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De ju i s te  too lsDe  ju i s te  too ls
voor je eerste onlinevoor je eerste online

programmaprogramma
Alle hardware en software die je nodig

hebt om je eerste online programma te
maken en verkopen.



Hey! 

Uit onze mini enquete voorafgaand aan de Workshop "Ontwerp
& verkoop je eerste online programma met succes" bleek dat de
grootste blokkade om aan de slag te gaan... de techniek is.

Dus dachten we, laten we iedereen die live b� het webinar
aanwezig is daar meteen mee op weg helpen met een handige
l�st waarin alles staat dat je echt nodig hebt om een online
programma te maken en verkopen.

Maar vergis je niet: dit is niet zo'n l�stje zoals een geboortel�st
waar vanalles opstaat dat je eigenl�k niet ECHT nodig hebt. Dit
is onze persoonl�ke l�st met essentials die je nodig hebt om je
eerste online programma te maken (dus je weet wel,
budgetvriendel�k) en het z�n exact deze tools die we ook
aanbevelen aan onze klanten.

We hopen dat je veel aan deze l�st hebt en dat het je helpt om
sneller te starten met je online programma. 

Succes!

Liefs,

Elke en Gerrit

Welkom!
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01 H A R D W A R E

Welk fysiek materiaal heb je nodig om professioneel

en budgetvriendel�k op te nemen?

02 S O F T W A R E

Welke programma's heb je nodig om professioneel en

budgetvriendel�k op te nemen? En welke programma's

heb je nodig om daarna je verkoop efficiënt mogel�k te

laten verlopen? 

In deze gids
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Flatterend licht
Een goede camera
Een goede microfoon

De meeste online programma's gebruiken een combinatie van slides
waarb� je zelf heel klein in beeld bent, en video's waarb� j� tegen de
camera vertelt, zonder slides.

Daarvoor heb je dus 3 dingen nodig:

Goed licht is idealiter gewoon natuurl�k zonlicht, maar vaak is er in huis
net te weinig licht, of op zonnige dagen zelfs te veel. Daarom bevelen we
aan om ook een ringlight te kopen (LINK, 60 euro)

Voor de camera bevelen we de Logitech C920 aan (LINK, 120 euro) 

En voor de microfoon z�n we grote fans van de Blue Yeti (LINK, 120 euro).
Neem je buiten op, in de natuur? Dan is een Rode Smartlav+ (LINK, 65
euro) handig. 

Samen zo'n 300 euro. Dat is niet niks,  maar remember: een fysieke winkel
opstarten kost veel meer. En als je straks de verkoop goed aanpakt levert
dit vele keren meer op.

Hardware
Welk fysiek materiaal heb je nodig om professioneel en

budgetvriendel�k op te nemen?

W W W . Y O U T O P I A . C O A C H  |  ©  2 0 2 1  Y O U T O P I A

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=42941&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2Fbryght-10-inch-led-licht-smartphone-statief-ringlamp-tiktok-ringlight-met-statief-160cm-statief-ring-light-lamp%2F9300000000018320%2F&name=BRYGHT%2010%20Inch%20LED%20Licht%20-%20Smartphone%20Statief%20...
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=42941&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2Flogitech-c920-hd-pro-webcam%2F9200000048062019%2F&name=Logitech%20C920%20-%20HD%20Pro%20Webcam
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=42941&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2Fblue-microphones-yeti-usb-microphone-silver%2F9200000011843559%2F&name=Blue%20Microphones%20Yeti%20USB%20Microphone%20-%20Silver
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=42941&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2Frode-smartlav%2F9200000031372744%2F&name=R%C3%B8de%20SmartLav%2B


Canva (link)
Je presentatie maken kan tegenwoordig heel makkel�k in Canva, want
zich ook veel meer leent tot een modern design dan de klassieke
Powerpoint. 

Investering: 0 tot 9 euro per maand of 110 euro per jaar

Vimeo (link)
Als je je lessen op voorhand opneemt, dan is dat het makkel�kste om te
doen met Vimeo. Daar kan je selecteren welk scherm je wil opnemen, of
je zelf in beeld wil z�n of niet en verder hoef je niets te doen: de video
staat meteen klaar in je Vimeo account waar je enkel het bestand nog
een naam hoeft te geven. 

Investering: 10 euro per maand of 72 euro per jaar

Zoom (link)
Als je je lessen live opneemt samen met je eerste bèta klanten, dan is het
handig om de meeting functie te gebruiken van Zoom. Let daarb� op dat
je de video en geluid van je deelnemers uitzet zodat z� niet mee in beeld
z�n (tenz� dat de bedoeling is uiteraard, b�voorbeeld voor een Q&A aan
het einde van je presentatie)

Investering: 14 euro per maand of 140 euro per jaar

Software: Maak je online
programma

Welke programma's heb je nodig om professioneel en
budgetvriendel�k op te nemen?
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https://www.canva.com/join/nmw-bfb-lzf
https://vimeo.com/
https://zoom.us/


Wordpress website met eigen hosting
Een wordpress website is op zich gratis, maar je hebt wel een hosting
bedr�f nodig dat ervoor zorgt dat je website steeds bereikbaar is. W�
bevelen hiervoor Combell aan. Niet de goedkoopste, wel de beste.

Investering: +/- 100 euro per jaar(of: inbegrepen b� de MAC)

Thrive Apprentice (link)
Thrive Apprentice is een super gebruiksvriendel�ke plugin die je
installeert op je wordpress website en zorgt voor een mooie
cursusomgeving waar je je opnames (van Vimeo) in kan delen.

Investering: 228 dollar per jaar (of: inbegrepen b� de MAC)

Wishlist Member (link) 
Wishlist Member is een tweede wordpress plugin, en deze zorgt ervoor
dat je cursus enkel toegankel�k is voor jouw klanten en jouw content
beveiligd is.

Investering: 147 dollar per jaar (of: inbegrepen b� de MAC)

Alternatief: Gratis Facebookgroep! 
Een Facebookgroep kan je tegenwoordig ook perfect organiseren als
online cursusomgeving. Ik zou het niet aanraden op lange term�n (niet
het meest gebruiksvriendel�k), maar om mee te starten is het echt prima
en dan heb je voorlopig geen van bovenstaande opties nodig. 

Software: Deel je online
programma

Welke programma's heb je nodig om je online programma
beschikbaar te maken voor je klanten? 
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https://www.combell.com/nl/
https://youtopia.coach/ja/
https://thrivethemes.com/apprentice/
https://youtopia.coach/ja/
https://member.wishlistproducts.com/
https://youtopia.coach/ja/


Thrive Architect (link)
Thrive Apprentice is een super gebruiksvriendel�ke plugin die je installeert
op je wordpress website en je helpt om met een paar klikken een heel
mooie salespagina kan maken.

Investering: 228 dollar per jaar (of: inbegrepen b� de MAC)

Plug & Pay (link)
Plug&Pay zorgt ervoor dat je je betalingen kan ontvangen, zowel
eenmalige betalingen, betalingen in term�nen of abonnement. Dit is
gekoppeld met Mollie (geen abonnement, je betaalt een percentje per
betaling)

Investering: 49 euro per maand of 497 euro per jaar

Convertkit (link)
Convertkit is een emailprogramma dat je kan gebruiken om te
communiceren met al jouw potentiële klanten. De ideale manier om lezers
een gratis freebie te sturen, sales mails te sturen en welkomstmailtjes te
sturen nadat ze klant z�n geworden.

Investering: 0 tot 29 dollar per maand of 290 dollar per jaar

Zapier (link)
Zapier linkt al deze tools aan elkaar zodat j� helemaal niks hoeft te doen
wanneer iemand klant wordt, en elke persoon automatisch toegang kr�gt
tot jouw online cursus. 

Investering: 0 tot 20 dollar per maand

Software: Verkoop je online
programma

Welke programma's heb je nodig om 
je online programma te verkopen? 
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https://thrivethemes.com/architect/
https://youtopia.coach/ja/
https://checkout.plugandpay.nl/redirect?url=plugandpay.nl/youtopia&affiliate=gerrit-vromant
https://app.convertkit.com/users/signup?plan=free-limited&lmref=Waa_pg
https://zapier.com/


Toen ik (Elke) in 2014 startte met m�n eerste
online programma was dat puur via email.
Enerz�ds omdat ik bang was van video (daar
kwam je toen nog mee weg), andersz�ds
omdat de technologie toen ECHT
overweldigend was. 

Toen had je 10 keer meer tools nodig dan nu
om dit te kunnen waarmaken, en het kostte
ook 10 keer meer. 

Ik weet dat de kostpr�s van deze tools
overweldigend kan l�ken, maar... het komt neer
op minder dan 200 euro per maand (en als lid
van de MAC kan je hier ook nog wat op
besparen)

Als een online cursus maken je hobby is... dan
is dat misschien duur. Maar als je dit serieus
neemt als bedr�f... dan is dit eigenl�k peanuts
:-) Dat zou je binnen de kortste keren moeten
kunnen terugverdienen, en met die ambitie kan
je er ook het beste instappen - net zoals
wanneer je een fysieke winkel start. 

 

Als je nu denkt: Okay, die tools, handig l�stje,
maar ik wil ook weten hoe ik dat allemaal
exact moet instellen en op welke knopjes ik
moet drukken om al die dingen perfect aan
elkaar te linken...

We hebben in de MAC alles uitgewerkt in stap
voor stap gidsen die je van A tot Z kan volgen.

Zodat je je geen zorgen moet maken om de
techniek, maar je gewoon het stappenplan kan
volgen.

En mocht dat alsnog moeizaam gaan, dan z�n
er ook meerdere technische vragensessies per
week waar je kan inloggen en iemand in ons
team jou zal verder helpen en tonen hoe je
weer verder kan. 

Het is 2021 en technologie hoeft jou echt niet
meer tegen te houden om jouw missie in de
wereld te zetten en impact te maken met wat
j� weet, right? 

Hoe link je al die tools aan elkaar? 
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W O R D  N U  L I D  V A N  D E  M A C

https://youtopia.coach/ja/
https://youtopia.coach/ja/
https://youtopia.coach/ja/

