
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tip 1. Kort, krachtig en aantrekkelijk 
● Zorg dat jouw e-book kort en krachtig is geschreven en dat het 

makkelijk leest. Mensen verwachten zoveel mogelijk heldere 
informatie, inspiratie of praktische handvatten die een oplossing 
bieden voor hun probleem / behoefte.  

 

● Kies een pakkende titel dat nieuwsgierig maakt, helder genoeg 
is dat het uitnodigt om meer te lezen en zodanig triggert dat je 
jouw e-mailadres hiervoor wilt achterlaten.  

 

● Zorg voor niet al te lange alinea's, wissel korte en lange zin af, 
gebruik heldere koppen en gebruik aansprekende afbeeldingen, 
iconen of andere visuals. Zorg ervoor dat je rechtenvrije 
afbeeldingen gebruikt. Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruik 
maken van Shutterstock of Istock. Je kunt hiervoor ook gebruik 
maken van het bedrijfsabonnement bij Shutterstock van Master 
My Energy. Check voor de kosten ons dienstenpakket. 

 

● Bekijk eventueel ook gratis e-books die jouw aanspreken. 
Bezoek de website van bedrijven of professionals die jouw 
inspireren en kijk wat jouw aanspreekt. Let op inhoud, 
boodschap, stijl, woordkeuze, vormgeving en op de wijze waarop 
het e-book of de gratis tool wordt aangeboden. Noteer wat jij 
belangrijk vindt en blijf authentiek.  



 

Tip 2. Ken je doelgroep, ken je kracht 
Maak helder wat je wilt brengen aan kennis vanuit jouw vakgebied en 
wie jouw doelgroep is. Stel jezelf de volgende vragen om dit scherp te 
krijgen. 

- Hoe ziet mijn doelgroep eruit? Omschrijf dit zo specifiek mogelijk. 
Denk aan leeftijd, inkomen, interesses, behoeften enz.  

- Welke veel voorkomende behoeften/problemen heeft mijn 
doelgroep en waar hebben ze behoefte aan?  

- Kun je een niche markt vinden binnen deze doelgroep en 
behoeften? Waar is nog weinig over geschreven? Kun je een 
onderwerp uitlichten en een verdieping zoeken? 

- Wat kun jij vanuit jouw vakgebied en expertise bieden om ze te 
helpen en te inspireren? Zorg dat ze direct aan de slag kunnen 
met het onderwerp. 

- Waar ligt jouw kracht, waar blink jij in uit en hoe kun je deze kracht 
inzetten en naar voren laten komen in jouw e-book? 

 

Tip 3. Bepaal jouw soort E-book 
Welk soort E-book wil jij creëren en sluit aan bij jouw 
producten/dienstenaanbod? 

● Ga je voor een bijzonder receptenboek?  
● Kies je voor het delen van een kennisboek bestaande uit handige 

tips,  het delen van cases of onderzoek?  
● Ga je voor een praktische handboek met doelgerichte 

opdrachten?  

Beslis wat het beste past bij de boodschap die jij wilt brengen en 
bepaal daarmee het format en de stijl van jouw E-book.  

 



Tip 4. Schets de opzet van je E-book 

Maak zo snel mogelijk een eerste schets van je E-book. Zorg dat je 
ideeën niet in je hoofd blijven. Mocht je geïnspireerd worden en je bent 
niet in de buurt van je laptop, neem dan een voice op stuur jezelf een 
bericht als reminder.  
 
Op het moment dat je iets op papier zet gaat het vaak sneller stromen. 
Misschien heb je al veel losse ideeën over de inhoud of weet je al hoe 
je wilt starten of juist wilt eindigen. Schrijf zoveel mogelijk op zodat er 
een heldere structuur kan ontstaan en je direct kan starten met 
schrijven van de hoofdstukken.. 
 
Een opzet voor E-book kan bestaan uit: 
 

- een hoofdstukindeling  (zo ziet de lezer snel wat hij/zij kan 
verwachten) 

- een inleiding (schrijf hier ook iets over jezelf, wie ben jij,  waarom 
je dit deelt. Laat de lezer kennismaken met jouw als persoon en 
als Professional.  

- tips (geef handige tips, deel zoveel mogelijk  kennis en ervaring, 
spreek vanuit je hart) 

- actualiteiten (laat zien dat je up to date bent) 
- een stappenplan 
- praktische opdrachten 
- voorbeeldcases van jezelf en je klanten (help de lezer met 

herkenning van zijn probleem/behoefte en laat zien dat jouw 
expertise / methode werkt en wat het gevolg (de pijn) zou zijn 
wanneer er niets gedaan zou worden. Verhalen van klanten. 

- reviews ( verhalen die raken) 
- antwoorden op veelgestelde vragen/problemen 

 



 

Tip 5. Start meteen, plan je lancering! 
 

● Start zo snel mogelijk met het opschrijven van je ideeën begin 
met schrijven en schetsen. 

 
● Wat is je doel? Zorg dat je doel en je missie scherp zijn en dat 

deze zichtbaar is in je leefomgeving. Hang iets op, zet iets in je 
agenda, herinner jezelf aan je doelen.  
 
(onthoud dat het creëren van een gratis tool bijdraagt aan het 
vergroten van je naamsbekendheid, vertrouwen bij de klant en 
het vergroten van je bereik)   
 

● Check je bestaande materiaal. Heb je al eerder blogs 
geschreven, een scriptie gemaakt of onderzoeken gedaan?  
Wat heb je reeds paraat en wat kun je hiermee? 
 

● Maak het niet te ingewikkeld, blijf bij je kern, houd het kort en 
krachtig, deel vanuit je hart en borg kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. 
 

● Plan een datum van lancering 
 

● Maak een reële planning en zorg dat je wekelijks aan je E-book/ 
gratis tool werkt. 
 

● Zoek een buddy, iemand die je helpt om jouw doelen te 
bereiken. Maak afspraken om je deadlines te behalen en spar 
eventueel met een derde over jouw vakgebied.  

 
● Heb je meer hulp en begeleiding nodig? De Business Coaches 

van Master My Energy helpen jou graag. 
 


