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INLEIDING 

 

WAAROM ZOU JIJ EEN E-BOOK MOETEN HEBBEN? 

Via je website en blog ga je een mailinglijst opbouwen van potentiële klanten. 

Dat doe je niet door jan en alleman te vragen zich in te schrijven.  

Je wilt dat mensen een signaal afgeven dat jij interessante informatie voor ze 

hebt. Het enige wat ze daar voor hoeven te doen is hun e-mailadres (en 

eventueel naam) in te vullen in het opt-in formulier op je website.  

Je e-book is dus een gratis weggever of zoals ze het in de blogwereld noemen 

een incentive.  

Met een e-book kun je ook al meteen laten zien wat jij in huis hebt. Je 

potentiële klanten kunnen op die manier al kennis maken met jou en je 

expertise.  

 

WAT STAAT ER IN HET E-BOOK? 

Het e-book bevat waardevolle informatie waar je lezer direct wat mee kan. Dat 

kan van alles zijn.  

Je kunt een probleem beschrijven en de oplossing geven in een aantal simpele 

stappen.  

Of je geeft waardevolle tips. Wanneer je tips geeft, zorg dan wel dat je een 

flinke lijst met tips hebt.  
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DUURT HET LANG OM EEN E-BOOK TE MAKEN? 

Het hoeft niet lang te duren voordat je een e-book heb. Dit e-book heb ik in 

een paar uur gemaakt. Ik ben op een avond begonnen. De outline heb ik in een 

half uur neergezet en ben die toen gaan invullen.  

Al met al heeft het me ongeveer 4 tot 5 uur gekost om het e-book te 

publiceren.  

HOEVEEL PAGINA’S MOET HET E-BOOK HEBBEN? 

Een e-book hoeft echt niet zo heel lang te zijn. Ik ken e-books die 7 pagina’s 

hadden. Ik ken ook e-books die meer dan 200 pagina’s hadden. En allemaal 

waren ze gratis en even waardevol voor mij. Het gaat dus niet om hoeveel 

pagina’s, maar om de waarde die het de lezer biedt. Die waarde kan in 1 tip 

zitten die je geeft in een lijst van 50.  

Die waarde kan zitten in de oplossing die je biedt.  

Hoe dan ook, een e-book hoeft niet lang, groot of veel pagina’s te hebben om 

waardevol te zijn.  
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HOOFDSTUK 1: EEN E-BOOK MAKEN IN ÉÉN MIDDAG 

 

MOET HET E-BOOK NIEUWE INFORMATIE BEVATTEN? 

Het e-book hoeft geen nieuwe informatie te bevatten. Wel waardevolle 

informatie.  

Ga echter geen plagiaat plegen, dat is ook weer niet de bedoeling. Ik bedoel dat 

de informatie, oud of nieuw, bij jezelf weg komt.  

WAAR HAAL IK DE INFORMATIE VANDAAN? 

Er is één bron waar je waardevolle informatie vandaan haalt voor je e-book en 

dat is je blog.  

Je verzamelt een aantal blogartikelen over één onderwerp. Ze moeten 

natuurlijk wel bij elkaar passen.  

Je zorgt ervoor dat de overgang van het ene naar het andere artikel logisch is 

en voilà, je hebt de inhoud van je e-book. 

MAAR IK HEB NOG GEEN BLOG? 

Tja, dan wordt het lastig………. (zei ik enigszins sarcastisch). 

Nee, hoor, helemaal geen probleem. In hoofdstuk 2 beschrijf ik 7 stappen die je 

volgt om een e-book vanaf het begin te maken.  
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HOOFDSTUK 2: 7 STAPPEN OM EEN E-BOOK TE MAKEN 

 

STAP 1 KIES HOOFDONDERWERP 

Kies een onderwerp waarover jij kunt blijven schrijven, ook handig voor je blog. 

Het mooiste is wanneer je een probleem kunt formuleren dat je doelgroep 

heeft.  

Belangrijk is dus om te weten wat er onder je doelgroep leeft.  

Mijn doelgroep heeft bijvoorbeeld moeite met het starten van een blog. Wat 

heb je nou echt nodig om een blog te starten? Een mooi probleem voor een 

geweldig e-book.  

Of hoe schrijf/ maak ik nou een e-book? 

Jouw doelgroep loopt ook met zo’n probleem rond. Soms is het zo simpel dat je 

het gewoon vraagt aan een aantal mensen. Het probleem dat steeds terugkomt 

is het onderwerp voor je e-book.  

 

STAP 2 BESCHRIJF HET PROBLEEM 

Wanneer je helder hebt wat het probleem is, ga je het uitgebreid beschrijven. 

Jij bent de expert en jij weet waar dat probleem vandaan komt, of waarom je 

doelgroep dat probleem heeft.  
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Je kunt het jezelf gemakkelijk maken door een aantal vragen te stellen met 

behulp van: 

 Wie 

 Wat 

 Waar 

 Wanneer 

 Waarom 

 Waarvoor 

 Hoe 

Een paar voorbeelden: 

Wat is het probleem? 

Het opzetten van een e-book als incentive/ opt-in 

Voor wie is het een probleem? 

Vrouwen van 45 jaar en ouder, die net zijn begonnen met bloggen.  

Waarom is het een probleem? 

Ze hebben genoeg kennis in huis, maar weten niet hoe ze dat kunnen delen met 

hun doelgroep. 

Wat is het gevolg van het probleem? 

Hun mailinglijst heeft geen kans om te groeien, ze kunnen hun doelgroep en 

potentiële klanten niet bereiken en de groei van hun bedrijf stagneert.  
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Wat is de oorzaak van het probleem? 

Angst is de oorzaak. Ze twijfelen of ze het wel kunnen en zijn bang voor de 

reacties.  

Uiteraard breid je de antwoorden in je e-book wat uit, zodat het verhaal body 

krijgt.  

 

STAP 3 BESCHRIJF DE OPLOSSING 

Dezelfde techniek die je gebruikt om het probleem te beschrijven gebruik je 

ook om de oplossing te beschrijven.  

Je formuleert een aantal vragen en gaan die beantwoorden. 

Het voordeel van vragen is, dat je ze niet NIET kunt beantwoorden. Een 

duidelijke vraag geven je voldoende houvast om niet af te dwalen van het 

onderwerp.  

 

STAP 4 MAAK MOOI: LAYOUT + COVER 

Nu de inhoud van je e-book is geschreven ga je de tekst opmaken.  

Er zijn bloggers die dat niet doen en evengoed hun mailinglijst met het e-book 

als een dolle laten groeien.  

MAAR het oog wil ook wat. Geef het e-book een uitstraling die past bij jou en je 

bedrijf.  

In de nieuwste versie van MS Office geeft MS Word hele mooie ontwerpen 

voor verschillende lay-outs.  
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De lay-out van dit e-book heb ik ook in MS Word gemaakt. 

Belangrijk is om het jezelf vooral gemakkelijk te maken. Wees ook niet te 

perfectionistisch. Perfectionisme vertraagt en levert je uiteindelijk geen e-book 

op maar een document dat ruimte inneemt op je harde schijf.  

 

STAP 5 MAAK EEN PDF 

Maak van het uiteindelijke e-book een PDF.  

In MS Word kun je een document op verschillende manieren opslaan, ook als 

PDF.  
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STAP 6 MAAK EEN 3D COVER 

Op je website wil je natuurlijk een mooie afbeelding van je e-book hebben. Ook 

hier geldt. Het ook wil ook wat.  

Hieronder een aantal voorbeelden van 3D covers voor een e-book.  

Dit was de cover van mijn allereerste e-book. 

Zelf vond ik hem te simpel.  

 

 

 

Deze is voor mij toch te flashy. Werkte ook niet echt.  

Onduidelijk, te veel afleiding.  

 

 

 

Deze cover gebruik ik nu.  

Je ziet snel waar het overgaat. De titel is de oplossing. 

Simpele en effectieve opzet.  

 

 

 



13 
 

Deze 3D covers heb ik allemaal gemaakt met MyEcoverMaker. En online 

platform waar je heel veel verschillende covers kunt maken met een paar 

klikken.  

Ook voor een 3D cover geldt dat je niet te perfectionistisch moet zijn.  

 

 

STAP 7 ZET HET E-BOOK OP JE WEBSITE 

Nu staat het e-book in PDF op je computer, heb je een mooie 3D cover en ben 

je klaar om het op je website te zetten. 

Je e-book zet je achter het opt-in formulier op je website. 

Zodra mensen zich inschrijven en hebben bevestigd komen ze op een pagina 

waar ze het e-book kunnen downloaden.  

 

KLAAR 

Gefeliciteerd!  

Je eerste e-book is een feit.  

Publiceer het en gebruik het om je mailinglijst te laten groeien. 

 

Op jouw blogsucces! 

Esther Molenaar 

http://www.myecovermaker.com/ref=BlogUniversiteit.html
http://www.myecovermaker.com/ref=BlogUniversiteit.html

