvol hun strategieën toe.
En zo ontstonden er steeds meer websites, online programma's en boeken.

Zo werd ik in korte tijd dé werkvormen expert, daarna dé online marketeer, daarna dé passief
inkomen man, dé workshop vullen expert, dé focus master, dé...

TOT IK DE RODE DRAAD ZAG!
=> Ik ben heel goed in het internet gebruiken om een expertstatus te bouwen.
Maar ik merkte ook dat meer dan 1 expertstatus niet handig is.
Dus ik heb besloten om nog maar 1 ding te doen:

Anderen te helpen om een expertstatus te bouwen en hun PASSIE om te zetten in WINST.

Met LinkedIn heb je een geweldige tool in handen.
En met dit ebook geef ik je de handvatten die je nodig hebt.

Wil je Succes strategieën leren toepassen?
Kom dan naar het gratis 2-daagse Expert seminar. Het seminar is gratis, je betaalt alleen voor de
koffie, thee en de lunches.
Op deze manier kan ik mijn missie verspreiden en dat is om

Trainers, coaches, sprekers, kennisondernemers en therapeuten te helpen om
hun missie te verspreiden want samen kunnen we de toekomst van deze
wereld redden!
Jullie zijn namelijk degene die het bewustwordingsniveau van de mensheid vergroten, die staan voor
verbinding, liefde, geluk, gezondheid, vrede, een schone natuur en een leven in overvloed.

Vol is Vol

Veel lees en leerplezier!
Groet, Hugo Bakker
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Is LinkedIn alles wat je nodig hebt als ondernemer?
Vlak voordat ik uit loondienst ging in 2007 stuurde Peter-August Keur mij een connectieverzoek op
LinkedIn.

Wat is dat?

Toch maar geaccepteerd, wie weet...

Een tijdje heb ik het platform genegeerd, maar rond 2010 werd ik actief.
Ik begon het leuk te vinden om mijn kennis te delen en connecties te leggen.

Ik zal nooit vergeten dat ik in een groep een discussie startte met de titel "ICT'ers kunnen niet
communiceren".
Een beetje triggeren dacht ik...
BAM, meer dan 400 comments, haha!

Jaren liet ik LinkedIn helemaal links liggen.
Jarenlang heb ik nauwelijks gekeken en al helemaal niets bijgedragen.

Tot ik deze zomer weer eens een kijkje nam.

Hoe kan ik LinkedIn inzetten om mensen te inspireren?

🌟🌞Aramik Garabidian🌞🌟 had goede tips.
Jacko Meijaard vind ik inspirerend (ik mag binnenkort op zijn seminar spreken).
En ★ Marjolijn Cohen ★ had ook hele handige tips en ik ontdekte dat er nog zoveel te leren valt.

Oud collega's kregen in de gaten dat ik weer actief was en namen weer contact op!

hashtag#LinkedIn is goud waard!
Peter-August Keur bedankt!

Komende tijd ga ik me verder verdiepen in alle mogelijkheden en ik zal mijn ontdekkingen met je
delen.

Waar is LinkedIn eigenlijk voor bedoeld?
Gisteren schreef ik dat ik zo enthousiast ben over dit platform (na jaren afwezig geweest te zijn).

Mijn nieuwsgierigheid is steeds groter geworden om de vraag te beantwoorden:
Hoe kan ik LinkedIn maximaal benutten?

Dus ik ben een onderzoek begonnen en deel wat ik leer of ontdek.

Het eerste dat ik helder wil hebben is de vraag waar ik mee begon.
Als ik rondscroll op de tijdlijn dan zie ik posts die ik in de volgende categorieën schaar:

Kijk eens, mijn blog!
Kijk eens, ik gaf een event en het was geweldig!
Kijk eens, mijn nieuwe website staat online!
Kijk eens, binnenkort geef ik een workshop!
Herken jij ook...?
Doe je mee aan mijn webinar?

Eerlijk is eerlijk, ik heb zelf aan alle categorieën meegedaan.

Maar ik word er niet vrolijk van.

Volgens mij is het hier voor bedoeld:

1. Jezelf zakelijk positioneren in de markt; wie ben je, wat doe je/ wie help je en wat is het resultaat?
2. Connecten met mensen die je wilt helpen of die jou verder kunnen helpen met je missie.
3. Kennis delen
4. Een community bouwen, gelijkgestemden verbinden
5. Vragen stellen/antwoord geven op zakelijke vraagstukken
En daar word ik wél vrolijk van!

1. Wat is een indicatie dat je LinkedIn optimaal inzet?
Dit is mijn 1e LinkedIn tip die ik met je deel.
Categorie 1: Jezelf positioneren in de markt

Iets wat ik sinds kort elke dag doe om te zien wat het effect van mijn bijdragen op LinkedIn is:

Het aantal profiel views bijhouden.

Gelukkig houdt LinkedIn dat bij (zie bijgevoegde foto van vandaag).

En het lijkt alsof dat niet elke dag aangepast wordt, maar wel vaker dan 1x per week.
In ieder geval kun je per week zien hoeveel visits je hebt en ook hoeveel procent meer of minder dan
vorige week.

Wanneer gaat het aantal profile views omhoog?

Als ik actief ben, logisch...
Als er veel views op mijn post zijn, interessant...

En er zijn meer views op mijn posts als er meer comments en likes zijn.

Wat mij opvalt is dat als een post veel los maakt dat er meer 2e graads connecties op mijn profiel
kijken.

Laten we die grafiek dan gebruiken om te sturen op...

Het betekent in mijn ogen (correct me if I'm wrong) dat wanneer het aantal profile views significant
gestegen is dat je meer betrokkenheid gecreëerd hebt!

Conclusie: houd wekelijks bij hoeveel views je hebt, op je posts en op je profiel.
Bekijk jij jouw grafiek ook?

2. Emoticons of niet?
LinkedIn Tip 2
Categorie: Positioneren in de markt

=======================================

Ik hoor en lees verschillende meningen over het gebruik van emoticons op LinkedIn.
En voor mijn onderzoek heb ik diverse artikelen en onderzoeken gelezen en lees ik ook graag jouw
mening.

Hier geef ik je vast wat stof tot nadenken;

Wetenschappelijke onderzoekers zeggen dat je door het gebruik van emoticons vriendelijker
gevonden kan worden. 😊
Ik lees zelfs dat je profiel tot 14x vaker bekeken wordt als...

Nu was ik zelf niet bij al die onderzoeken maar mijn eigen logische brein snapt wel dat visueler
maken van je tekst maakt dat

✔ het beter onthouden wordt
✔ het meer opvalt
✔ het beter te lezen is als er opsommingstekens gebruikt worden
✔ het prettiger lezen is
✔ je je boodschap beter kunt overbrengen

Maar veel tegenstemmers zeggen dat het niet zakelijk of zelfs kinderachtig is.

Waarom behandel ik dit vraagstuk in de categorie Positioneren in de markt?
Om de simpele reden dat ik op dit moment 2 emoji's in mijn profielnaam heb staan.
De 😍 staat voor Passie.
De 🚀 staat voor Winst.

Bijna niemand in mijn netwerk past dit toe. 🌟🌞Aramik kwam er mee en ik vind dat het opvallend is
én herkenbaar.

3. LinkedIn Headline: origineel of effectief?
LinkedIn Tip 3
Categorie: Positioneren in de markt

=======================================

Je headline is na je naam het eerste dat mensen zien.
Wat je daar schrijft = jouw positionering

Ik ben een tijdje voor 'origineel' gegaan, Passie->Winst coach...
Maar ik heb het aangepast.
Effectief is beter.

Waarom?
Heel simpel; mensen willen snappen wat je doet.
En jij wilt dat mensen snappen wat jij voor hen kunt betekenen.

Een andere reden is dat ik sinds mijn originele headline niet meer gevonden werd op 'businesscoach',
ook al stond dat in mijn bio.

Dus...
Waar zoeken jouw klanten op?
In welk 'mentaal hokje' zit jij?

Als je een bakker of een slager bent is dat niet zo moeilijk.
Maar trainer, coach, adviseur..., in wat dan? En voor wie?

Via een iphone heb je meer dan 120 tekens voor je headline.
Ik denk dat je dat niet nodig hebt.
Hoe langer de headline des te meer onduidelijkheid creëer je.

Als je auteur bent van een bestseller vind ik het verstandig om dit feit te noemen.
Jouw resultaten doen iets met het brein van de potentiële klant die ook de resultaten wil die jij al
bereikt hebt.
Zo creëer je al je expertstatus.

Je kunt ook een ander feit noemen dat bijdraagt aan een positieve positionering.

4. LinkedIn Banner; kans voor promotie of niet?
LinkedIn Tip 4
Categorie: Positioneren in de markt
=================================

De eerste foto die mensen van jou zien is je profielfoto.
Lijkt me duidelijk dat die op LinkedIn professioneel moet zijn;

Je gezicht duidelijk te zien, open blik, glimlach, geen afleidende achtergrond, etc.
Dat is wat mij betreft geen tip waardig...

Maar je LinkedIn Banner, daar heb ik eens goed naar gekeken.
Die banner moet bij voorkeur 1584 x 396px zijn en die maak ik met Canva (online design software).

Wat vinden jullie?
Mag je hierop promotie maken?

Ik vind van wel.
Die banner is een kans om je 'front-end' product te promoten.
Voor mij is dat het 2-daags Expertseminar voor ZZP'ers op 22 en 23 november a.s.

Met 'front-end' bedoel ik trouwens dat het een laagdrempelig (laag geprijsd) event is voor mensen
die voor het eerst live kennis komen maken.

Ik zag zojuist dat die banner op je mobiel weer anders getoond wordt.
Dan zit je profielfoto in het midden over de banner heen.
Voor mij was het gevolg dat 'expertseminar.nl' niet meer te lezen was.

Daarom heb ik het zojuist veranderd, de tekst naar de rechter zijkant zodat het zowel op een desktop
als op mobiel te lezen is.
Niet te lezen op mobiel:

Wel te lezen op mobiel:

Klik op de afbeelding om naar Expertseminar.nl te gaan.

Check je die van jou ook even?

5. LinkedIn Bio/profile; Over mij of over jou?
LinkedIn Tip 5
Categorie: Positioneren in de markt

=================================

Zoals je misschien gelezen had ben ik aan het onderzoeken hoe ik LinkedIn beter kan inzetten.
Vandaag heb ik stilgestaan bij mijn bio, het verhaal dat je bij je profiel kunt schrijven.
Ik keek er naar en dacht; dit is vooral mijn verhaal en natuurlijk is het goed dat mensen meer over mij
te weten kunnen komen.

Maar toen dacht ik:

Wanneer kijk ik op iemands profiel?
Om te zien of die persoon interessant is voor mij.
Of die persoon iets heeft of geeft dat ik wil leren.

Oeps, mijn verhaal ging vooral over mij en waarom ik doe wat ik doe.
Op zich niets mis met dat verhaal, maar niet waar de lezer naar zoekt.

Dus ik heb het anders aangepakt.

Het gaat nu over de lezer en ik vertel ze welke 3 kado's ze kunnen krijgen als ze van mij willen leren.

Onderaan heb ik ook media LINKS van de 3 kado's ingevoerd zodat er een afbeelding onder het
verhaal komt waarop je kunt klikken.
Ik heb er voor de duidelijkheid nog even bij gezet wat die afbeeldingen betekenen en waar ze op
moeten klikken om bij de informatie te komen.

Kijk maar eens op mijn profiel om te zien hoe ik het heb aangepakt.

Ik ben ook benieuwd naar je feedback.

6. Wanneer maak je een LinkedIn Bedrijfsprofiel?
LinkedIn Tip 6
Categorie: Positioneren in de markt

=================================

Gister heb ik een bedrijfsprofiel aangemaakt, genaamd 'Hugo Bakker'.
1 volger, ikzelf...
Niet dat ik van plan ben om daar op korte termijn iets mee te gaan doen.
Maar puur om te kijken hoe dat werkt.

Dit is wat er gebeurt als je dat doet:
Als mensen nu op mijn profiel kijken zien ze aan de rechterkant bij de contactgegevens het logo en
de naam van het bedrijf.
Dat staat wel netjes trouwens.
Maar omdat ik een eenmanszaak heb zie ik hier niet direct de meerwaarde van.

Waar ik het wel voor ga doen is voor 101werkvormen.
Dan kan men die content volgen.

En op mijn eigen tijdlijn deel ik business gerelateerde content.
Dan kunnen mensen die content volgen.

Met een bedrijfsprofiel kun je iemand inhuren of in dienst nemen die dit voor je gaat beheren vanuit
zijn of haar naam.
Dus dan staat er zoiets als 'Piet deelt namens 101werkvormen'.

Ik heb nog een aantal projecten die in aanmerking zouden komen voor een bedrijfsprofiel; kortom,
zoals ik er nu naar kijk is het vooral handig als je verschillende bedrijven hebt.

Heb jij een bedrijfsprofiel en wat zijn jouw ervaringen?

7. LinkedIn of Facebook?
LinkedIn Tip 7
Categorie: Positioneren in de markt

=================================

Vanmiddag had ik een gesprek met 🍀🎓 Michael Pilarczyk 🎓🍀r mijn Expert Podcast.
We spraken over hoe hij zichzelf gepositioneerd heeft en hoe hij het voor elkaar krijgt om een zaal
met 1000 man te vullen.
Uiteraard ging het ook over social media en wat blijkt....?

Hij is sinds een paar weken gaan focussen op LINKEDIN!!
Waarom?
Hij vertelde dat zijn bereik 'hier' binnen een paar weken verdubbeld is.
Dat het organische bereik veel groter is dan op Facebook.
Een video 'hier' die 15.0.000 views had...
Dat zou op Facebook zonder adverteren noooit lukken.

Ik moet het gesprek nog klaarmaken voor publicatie en als het klaar ik zal ik het zeker laten weten
want het is zeer waardevol om naar zijn ervaringen te luisteren.

Terug naar de LinkdeIn tips serie.

Facebook of LinkedIn?
Ik was al aan het focussen.
Michaels ervaringen bevestigen dat het goed is, niet alleen voor het bereik, maar ook nog voor iets
anders.
Dat bewaar ik nog even voor de podcast.

O ja, by the way, wie zou jij willen dat ik ga interviewen voor de Expert Podcast?
Zie bio voor de link naar de Expert Podcast.

8. LinkedIn tip 8
Categorie: Connecten met mensen
-------------------------------------Na mijn post over de Expert Podcast met 🍀🎓 Michael Pilarczyk🍀kreeg ik 40+ nieuwe connectie
verzoeken, keken 143 mensen op mijn profiel en werd ik vooral blij van alle leuke reacties.
Dank daarvoor.
De podcast komt er aan, nog even geduld.
Ik wil nog een jingle laten ontwikkelen en er zijn nog wat actiepuntjes...

Afgelopen dagen heb ik 7 tips gedeeld over hoe je LinkedIn kunt inzetten om jezelf te positioneren in
de markt.

Zoals zo vaak heeft degene die de tips geeft het meeste geleerd... 😋

En ik ga door met tips geven.
Er waren namelijk 5 categorieën waar LinkedIn voor is bedoeld.

1. Jezelf zakelijk positioneren in de markt;
2. Connecten met mensen;
3. Kennis delen;
4. Een community bouwen, gelijkgestemden verbinden;
5. Vragen stellen/antwoord geven op zakelijke vraagstukken;

Het interview met Michael zorgde dus voor flink wat nieuwe connecties.

En ik stelde mezelf de vraag;
Wat maakt nu dat deze mensen met mij willen connecten?

En daarop vroeg ik mezelf af:
Wanneer stuur je iemand een verzoek om te connecten?
En: wie accepteer je wel en wie niet?

Mijn waarheid is:
Dat hangt af van je doel of je strategie!

Morgen verder...

9. Wanneer stuur je iemand een connectie verzoek?
LinkedIn tip 9:
Categorie: Connecten met mensen
-------------------------------------Op dit moment heb ik 5266 connecties.
Weet je nog wie de eerste was?
In mijn serie LinkedIn tips ben ik begonnen te vertellen hoe Peter-August Keur mij in 2007 een
connectieverzoek stuurde.

In de jaren daarna heb ik de volgende strategieën toegepast:
(En eerlijk is eerlijk; in the end is mijn doel om meer mensen te bereiken en makkelijker klanten aan
te trekken.)

🚀 Iemand die op mijn profiel gekeken heeft.
🚀 Iemand die in dezelfde groep actief is.
🚀 Iedereen die lid is van de groep 101werkvormen (4000 leden) .
🚀 Iemand die ik persoonlijk ken.
🚀 Iemand die geconnect is met iemand die ik wil bereiken.

Het is duidelijk dat ik niet van mening ben dat je alleen connect als je iemand persoonlijk kent.

Wat is de effectiefste manier?
Als ik er logisch over nadenk wil ik dat mijn netwerk zoveel mogelijk relevant is in relatie tot wat ik
doe.
Dat betekent namelijk dat mijn content beter gelezen en gewaardeerd wordt.

En dus wil ik linken met:
☑️ mijn doelgroep, potentiële klanten.
☑️ mijn klanten, deelnemers aan workshops of seminars

Dat klinkt wel heel eenvoudig...

Hoe zie jij dit?

10.

Hoe stuur je effectief een connectie verzoek?

LinkedIn tip 10:
Categorie 2: Connecten met mensen
-------------------------------------Als je wilt connecten met iemand kun je dat op 2 manieren doen.

1. Via 'My Network' waar je de connectieverzoeken ziet én waar je een 'Discover' overzicht ziet staan
van 'people', 'groups' en 'hashtags'.

2. Door het profiel te bezoeken en dan te connecten.

Wat heeft mijn of 'de' voorkeur?
Als je voor de 1e optie gaat is het connectieverzoek al verstuurd zodra je op 'connect' klikt.

Ik raad dit af.
Heel soms doe ik dit als ik iemand persoonlijk ken.

Veel beter is optie 2.
Dan kun je een 'note' schrijven.
Bijna niemand doet dit...

Ik vertelde je dat ik afgelopen week na de post over de Expert Podcast door 40+ mensen werd
geconnect.
Weet je hoeveel mensen er een berichtje bij schreven?

Schrik niet...

Slechts 3!!!

Mijn tip is: schrijf altijd een 'note' en vertel waarom je wilt connecten.
Morgen meer over...

✖️ Wat je zeker NIET wilt schrijven.
☑️ Wat in mijn ogen effectief is.

Wil je me vast laten weten waar jij helemaal op afknapt als iemand je een connectieverzoek met
bericht stuurt?

11.

Wat je NIET wilt schrijven bij connectie verzoek!

LinkedIn tip 11:
Categorie 2: Connecten met mensen
-------------------------------------Gister heb ik het gehad over 2 manieren om een connectieverzoek te doen.

Vandaag is mijn tip om 1 ding vooral niet te schrijven of te vragen.

Vraag nooit om samen eens een bakje koffie te drinken OM TE ZIEN OF WE IETS VOOR ELKAAR
KUNNEN BETEKENEN.

Waarom?
Dat staat zo desperate!

🍀🎓 Michael Pilarczyk 🎓🍀mde het ook in de podcast (die binnenkort uitkomt):

"Blijkbaar lever je te weinig toegevoegde waarde om zelf iets te doen, blijkbaar geef je te weinig."
En: "Blijkbaar heb je heel veel tijd, want anders kun je die afspraken niet maken..."

Wat dan wel?
Bouw eerst een relatie, verdiep je in de persoon.
En dan weet je heus wel of je iets voor die persoon kunt betekenen.
Dat hoeft niet 'voor elkaar' te zijn, wees eerst van waarde VOOR DIE ANDER.

12.

Wat je WEL wilt schrijven bij connectie verzoek!

LinkedIn tip 12:
Categorie 2: Connecten met mensen
-------------------------------------Afgelopen dagen heb ik vanwege onze verhuizing niets gepost.

Het was even heel heftig maar nu heb ik weer een heerlijke plek om te werken (de foto is het uitzicht
vanuit mijn kantoor, onze voortuin).

Wat schrijf je bij een connectieverzoek?

Om een voorbeeld te geven;
Laatst zag ik een Engels artikel van een LinkedIn specialist.
Ik vond het interessant en zag het al voor me om haar uit te nodigen om samen een webinar te
geven.
Nu leek me dat niet zo'n goed voorstel om bij een connectieverzoek te doen.
Eerst relatie opbouwen...
Dus ik deed een connectieverzoek met een 'note'.

Het enige dat ik schreef was:

"Hey Louise, I found your blog on Linkedin about emoij's very helpful and would love to connect.
Currently I am researching what works on Linkedin. greets Hugo"

Ze accepteerde het verzoek en reageerde met:

"Hey Hugo Glad you enjoyed the article and delighted to connect. Let me know if I can be of any help
with your LinkedIn strategy. Cheers Louise"

Als er een mooi vervolg komt laat ik het je weten.

13.

Alle connectieverzoeken accepteren of...?

LinkedIn tip 13:
Categorie 2: Connecten met mensen
-------------------------------------Ik ben heel benieuwd naar hoe jij omgaat met connectieverzoeken en waarom...

Zelf accepteer ik bijna alles.
Waarom?
Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren en hoe groter mijn netwerk des te meer
mensen kan ik bereiken.
Bovendien heeft de betreffende persoon niet voor niets een verzoek gestuurd.
Wie (of beter gezegd: wat) ik niet accepteer is;

⛔ Mensen die een bedrijfslogo als profielfoto hebben.
⛔ 'Mensen' die een bedrijfsnaam als naam hebben

Ik moet zeggen dat er veel minder 'verdachte' profielen zijn op LinkedIn dan op Facebook en Twitter

Wat is de tip dan precies hoor ik je denken?
Gewoon; doe wat jij denkt dat goed is en maak een bewuste keuze.

Waar het wel steeds om blijft gaan is dat je netwerk relevant is voor wat betreft de content die je
post.

Hoe krijg je de juiste connectieverzoeken?
Daar heb ik een handigheidje voor, morgen meer...

14. Hoe krijg je de juiste connectieverzoeken?

LinkedIn tip 14
Categorie 2: Connecten met mensen
-------------------------------------Gister hebben we het gehad over het accepteren van connectieverzoeken en vandaag deel ik een tip
hoe je er voor zorgt dat de juiste mensen met jou gaan connecten?

Allereerst, wie zijn ‘de juiste mensen’?
Voor mij zijn dat potentiele klanten of mensen die mij in contact kunnen brengen met mensen
waarmee ik wil connecten.

De strategie die ik nu ga delen is bedoeld om potentiele klanten te vragen met je te connecten.
Het is eigenlijk heel simpel en ik pas het toe op hugobakker.com en op 101werkvormen.nl.
Je kent vast wel het principe van ‘DE GRATIS WEGGEVER’.
Die weggever is zo gemaakt dat jouw potentiele klant gratis toegang krijgt.
Op de downloadpagina vraag ik om te connecten met mij.
Ik noem ook een win-win;
Bijvoorbeeld: Door te linken vergroten we beiden ons netwerk.

Op 101werkvormen verwijs ik niet naar mijn eigen profiel maar naar de Community op LinkedIn (en
ook op Facebook).
De win-win is dan:
Word lid van de community, inspireer elkaar en blijf op de hoogte van de nieuwste werkvormen.

Wil je Succes strategieën leren toepassen?
Kom dan naar het gratis 2-daagse Expert seminar. Het seminar is gratis, je betaalt alleen voor de
koffie, thee en de lunches.
Op deze manier kan ik mijn missie verspreiden en dat is om

Trainers, coaches, sprekers, kennisondernemers en therapeuten te helpen om
hun missie te verspreiden want samen kunnen we de toekomst van deze
wereld redden!
Jullie zijn namelijk degene die het bewustwordingsniveau van de mensheid vergroten, die staan voor
verbinding, liefde, geluk, gezondheid, vrede, een schone natuur en een leven in overvloed.

Vol is Vol

Hopelijk zie ik je in Veenendaal!
Groet, Hugo

