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Je bent een kei in je vak. 
Het liefst praat je de hele dag over wat je hebt meegemaakt met klanten, de 

revolutionaire methode die je hebt ontdekt of het toffe nieuwe boek dat je 

hebt gelezen.

KORTOM: JE BENT EEN ECHTE EXPERT.

En daarom zou je het liefst nog veel meer mensen willen bereiken. Om 

ze te helpen gezonder te leven. Om hun huis warmer en gezelliger aan te 

kleden. Om ervoor te zorgen dat ze meer te weten komen over dementie. 

Boeken. Of wandeltochten in Friesland. Ik snap je. Ook ik ben zo’n passievolle 

ondernemer, mijn passie is namelijk: podcasten 😍 Maar daarover lees je straks 

meer.

NU OVER JOU ALS EXPERT.

Je bent een autoriteit in je vakgebied. Je bent de beste. Want dat is een 

expert. En je hebt een wens. Een wens om nog veel meer mensen te bereiken, 

zodat jouw kennis, methode, inspiratie of informatie ervoor zorgt dat zij fit 

blijven en gezond oud worden. Of dat ze niet meer schreeuwen tegen hun 

kinderen, waardoor hun kinderen blij opgroeien.



KORTOM: JE WILT DAT JE EXPERTSTATUS GROEIT.

Die expertstatus zorgt er namelijk voor dat jij vaker als een expert in jouw 

vakgebied wordt gezien én gevraagd. Waardoor jij veel meer mensen bereikt 

dan je nu doet. Daar gaat dt e-book met mijn beste 99 expert tips je zeker bij 

helpen!

Dit e-book is onderdeel van de Winnen als Expert Training. Deze complete 

training heb ik gratis toegankelijk gemaakt, omdat ik zo vaak de vraag kreeg 

hoe het me is gelukt om binnen 3 maanden dé nummer 1 podcast expert van 

Nederland te worden.

Ik vind het fantastisch om al mijn kennis, ervaring, geheimen en beste tips 

door te geven in deze Winnen als Expert Training. Heel veel plezier gewenst 

en wacht niet langer, maar claim je expertplek nu!

HOE JE DAT PRECIES DOET? DAT ONTDEK JE IN DIT E-BOOK MET MIJN 99 

BESTE EXPERT TIPS.

LET’S GO!

Mirjam
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TIP 1 START

Ok, dit klinkt misschien heel simpel, 

maar toch is dit een stap waar veel 

mensen stranden, namelijk: Start! 

Stel niet langer uit, bedenk geen 

(slechte 😉) excuses. Maar claim je 

autoriteit. Nu!

TIP 2 REASON WHY

Weet waarom je het doet: wat is 

de reden dat het zo belangrijk voor 

je is dat jij dé expert bent in jouw 

vakgebied? Welke beweging wil jij 

daarmee in gang zetten?

TIP 3 SPECIFIEK

Stel, je bent architect. Marketing 

specialist. Of fysiotherapeut. Kijk 

of je je expertschap nog scherper 

kunt kiezen. Zoals: architect voor 

zolderverbouwingen. Google 

Ads specialist. Of bekkenbodem 

expert. Allemaal expertises binnen 

een expertise. Doordat jij scherp 

kiest, kan een potentiële klant nóg 

makkelijker voor jou kiezen.

TIP 4 DOEL

Bepaal je doel. Een vraag die je 

daarbij kan helpen: Als jij geslaagd 

bent in je doel, hoe ziet de wereld 

er dan uit? En maak je doel SMART. 

Dus wanneer heb jij je doel precies 

gehaald?

TIP 5 MAAK EEN PLAN

Maak een plan: hoe ga je je doel 

behalen? In de audiotraining in 

deze Winnen als Expert Training 

doorloop je de stappen voor een 

eigen Expert Masterplan en ga je 

ook daadwerkelijk je eigen Expert 

Masterplan maken. Klik hier om 

direct naar de audiotraining te gaan.

TIP 6 PLAN IN JE AGENDA

Zorg dat je je plan ook 

daadwerkelijk in je agenda plant. Ga 

je bijvoorbeeld als expert een boek 

schrijven? Of een podcast starten? 

Plan dit dan in je agenda, zodat 

je plannen niet verzanden in de 

hectiek van alledag.

Bij dit e-book hoort de gratis online Audio Training Winnen 
als Expert waarin je hoort hoe jij in 4 simpele stappen goed 
geld verdient als expert. Klik hier om direct naar de 
Audio Training te gaan.
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TIP 7 KIES EN JE WORDT GEKOZEN

Bepaal je publiek. Je bent er niet 

voor iedereen. Kies een specifieke 

groep voor wie jij wél er bent en 

wat je oplossing is: kies en je wordt 

gekozen. 

TIP 8 TRAINING

Zie je Expert-‘reis’ als een training 

waarin je stap voor stap beter wordt. 

Falen bestaat niet. Je kunt alleen 

maar leren door vallen en opstaan. 

Daarvoor moet je wel stappen 

zetten, anders kun je niet vallen 😉 

Dus: blijf in beweging.

TIP 9 TITEL

Als ik experts vraag om in maximaal 

2 woorden te omschrijven wat 

voor expert ze zijn, krijg ik vaak als 

reactie: “oeh, dat is moeilijk!” Stel, je 

bent te gast bij het journaal of wordt 

geciteerd in de krant. Dan is het 

belangrijk dat je experttitel kort en 

krachtig is. Ook hier geldt: kies en je 

wordt gekozen!

TIP 10 COPY

Besteed veel tijd en aandacht 

aan je copy (teksten), omdat dit 

je visitekaartje is. Dit is wat jouw 

doelgroep als allereerste ziet op 

je website, social media en mails. 

Daardoor besluiten ze om verder te 

kijken, lezen of luisteren. Zorg dat 

je copy pakkend is en je doelgroep 

echt raakt.

TIP 11 STUDEER

Als expert ben je de beste en wil je 

steeds beter worden. Daarom is het 

belangrijk om nieuwe kennis op te 

doen: lees boeken, luister podcasts 

en studeer. Op deze manier word en 

blijf jij de nummer 1! 

TIP 12 CREËER IN PLAATS VAN 

CONSUMEER

In de tijd dat jij een podcast luistert, 

kun je ook een podcast maken 😊 

Simpel misschien, maar voor mij 

echt een gamechanger. Toen ik dit 

hoorde, was dat hét moment voor 

mij om mijn eerste eigen podcast te 

starten. 

Bij dit e-book hoort een gratis Expert Masterplan waarin je in drie 
simpele stappen de nummer 1 expert in jouw branche wordt. Klik 
hier om direct naar het Expert Masterplan te gaan.
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TIP 13 SAMENWERKINGEN

Heb je een collega die meer 

weet over een bepaald topic 

wat niet jouw expertise is, maar 

wel veel waarde toevoegt voor 

hetzelfde publiek? Kijk hoe je kunt 

samenwerken, bijvoorbeeld door 

samen een event te organiseren 

over beide onderwerpen. Op die 

manier verdubbel je allebei je bereik.

TIP 14 TEACH

Uit onderzoek is gebleken dat de 

beste manier om nieuwe kennis 

eigen te maken, niet is om veel 

boeken te lezen of meer cursussen 

te volgen. Maar simpelweg het 

doorgeven van je eigen kennis. 

Google maar eens op learning 

pyramid. Dus: deel jouw inzichten, 

lessen en kennis via workshops en 

lezingen. Teach!

TIP 15 NOOIT MEER 

INSPIRATIELOOS

Weet je niet goed over welke 

onderwerpen je nu weer een blog 

of post moet schrijven? Of welke 

video of podcastaflevering je moet 

opnemen? Blok een uur of dagdeel 

in je agenda om over onderwerpen 

voor je content te brainstormen. Op 

die manier heb je nooit meer gebrek 

aan inspiratie voor je content.

TIP 16 KANAALKEUZE

Kies één manier om je kennis te 

verspreiden, bijvoorbeeld een 

blog, YouTube of een podcast. 

Vervolgens: elimineer de rest. Een 

mooi voorbeeld is Kim Munnecom. 

Zij koos 2 jaar geleden voor 

haar podcast als belangrijkste 

marketingkanaal. Had 0 luisteraars. 

Maar bleef consistent doorzetten. 

Nu heeft haar podcast meer dan 

een miljoen downloads en doet ze 

succesvolle lanceringen via haar 

podcast. Dus: kies!

Bij dit e-book hoort de gratis online Audio 
Training Winnen als Expert waarin je hoort 
hoe jij in 4 simpele stappen goed geld 
verdient als expert. Klik hier om direct naar 
de Audio Training te gaan.
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TIP 17 WALK YOUR TALK

Als expert is geloofwaardigheid 

en vertrouwen SUPER belangrijk. 

Niet alleen praten over je expertise 

of topics, maar ook DOEN wat je 

zegt. Ben je bijvoorbeeld eigenaar 

van een webshop met mooie 

notebooks? Laat zien hoe je ze zelf 

gebruikt. Is yoga jouw expertise? 

Deel jouw eigen yoga practise. Niet 

alleen praten over, maar vooral 

DOEN!

TIP 18 GRATIS ADVIES

Toen ik steeds vaker vragen kreeg 

van collega’s of ik ze wilde helpen 

met het opzetten van hun eigen 

podcast, heb ik eerst gratis advies 

gegeven. Daarna vroeg ik feedback 

en testimonials, waardoor nieuwe 

klanten konden zien wat ik in mijn 

mars had. Dit is de basis voor de 

groei van mij als expert en van mijn 

business geweest.

TIP 19 GEEF EN GEEF NOG MEER 😊

Maak toffe templates, checklists, 

stappenplannen om je potentiële 

klant echt verder te helpen. Raffel 

het niet af, maak er echt iets moois 

en waardevols van. En geef het 

vervolgens gratis weg. Ja, gratis 😊 

Want wat je geeft, krijg je terug. In 

welke vorm dan ook. Dus: geef. En 

geef nog meer.

TIP 20 SOCIAL MEDIA

Op bijvoorbeeld LinkedIn of 

Facebook zijn rondom bepaalde 

onderwerpen te vinden, zoals 

beleggen, tuinieren of ondernemen. 

Zoek deze groepen die voor jou 

interessant zijn of maak er zelf 

eentje rondom jouw expertise. 

Beantwoord vragen en deel lessen.

TIP 21 GA VOOR GOUD

Als echte expert werk je alleen met 

de allerbeste klanten. Kies bewust 

om niet te werken met bepaalde 

klanten waarvan je al weet dat je ze 

niet kunt helpen of geen resultaat 

kunt leveren. Wees daarin heel 

duidelijk. Op die manier haal je 

de beste resultaten met en voor 

je klanten en blijf jij de allerbeste 

expert die je wilt zijn.

Bij dit e-book hoort een 
gratis Winnen als Expert 
Masterplan waarin je in drie 
stappen dé Expert in jouw 
branche wordt.
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TIP 22 WEES CREATIEF

Zie je iedereen in je branche opeens 

kiezen voor een bepaalde methode 

of social media kanaal? Kijk of je 

juist een andere richting op kunt 

gaan, zodat je opvalt. Wees creatief 

en volg niet de massa.

TIP 23 TEST

Kijk of je een klein groepje binnen 

jouw doelgroep kunt vinden om 

jouw nieuwe producten, maar ook 

je teksten of weggevers te testen. 

Dat levert vaak verrassende input 

op waarmee je je trainingen, teksten 

en content direct kunt aanscherpen, 

zodat het nog veel meer mensen 

aanspreekt. 

TIP 24 DOE HET GOED

Doe niet veel, maar doe dat wat 

je doet heel goed. Ik zie dat veel 

ondernemende experts op veel 

social media kanalen tegelijk actief 

zijn en nergens is de content écht 

goed. Focus je bijvoorbeeld op het 

schrijven van een wekelijks blog 

op LinkedIn. Of het publiceren van 

een dagelijkse podcast. En laat de 

rest vallen. Als je één kanaal hebt 

‘gemastered’, pak je het volgende 

kanaal. Zo breid je langzaam maar 

krachtig je expertimperium uit.

TIP 25 CALL TO ACTION

Wees niet bang om je kennis 

en expertise te verkopen. Geef 

veel gratis waarde, maar bied 

geïnteresseerden ook een betaalde 

vervolgoptie. 

TIP 26 PERSOONLIJK

Durf persoonlijk te zijn, ook al ben 

je expert voor of over een zakelijk 

onderwerp. Mensen doen business 

met mensen.

TIP 27 NEEM JE TIJD

Jouw expertise mag gezien en 

gehoord worden. Neem je tijd. 

Heb geen haast als je video’s 

maakt, artikelen schrijft of 

podcastafleveringen opneemt.

Bij dit e-book hoort een gratis online Masterclass (video) 
waarin je mijn nummer 1 manier hoort waardoor mijn bedrijf 
vorig jaar explodeerde. Klik hier om direct naar de Masterclass 
te gaan

https://www.youtube.com/watch?v=8AqMDkrWlBc&t=1s
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ALS EXPERT IS geloofwaardigheid en vertrouwen 
ESSENTIEEL



TIP 28 INTERVIEWS

Interview ervaringsdeskundigen, 

specialisten, collega’s of experts op 

jouw vakgebied. Op die manier word 

je niet alleen zelf een stuk wijzer, 

maar weten anderen je te vinden 

als het kennisplatform. En jou als 

bijbehorend expert 😊

TIP 29 INSPIREREN VERSUS 

INFORMEREN

Als expert zijn we vaak geneigd om 

heel veel informatie over ons topic 

te geven. Heel interessant, maar 

vaak niet heel inspirerend. Ga van 

informeren naar inspireren door 

ook leuke anekdotes en verhalen te 

vertellen. Dat inspireert je publiek.

TIP 30 HAPKLARE BROKKEN

Houd het simpel, ook wanneer je 

als expert meer theorie deelt. Maak 

er hapklare brokken van, zodat 

iedereen het begrijpt. Denk in 

een methode met 3 ingrediënten 

of een checklist met 5 stappen. 

Op die manier blijft je informatie 

overzichtelijk en gestructureerd, ook 

als het theoretisch is.

TIP 31 HERGEBRUIK CONTENT

Kijk regelmatig welke artikelen, 

video’s, posts, blogs of 

podcastafleveringen goed zijn 

bekeken, gelezen of beluisterd. 

Vertel vervolgens rondom 

hetzelfde onderwerp iets anders 

in nieuwe content. Blijkbaar zijn 

dit onderwerpen die de interesse 

hebben van je doelgroep, dus vertel 

er meer of anders over.

TIP 32 BEELD

Zorg voor goed beeldmateriaal dat 

de kijker precies laat zien welke 

expert jij bent en wie je bent. De 

juiste woorden zijn zilver, sprekende 

beelden zijn goud. 😊

TIP 33 ONLINE CURSUS

Deel je kennis in een online cursus. 

Vind je het nog lastig om een online 

cursus te verkopen? Geef de cursus 

dan eerst in een 1:1 traject. Vraag 

feedback, zodat jij je cursus kunt 

optimaliseren. En vraag om een 

testimonial, zodat je het vervolgens 

makkelijker kunt verkopen.

Bij dit e-book hoort een gratis 
Winnen als Expert Masterplan 
waarin je in drie stappen dé 
Expert in jouw branche wordt.
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TIP 34 VERSTERK ELKAAR

Ken je andere experts? Kijk hoe 

je elkaar kunt versterken door te 

verschijnen in elkaars video’s, als 

bonus in een programma of als 

gast in een podcast. Op die manier 

vergroten jullie op een makkelijke 

én leuke manier elkaars bereik.

TIP 35 BEWEGING

Kom in beweging, letterlijk. Je wordt 

niet gevraagd door een landelijke 

talkshow of toonaangevend 

vakblad door stil- of vast te zitten. 

Antwoorden vind je in beweging. 

Dus: ga wandelen, sporten, koken of 

opruimen. Kijk daarin wat bij jou past.

TIP 36 WEET WAT JE NIET WEET

Als expert heb je misschien het 

gevoel dat je perfect moet zijn en 

alles moet weten. Maar ik geloof dat 

een expert juist moet weten wat 

hij/ zij niet weet en dit ook duidelijk 

terug mag geven aan de klant. 

TIP 37 DOE MEER

Wat nog heel weinig gedaan wordt 

in Nederland, is als expert volledig 

domineren op kanalen. Bijvoorbeeld 

door dagelijks een video op 

TikTok te plaatsen. Dagelijks een 

podcastaflevering te maken. Of een 

wekelijkse YouTube show te maken. 

Stel dat jij als expert iedere dag jouw 

informatie en inspiratie deelt met je 

publiek, hoe waardevol is dat?!

TIP 38 SPREEK

Kijk of je als lifecoach een 

workshop mag geven in het 

lokale gezondheidscentrum. Of 

dat je als auteur te gast kunt zijn 

in een podcast. Er zijn zoveel 

sprekersmogelijkheden dus 

wacht niet tot je gevraagd wordt. 

Spreken is dé mogelijkheid om 

je expertstatus te vestigen én te 

bekrachtigen als expert. Dus zorg 

dat je op dat (digitale) podium 

terechtkomt.

TIP 39 STAP VOOR STAP

Bouw je expertstatus stap voor stap 

op. Zorg dat je niet overwhelmed 

raakt van alle mogelijkheden, want 

dat stagneert je voortgang. Zie het 

als een proces.

Bij dit e-book hoort een gratis 
online Masterclass (video) waarin 
je mijn nummer 1 manier hoort 
waardoor mijn bedrijf vorig jaar 
explodeerde. Klik hier om direct 
naar de Masterclass te gaan
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FOCUS
OPJa’s
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TIP 40 SPEEL GEEN ROL

Ben je onzeker over je rol als expert? 

Vind je bijvoorbeeld dat je te weinig 

weet of te snel praat? Speel geen 

rol. Zorg gewoon dat je jezelf bent. 

Daardoor blijven meer mensen bij je 

‘plakken’.

TIP 41 SLIMME CONTENT

Als expert is het super belangrijk 

om over je expertise te delen 

in de vorm van blogs, video’s, 

artikelen en/of podcastafleveringen. 

Bespaar tijd door je content slim 

te hergebruiken. Haal bijvoorbeeld 

quotes uit je podcastafleveringen en 

deel deze op social media. Of maak 

een podcastaflevering van een reeds 

geschreven blog. Recycle je content, 

zodat je tijd bespaart, maar wel veel 

waarde levert.

TIP 42 KRITIEK

“Je bent te langdradig” of “je weet 

er niets van”. Van wie krijg jij deze 

kritiek? Is het jouw ideale klant? 

Nee? Verander dan niets. Je bent 

expert voor je fans. Laat je haters links 

liggen (en soms ook je familie 😉).

TIP 43 MEER IMPACT

Wil je meer mensen bereiken, zodat 

je meer mensen kunt helpen en 

daardoor (een grotere) impact kunt 

maken? Besluit dan om volledig 

te domineren in jouw markt. Dat 

betekent dat je jezelf niet langer 

met anderen vergelijkt of stopt met 

denken dat je geen verschil kunt 

maken om welke reden dan ook. 

Wat je wél doet, is steeds nieuwe 

manieren vinden om waarde toe te 

voegen voor jouw doelgroep.

Bij dit e-book hoort een gratis 
Expert Masterplan waarin je in 
drie stappen dé Expert in jouw 
branche wordt.



TIP 44 NETWERK

Zorg voor een goed netwerk, zodat 

je kunt doorverwijzen als je iemand 

niet verder kunt helpen. Stel, je 

bent aannemer en iemand vraagt 

je advies over de tuin. Dan is dat 

waarschijnlijk niet je expertise. Als jij 

een goede tuinarchitect aanraadt, 

zal de ander je dankbaar zijn voor 

de goede doorverwijzing. En aan je 

denken op het moment dat hij de 

keuken wil verbouwen. 😊

TIP 45 VRAAG JE VOLGERS

Input om content te maken, ligt 

niet altijd voor het oprapen. Soms 

vraag je je echt af waarover je nu 

‘weer’ moet schrijven of opnemen. 

Oplossing: zet een oproepje in je 

mail of doe een poll op Instagram 

en vraag jouw volgers wat ze willen 

weten over jouw onderwerp. Zo hoef 

je het niet allemaal zelf te verzinnen 

en heb je altijd nieuwe onderwerpen 

voor je afleveringen.

TIP 46 DURF TE FALEN

Dit klinkt misschien als een 

heel vreemde tip, maar als 

ondernemende expert is het 

belangrijk om te leren verliezen.  

Durf te falen. Als je alles 100% 

perfect doet, is dat niet heel 

inspirerend. Het geeft juist 

geruststelling als jij ook fouten 

maakt. Dus: durf te falen.

TIP 47 BESCHEIDENHEID 

OVERBOORD

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen 

over het algemeen (!) bescheidener 

zijn dan mannen. Mannen 

denken sneller: “dat lukt me 

wel” en vrouwen zullen eerder 

doorverwijzen. Wees duidelijk wat 

je niet wilt of kunt als expert, maar 

wees ook niet te bescheiden.

TIP 48 FOCUS OP JA’S

Ben je startend ondernemend 

expert? Benader potentiële klanten 

en verzamel nee’s. Op die manier 

word je steeds beter in omgaan 

met afwijzingen. Daar heb je nu 

eenmaal mee te maken als je 

onderneemt. Maak een afstreeplijst 

met 50 rondjes ja/nee en benader 

50 mensen. Wedden dat er ook ja’s 

tussen zitten? Focus op de ja’s en 

niet op de nee’s. En zet door!

Bij dit e-book hoort een gratis online Masterclass (video) waarin je mijn 
nummer 1 manier hoort waardoor mijn bedrijf vorig jaar explodeerde. Klik 
hier om direct naar de Masterclass te gaan
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TIP 49 FULL IN

Als je een expert bent in 

bijvoorbeeld moestuinen of video 

apparatuur, mag je die plek als 

autoriteit ook echt claimen. Wees 

niet terughoudend, doe niets half, 

maar ga full in.

TIP 50 DOE WAT BIJ JE PAST

Misschien heb je ergens gelezen dat 

een bepaalde methode helemaal 

hot is in jouw branche . Dat je daar 

echt meer mee moet doen, terwijl 

het helemaal niet bij je past. Word 

geen naprater. Volg je eigen pad en 

laat je niet afleiden. Be yourself, the 

rest is already taken. 

TIP 51 KIJK AF

Zoek een mentor of coach in jouw 

expertisegebied. Je kunt natuurlijk 

het wiel zelf uitvinden en daar veel 

tijd en energie aan besteden. Maar 

er zijn anderen die je voorgingen. 

Het bespaart je veel verwarring, 

frustratie en vooral tijd en geld als 

je een mentor of coach raadpleegt 

waarbij je de ‘kunst’ kunt afkijken.

TIP 52 DURF HOGE PRIJZEN  

TE VRAGEN

Als expert mag je je eigen prijs 

bepalen. En dat betekent dat je 

best wat hoger mag zitten dan ‘de 

rest’. Jij bent immers de expert en 

dat heeft zijn prijs. Mensen zijn ook 

bereid om voor die expertise te 

betalen.

TIP 53 KIES EN JE WORDT GEKOZEN

Zodra jij een keuze maakt voor een 

bepaald expertisegebied, kan een 

potentiële klant ook makkelijker 

voor jou kiezen. Ze weten wie je 

bent, wat je doet en waarvoor ze bij 

jou terecht kunnen. Dit is wat telt: 

kies en je wordt gekozen. Maar het 

omgekeerde telt ook: kies niet en je 

wordt niet gekozen. Jouw potentiële 

klant weet simpelweg niet dat jij er 

speciaal voor hem of haar bent.

TIP 54 DARE TO BE RARE

Durf als expert ongewoon en crazy 

te zijn! Gewone mensen zijn er al 

genoeg. Jij bent uniek met jouw 

eigen inspiratie, waarde en fun. 

Claim je unieke plek als expert 

volledig.Bij dit e-book hoort een gratis 
Expert Masterplan waarin je in 
drie stappen dé Expert in jouw 
branche wordt.
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TIP 55 BLIJF ERBIJ

Kies je expertisegebied en blijf 

daarbij. Switch niet continu, op 

die manier kunnen mensen je 

makkelijker blijven vinden. 

TIP 56 HERHAAL

Wees niet bang om je boodschap 

over jouw expertise continu te 

herhalen. Stel, je bent fan van de 

Rolling Stones. Je gaat naar een 

concert. Je favoriete nummer is 

‘Angie’ van de Stones. Die avond 

spelen ze dit nummer niet en ook 

hun andere grootste hits krijg je niet 

te horen. Ben je blij of teleurgesteld? 

Waarschijnlijk het laatste. Zo is het 

ook met jouw informatie of inspiratie 

rondom een bepaalde expertise. 

Wees dus niet bang om te herhalen.

TIP 57 ANTWOORDEN

Ook als expert mag je dingen niet 

weten. Sterker nog, je bent een 

krachtige expert als je een duidelijke 

expertise hebt en voor dingen die je 

niet weet, doorverwijst naar andere 

experts. Op die manier vorm je een 

heel waardevol expert-netwerk 

en kunnen jullie samen heel veel 

mensen helpen.

TIP 58 NIET HALF

Doe er alles (ja: alles en dus niet half 

😉) aan om je plek te claimen: schrijf 

een boek, publiceer artikelen, maak 

mooie visuals, geef lezingen, maak 

een podcast. Steek er alle tijd in die 

je hebt.

TIP 59 WEES ENTHOUSIAST

Als expert ben je natuurlijk super 

enthousiast over jouw expertise. 

Sommige mensen zullen dit als 

‘te veel’ of ‘irritant’ ervaren. Laat 

je daar niet door afleiden en blijf 

enthousiast. Jouw enthousiasme is 

aanstekelijk voor mensen die wél 

zitten te wachten op je kennis en 

inspiratie. Daardoor maak je impact. 

Dus steek je enthousiasme over 

jouw expertise niet onder stoelen of 

banken!

Bij dit e-book hoort een gratis 
online Masterclass (video) 
waarin je mijn nummer 1 
manier hoort waardoor mijn 
bedrijf vorig jaar explodeerde. 
Klik hier om direct naar de 
Masterclass te gaan



TIP 60 LANGE TERMIJN

Denk niet op korte maar op 

de lange termijn als het gaat 

om het opbouwen van jouw 

autoriteitsstatus. Bedenk dat alle 

kleine acties die je verricht, samen 

bouwen naar jouw einddoel. 

Respecteer de tijd en heb geduld. 

Bouw langzaam maar zeker jouw 

expertstatus op.

TIP 61 GEEN JARGON

Soms zie ik wel eens experts 

voorbijkomen die een soort rol 

lijken te spelen met bijbehorend 

vakjargon. Wees gewoon jezelf. Ook 

al ben je een expert voor medici, 

leidinggevenden of ambtenaren: 

vermijd jargon. Keep it simple. Dan 

is het voor iedereen duidelijk.

TIP 62 WAARDE

Hoe waardevoller jij bent als expert, 

hoe meer waarde er op jouw pad 

terugkomt. Wees dus niet bang om 

teveel weg te geven. Kijk juist of je 

nog meer weg kunt geven.

TIP 63 CONSISTENTIE

Consistentie is een belangrijk 

ingrediënt van het opbouwen 

van jouw expertstatus. Dit doe 

je bijvoorbeeld door elk jaar een 

nieuw boek te publiceren. Elke 

week een nieuwe blog of podcast 

te publiceren. Of elke dag live te 

gaan op Facebook. Consistentie = 

herkenning = vertrouwen.

TIP 64 LEID JEZELF

Laat je inspireren door anderen, 

maar laat je leiden door jezelf. 

TIP 65 BRON VAN INSPIRATIE

Onderzoek waar jouw bron van 

inspiratie ligt, zodat je je als expert 

en ondernemer verder ontwikkelt. 

Zo word je steeds beter en krijg je 

meer inspiratie. Inspiratie is een 

werkwoord en kijk wat daarin bij 

jou past, bijvoorbeeld schilderen, 

wandelen, tuinieren of mediteren. 

TIP 66 INTROVERT IS PRIMA

Kunnen introverte mensen wel 

expert zijn? Je moet toch op 

podia staan? Je boodschap luid 

verkondigen? Misschien denk je dit 

of heb je dit om je heen gehoord. 
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drie stappen dé Expert in jouw 
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Maar laat je niets aanpraten. Doe 

wat bij jou past en dat kan ook als 

introvert. Je kunt juist heel goed 

je eigen manier, tempo en tijdstip 

kiezen. Dat maakt het expertschap 

zo interessant als je introvert bent.

TIP 67 ENTERTAIN

Je hoeft als expert echt niet continu 

serieus te zijn over je onderwerp, 

je mag het ook leuk maken. 😊 Zet 

humor in, ook als je deelt over jouw 

expertise. Jouw informatie hoeft niet 

alleen theoretisch en ‘droog’ te zijn, 

jouw persoonlijkheid mag erin naar 

voren komen.

TIP 68 MARKETING EN SALES

Word beter in marketing en sales. 

Er lopen veel experts rond die steeds 

nieuwe trainingen volgen om beter 

te worden in hun vak. Terwijl het 

krijgen van nieuwe opdrachten en 

klanten een struggle blijft. Voorkom 

dat je bij deze groep gaat behoren 

en word steeds beter in marketing 

en sales.

TIP 69 FEEDBACK

Vraag feedback aan je (potentiële) 

klanten en krijg zicht op blinde 

vlekken. Wat ik zelf veel doe, is 

werken met Google Forms waarin 

ik bijvoorbeeld aan mijn e-maillijst 

vragen voorleg. Bijvoorbeeld waar 

ze het meest tegenop zien als ze 

een eigen podcast willen starten. 

Of waar ze behoefte aan hebben 

als het gaat om begeleiding. Op 

die manier krijg je heel waardevolle 

informatie en hoef je het niet zelf te 

verzinnen.

TIP 70 LEER VAN ANDEREN

Luister naar andere experts uit 

je eigen branche of juist naar 

compleet andere onderwerpen 

om te ontdekken hoe anderen hun 

expertstatus claimen. Kopieer niet, 

maar modelleer wat je aanspreekt.

TIP 71 GEEF

Wil je echt dé nummer 1 expert 

worden of blijven? Bouw zelf aan je 

expertstatus in plaats van continu 

vragen en halen bij je potentiële 

klanten. Geef veel meer dan je haalt.

Bij dit e-book hoort een gratis 
online Masterclass (video) 
waarin je mijn nummer 1 
manier hoort waardoor mijn 
bedrijf vorig jaar explodeerde. 
Klik hier om direct naar de 
Masterclass te gaan
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TIP 72 GEEN EINDBESTEMMING

Het expertschap is geen eindpunt. 

Wees nieuwsgierig en leer telkens 

bij. Geniet van de reis!

TIP 73 WAARDE

Denk altijd in meerwaarde voor je 

lezer, luisteraar of volger. Heeft je 

kat net kittens gekregen? Leuk, 

maar mogelijk niet zo waardevol 

als je klimaatexpert bent. Het 

wordt wel weer waardevol als je de 

gezinsuitbreiding koppelt aan jouw 

topic. Denk altijd in waarde.

TIP 74 STOP MET VERGELIJKEN

Het slechtste wat je kunt doen als 

expert is je vergelijken met andere 

experts in jouw markt. Het kan je 

onzeker maken en ertoe leiden 

dat je gaat kopiëren. Vind je eigen 

stem. Alleen daarmee maak je 

een ongeëvenaard verschil voor 

anderen.

TIP 75 RODE DRAAD

Zorg voor een rode draad in 

je communicatie. Zo ben je 

herkenbaar als mensen informatie 

zoeken over jouw expertise.

TIP 76 EVALUEER

Je las het al eerder: kom in 

beweging. Vervolgens: evalueer je 

resultaten en besluit om te stoppen 

of juist door te gaan. Op die manier 

blijf jij doen waar jij goed in bent.

TIP 77 COMMUNITY

Start een community over jouw 

expertise, bijvoorbeeld over 

goudsmeden of mountainbiken. 

Liefhebbers van deze onderwerpen 

zullen naar deze community gaan 

en informatie zoeken. Jij kunt je 

informatie en inspiratie delen, 

waardoor jouw autoriteitsstatus 

groeit.

TIP 78 MEDIA AANDACHT

Media aandacht, ook wel free 

publicity, kan een vliegwiel zijn voor 

het vergroten van jouw expertstatus. 

Haak in op actuele gebeurtenissen 

of nieuwsfeiten. Ben je bijvoorbeeld 

dementiespecialist? Kijk of er een 

Nationale Dag van Dementie is en 

organiseer een lezing of workshop. 

Schrijf een artikelenreeks. Of ga live 

op Instagram op die dag. Op die 

manier ben je interessant voor de 

media.
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TIP 79 KRACHT VAN STOPPEN

Werkt een samenwerking niet? Of 

levert een bepaald contentkanaal 

niet op wat je ervan had verwacht? 

Stop er dan mee. Op die manier 

komt er ruimte voor iets nieuws of 

beters. Ervaar de kracht van stoppen 

als expert.

TIP 80 MAXIMAAL CREËREN

Als expert is het essentieel dat 

je heel veel waardevolle content 

creëert. Daarvoor is het belangrijk 

dat jij in een ‘creatiebubbel’ komt 

waarin je maximale waarde creëert. 

Vind voor jezelf uit: wat heb jij nodig 

om in die creatiebubbel te komen? 

Ik zelf vind het bijvoorbeeld heerlijk 

om externe toffe locaties te huren 

en daar volledig ‘los’ te gaan in het 

maken van content. Wat helpt jou? 

Hoe word jij maximaal creatief? Vind 

het uit voor jezelf en doe daar meer 

van.

TIP 81 ONDERZOEK

Blijf allert op ontwikkelingen in je 

branche en nieuwe onderzoeken 

die worden gedaan en jouw 

interessante feiten geven om je 

marketing te ondersteunen. Wordt 

er geen onderzoek gedaan naar 

jouw topic? Initieer dan zelf een 

onderzoek. Houd een enquete, 

houd diepte-interviews of maak een 

simpele poll in je Instagram story’s 

om onderzoeksdata te achterhalen.

TIP 82 REVIEWS

Een manier om razendsnel te 

groeien als expert in je business, 

is het verzamelen van waardevolle 

reviews over je diensten of 

producten. Tip: vraag ook 

voormalige klanten en collega’s 

om een review te geven over jouw 

product of dienst of over jou als 

persoon. Dat geeft toekomstige 

klanten een goed beeld wat ze 

van jou en of jouw bedrijf kunnen 

verwachten.

Bij dit e-book hoort een gratis 
online Masterclass (video) 
waarin je mijn nummer 1 
manier hoort waardoor mijn 
bedrijf vorig jaar explodeerde. 
Klik hier om direct naar de 
Masterclass te gaan



TIP 83 PLEZIER

Maak content die bij je past. Ga niet 

schrijven als je hoort dat je een boek 

moet uitbrengen, terwijl je weet dat 

je geen schrijver bent. Doe wat bij je 

past en jou plezier geeft. 

TIP 84 EVENT

Organiseer een event rondom jouw 

topic en deel over jouw expertise. Of 

kijk of je te gast kunt zijn op een event 

van iemand anders, zodat je daar je 

kennis en expertise kunt delen.

TIP 85 GRATIS

Geef veel gratis waarde weg in 

e-books, stappenplannen, checklists, 

etc. Zo maakte ik bijvoorbeeld een 

gratis Podcast Stappenplan, een 

e-book met 111 Podcast Tips en een 

Checklist voor podcast microfoons. 

Deze gratis content werd 

inmiddels door duizenden mensen 

gedownload. Al die adressen op je 

e-maillijst vertegenwoordigen een 

enorme waarde.

TIP 86 ONDERSCHAT JEZELF NIET

Geloof in jezelf en onderschat jezelf 

niet. Jij bent de expert, the rest will 

follow!

TIP 87 BESTEED UIT

Je bent een expert. Dat betekent dat 

je ergens heel goed in bent en er veel 

van weet. En zo zijn er ook anderen die 

bijvoorbeeld expert zijn in techniek of 

teksten schrijven. Je hoeft niet alles 

zelf te doen. Besteed uit waar je niet 

goed in bent of wat je energie kost. Zo 

kun jij datgene (blijven) doen waar jij 

wel goed in bent!

TIP 88 FOCUS

Focus op één ding tegelijk. Laat je 

niet verleiden door allerlei ‘kansen’ die 

op je pad komen. Focus geeft groei. 

Durf te kiezen en focus!

TIP 89 VERHAAL

Vertel je verhaal. Dat hoeft niet 

gepolijst te zijn. Vertel oprecht 

en eerlijk wat je weet en wat je 

bezighoudt. Vertel hoe je bent 

gekomen waar je nu staat als expert. 

Een goed verhaal kenmerkt zich 

vooral door echtheid. Dat geeft 

herkenning en inspireert.
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TIP 90 BETAAL

Betaal voor kennis of commitment. 

Zo sport ik met een personal trainer. 

Is dat nodig? Nee hoor. Ik kan de 

oefeningen ook zelf thuis doen. 

Maar ik betaal voor commitment, 

zodat ik het ook echt doe. Ook 

investeer ik veel tijd, energie en 

geld in coaches die me voorgingen. 

Natuurlijk kan ik alles zelf uitzoeken. 

Maar ik kies ervoor om kennis 

en ervaring in te kopen, zodat ik 

kostbare tijd bespaar. Simpele keuze 

voor mij, want van tijd kan ik nooit 

meer maken. Geld wel.

TIP 91 VERPAKKING

Onderschat het belang van een 

goede ‘verpakking’ niet. Waarom 

wordt een therapeut over het 

algemeen minder goed betaald 

dan een zelfhulp goeroe? Omdat 

zelfhulp goeroes hun informatie 

op een hapklare en aantrekkelijke 

manier verpakken. Kijk hoe anderen 

dit aanpakken en implementeer het 

vervolgens voor jouw informatie en 

bedrijf.

TIP 92 PERSONAL BRAND

Als expert ‘ben’ je vaak je merk. 

Stel, je bent een tekstschrijver voor 

makelaars. Dan is het uiteraard 

essentieel dat je uitmuntende 

teksten voor makelaars schrijft. 

Maar vergeet niet dat jouw klanten 

ook voor jou als persoon naar je 

toekomen. Zorg dus niet alleen 

voor een uitstekend product, 

maar investeer ook in uitstekende 

dienstverlening.

TIP 93 WORSTELEN

Zorg dat je niet alleen excelleert 

in je vak, maar ook in het 

ondernemerschap. Op die manier 

blijf je geen worstelende expert, 

maar word je een succesvolle 

ondernemer. Denk altijd in 

oplossingen. Weet je iets niet? Denk: 

“ik ga het net zolang uitzoeken 

tot ik het weet”. Heb je iets niet, 

bijvoorbeeld kennis? Wees creatief 

en zorg dat je het wel krijgt, linksom 

of rechtsom. Dat is de echte 

ondernemersmindset en zorgt 

ervoor dat je misschien nu nog 

worstelt, maar uiteindelijk je doel 

bereikt.
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TIP 94 BLIJF LEREN

Als expert ben je nooit uitgeleerd. 

Blijf nieuwsgierig en open voor alle 

ontwikkelingen in jouw vakgebied. 

Laat het je echter niet weerhouden 

om je plek als expert te claimen. Die 

zoveelste cursus gaat er niet voor 

zorgen dat je wel eindelijk als expert 

gezien en gevraagd wordt. Claim 

simpelweg zelf je plek. Maar blijf wel 

leren.

TIP 95 CONCURRENTIE

Wees niet bang voor concurrentie, 

maar denk in win-win. Ken je 

iemand in dezelfde markt of met 

dezelfde doelgroep als jij? Kijk hoe 

je kunt samenwerken en een nog 

groter verschil kunt maken als jullie 

je krachten bundelen. Een echte 

expert heeft sterke connecties en 

die krijg je niet als je bang bent om 

te verliezen.

TIP 96 GELOOF IN JEZELF

Het klinkt misschien als een open 

deur, maar: geloof in jezelf! Als jij het 

niet doet, wie dan wel 😉

TIP 97 START BEFORE YOU’RE 

READY

Niet alles hoeft perfect te zijn: jij niet, 

je boodschap niet, je bedrijf niet. 

Je kunt ook beginnen voordat je 

website klaar is, je precies weet wat 

je boodschap is of wie je wilt helpen. 

Enjoy the process. Antwoorden vind 

je in beweging, niet door alles eerst 

in je eentje uit te dokteren. Dus kom 

in beweging en wacht niet tot ‘alles’ 

perfect is. Perfect = boring. 😊

TIP 98 GEEF HET TIJD

Heb respect voor de tijd. Soms 

kun je als expert meteen je naam 

vestigen, maar soms duurt het 

langer. Geef niet op, maar zie je 

expertschap als een investering. 

Steen voor steen bouw jij jouw 

eigen Expertschap op. Wil je de tijd 

verkorten? Download dan zeker 

even het Expert Masterplan waarin 

je in 4 simpele stappen de nummer 

1 expert wordt. En luister de Winnen 

als Expert Audio Training waarin 

je ontdekt hoe je goed geld gaat 

verdienen als expert zonder gekke 

trucjes uit te halen, maar juist door 

helemaal jezelf te zijn.

TIP 99 GENIET

Geniet ervan.

Je kunt het.

Geef niet op!
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Over Mirjam
Je bent een echte expert en het 

liefst zou je nog veel meer mensen 

willen bereiken. Om ze te helpen 

gezonder te leven. Of om hun huis 

gezelliger aan te kleden. Of om 

ervoor te zorgen dat ze veel meer 

te weten komen over dementie. 

Boeken. Of wandeltochten in 

Friesland.

IK SNAP JE! IK STOND OP 

HETZELFDE PUNT ALS JIJ.

Dat zit zo:

• Ik had een passie, namelijk 

podcasten

• Ik wilde een groter publiek 

bereiken

• Ik besloot mijn plek als expert 

volledig te claimen

• Ik werd steeds vaker als expert 

gezien én gevraagd

DIT IS WAT ER TOEN BINNEN EEN 

JAAR GEBEURDE:

CHECK Ik werd aangekondigd als dé 

podcast expert van Nederland

CHECK Ik werd gevraagd voor diverse 

media, zoals gast hoofdredacteur 

voor nieuws.nl

CHECK Ik kwam op tv als podcast expert

CHECK Ik stond op events als de expert 

op het gebied van podcasten

CHECK Ik was te gast in diverse andere 

podcasts (+20)

Wil je weten hoe ik dat gedaan heb?  

Luister dan zeker even mijn 

Winnen als expert Audio Training 

waarin je ontdekt hoe je in 4 

simpele stappen goed geld gaat 

verdienen als expert. 

Tot dan!

Mirjam
4,9 ★★★★★ 113 Google-reviews

Heb je vragen of opmerkingen?
Mail naar mirjam@mirjamhegger.nl

VOLG MIJ:

  /mirjamheggerpodcastexpert

  /mirjamheggerpodcastexpert

  /mirjamhegger 

  /mirjamhegger

https://mirjamhegger.nl/winnen-als-expert-training/
https://www.instagram.com/mirjamheggerpodcastexpert/
https://www.facebook.com/mirjamheggerpodcastexpert
https://mirjamhegger.nl/category/hooked_on_business_podcast/
https://www.linkedin.com/in/mirjamhegger/

