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Inleiding

Wie ben ik?

Ik ben de oudste dochter van een ontzettend nuchter gezin uit een klein 
dorp in Friesland. Bij ons thuis vlogen kreten als “Doe maar normaal, dan 
doe je al gek genoeg.” en “Geld maakt niet gelukkig!” bijna dagelijks om de 
oren. Allemaal goed bedoeld, maar wat doe je dan op het moment dat jij een 
enorme drive en passie voelt? Ik wilde meer. Heel veel meer. 

Deze drive heeft er in combinatie met mijn can-do mindset en 
nieuwsgierigheid voor gezorgd dat ik me tijdens het verwezenlijken van mijn 
dromen nooit heb laten tegen houden door welke mening of overtuiging dan 
ook. En misschien nog wel belangrijker; ik heb me nooit laten tegenhouden 
door m’n eigen gedachten. Want die kunnen soms nog wel het meest 
demotiverend zijn. Ik heb geleerd om gedachten vóór me te laten werken in 
plaats van tegen me. En om ondanks angst toch beslissingen te nemen en er 
vol voor te gaan in plaats van me erdoor te laten stoppen.

Als gevolg daarvan heb ik onder andere in Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Zweden, 
Thailand en Amerika gewoond en run ik inmiddels mijn tweede succesvolle 
online marketing bedrijf terwijl ik kan wonen en werken waar ik wil.  

En don’t worry, die nuchtere, bescheiden Fries zit nog steeds in me en die zegt 
ook nu nog steeds: “Pff noem je jezelf nu succesvol? Lekker arrogant.” Maar ja, 
dat doe ik. Mijn definitie van succesvol is namelijk niet per se gekoppeld aan 
rijk zijn, maar dat je een leven leidt volgens je eigen maatstaven voor geluk en 
succes, en niet die van een ander.  
Ik ben bescheiden in mijn acties, maar in mijn hoofd en in mijn wereld is alles 
mogelijk. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor jou. Ik geloof zó 
hard in ieders potentie. We moeten soms alleen even zoeken naar de juiste 
middelen of personen om die potentie los te wrikken. Ik hoop daarom ook dat 
dit E-book voor jou zal fungeren als één van die middelen. 
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Waarom deze gratis online marketing tips?

Je kunt het meest innovatieve product ter wereld hebben, maar als je niet weet 
hoe je het moet verkopen bereik je nog niks. Ze zeggen daarom ook vaak: “Het 
gaat er niet om wat je doet, maar hóe je het doet.” 

Ik zie zoveel gepassioneerde ondernemers met fantastische bedrijven die het 
niet redden of vast zitten omdat ze hun marketing niet op orde hebben. En 
hoe stom je het ook vindt om te verkopen, je zult wel moeten om je droom in 
stand te houden.

Ik houd echter niet van push marketing waarbij je je klanten moet ‘chasen’. 
In mijn ogen bestaat een succesvolle online marketing strategie daarom voor 
80% uit psychologie en voor 20% uit technologie. Technologie zoals social 
media, advertenties en een website bieden je namelijk enkel een platform 
om je klanten mee te bereiken. De manier waarop jij je klanten aanspreekt, je 
bedrijf presenteert en ze bij de hand neemt zorgt er echter voor dat je klanten 
binnen haalt zonder dat je ze daarvoor moet pushen.     

Ik heb dit met name op de harde manier geleerd. Niemand wordt geboren als 
expert. Ik heb behoorlijk wat tijd en geld uitgegeven aan slechte websites en 
nog slechtere advertenties. Pijnlijk, maar ontzettend leerzaam. Mijn motto is 
daarom ook “You can only win or learn. Failure doesn’t exist, so just do it.”. 

Het leuke is dat ik er uiteindelijk achter kwam dat de belangrijkste lessen 
helemaal geen rocket science zijn. Ik geloof in kennisdeling en overvloed, en 
daarom deel ik graag mijn 10 belangrijkste lessen met je. In de hoop dat ze jou 
zullen helpen om weer een stapje dichterbij je doelen te komen.
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Tip 1: Verkoop de oplossing en niet het product

Toen ik voor het eerst ging ondernemen en me onderdompelde in de wondere 
wereld van online marketing zei mijn coach dat ik één ding heel goed moest 
onthouden, namelijk: “Verkoop de oplossing en niet het product.”

Het klonk zo simpel en logisch, maar toch moest ik mezelf hier in de 
maanden erna nog regelmatig aan herinneren. Inmiddels is het natuurlijk 
gedrag geworden om de oplossing te verkopen in plaats van het product, 
maar het merendeel van ondernemers gaat hier nog de mist in. 

Waarom koopt een consument nou eigenlijk een dienst of 
product?

Als ondernemer of werknemer houden we ons veel bezig met de 
eigenschappen en de kwaliteit van het product wat we bieden. Het moet 
natuurlijk goed in elkaar zitten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
mensen het kopen en ook blijven kopen. 

Stiekem zijn we allemaal best een beetje trots op datgene wat we kunnen. En 
dat mag ook! Het probleem is alleen dat een klant niet je product koopt, maar 
de oplossing of het voordeel dat het biedt. 

Om die reden wil je in jouwcommunicatie richting je klant niet benoemen wat 
je precies verkoopt, maar wat het jouw klant uiteindelijk oplevert.  

Bijvoorbeeld:
Een consument koopt geen laptop. Een consument koopt een manier om snel 
en prettig te kunnen werken of informatie te kunnen verkrijgen. 

Een consument koopt geen coachingsprogramma. Een consument koopt een 
manier om zijn of haar business doelen voor elkaar te krijgen.
 
Hoe verkoop je jouw oplossing?

Je wilt dus zowel op je website als in je teksten de focus leggen op de 
oplossing en niet het product. Denk dus altijd een paar stappen verder en stel 
jezelf de vraag: “Welk probleem of welke behoefte lost mijn dienst of product 
op?” Mijn online cursus heet om die reden bijvoorbeeld ook niet ‘Online 
marketing cursus’ maar ‘Boost je omzet’.
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People don’t 
just buy 
products 
anymore. 
They buy 
solutions, 

stories and 
relationships.

“
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Toen ik dit voor het eerst hoorde dacht ik: “Huh? Pijn en plezier motivatie? Wat 
ís dat?” Nou, dit dus: In de basis wordt al – ja, echt ál - ons gedrag gedreven 
door 2 soorten motivatie. Voor elk type gedrag zijn er duizenden aanleidingen, 
maar uiteindelijk valt het altijd te herleiden aan “away from pain” of “towards 
pleasure” motivatie. 

De 2 soorten motivatie

Laten we deze 2 soorten motivatie voor het gemak - en even op z’n 
Nederlands - pijn en plezier motivatie noemen. Wat dit inhoudt is dat de ene 
persoon wordt gedreven om actie te ondernemen om geen pijn te voelen 
terwijl de ander wordt gedreven door de gedachte daarmee toe te werken 
naar een plezierige situatie.
 
De ene ondernemer is bijvoorbeeld ondernemer omdat hij of zij absoluut niet 
voor een baas van 9:00 tot 17:00 wil werken terwijl de andere ondernemer 
wordt gedreven door het creëren van iets innovatiefs wat levens op positieve 
wijze kan veranderen.

Waarom is dit zo belangrijk binnen online marketing?

Binnen online marketing is het belangrijk om hier op in te spelen qua 
taalgebruik. Deze tip sluit eigenlijk ook precies aan bij tip 1: Verkoop de 
oplossing en niet het product. We kopen namelijk allemaal producten of 
diensten omdat we een bepaald probleem hebben wat moet worden opgelost 
of omdat we een bepaalde behoefte hebben waarin we willen worden 
voorzien.

Iemand die op zoek is naar een business coach wordt waarschijnlijk gedreven 
door een bepaalde pijn motivatie. Het bedrijf loopt niet lekker en een business 
coach fungeert als pleister voor de pijn die het geeft.  

Tip 2: Speel in op de pijn en plezier motivatie
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Ok het blijft een beetje vaag hè. Ik ga gewoon wat voorbeelden geven.

Advertentie 1 (algemeen en wat veel ondernemers doen):
Ben jij op zoek naar een betrouwbare business coach die je helpt om de 
volgende stap te nemen? Neem dan nu contact op via XXX.

Advertentie 2 (op basis van pijn en plezier motivatie):
Herken je dat? Je bent begonnen met ondernemen omdat je meer vrijheid 
wilde, maar inmiddels ben je een soort gevangene van je bedrijf geworden. Je 
maakt lange dagen, hebt er al veel tijd en geld ingestopt en toch lijkt het maar 
niet te lukken. Inmiddels weet je niet meer waar je moet beginnen en of je het 
überhaupt wel kunt, dat ondernemen. Ben jij klaar met aanrommelen en wil 
jij nu je bedrijf runnen in plaats van dat het jou runt? Kom dan in actie en doe 
mee met XXX.  

Beide advertenties geven je een compleet ander gevoel toch? Het product is 
hetzelfde, maar advertentie 1 informeert terwijl advertentie 2 emotioneert door 
gebruik te maken van de pijn en plezier motivatie. En dit is precies waarmee 
je het verschil kunt maken tussen overleven met je bedrijf en floreren met je 
bedrijf.
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Tip 3: Een mooie website zorgt niet per se voor   
          veel conversie

Toen ik begon met ondernemen wilde ik, net zoals iedereen, een mooie 
website. Een website is tenslotte toch je online visitekaartje. Het is jouw online 
gezicht. En je wilt natuurlijk dat dat gezicht er goed uit ziet, net zoals in het 
echt.

Als ondernemer ben je je meestal enorm bewust van anderen. Je hebt 
het gevoel dat alles wat je naar buiten brengt perfect moet zijn om de 
goedkeuring van anderen (inclusief je klanten) - of juist jezelf - te krijgen. 

Door die druk laten we ons alleen vaak leiden door het middel in plaats van het 
doel. Je website moet natuurlijk zorgen voor leads of klanten, maar doordat 
we vaak zo gefixeerd zijn op het uiterlijk triggert de website de bezoeker vaak 
niet voldoende om een gewenste actie te nemen.  

Een mooie website is namelijk niet per se een goede website. Op het moment 
dat jouw website niet snel genoeg laadt, gebruiksvriendelijk genoeg is of 
duidelijk genoeg, dan is de kans heel groot dat je website er niet voor zorgt 
dat bezoekers veranderen in leads of klanten.

Advertenties en posts zorgen niet voor meer omzet. Dat doet je 
website.

Veel bedrijven zijn in de veronderstelling dat advertenties zorgen voor meer 
omzet, maar het enige wat je met posts en advertenties doet is bezoekers 
sturen naar je website. Je website is verantwoordelijk voor de conversie van 
bezoeker naar klant of lead. Levert je online marketing strategie dus niet het 
gewenste resultaat op? Ga dan eerst aan de slag met je website.  
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Stel jezelf daarom deze vragen om er zeker van te zijn dat jouw 
website conversie proof is:

• Wat is het voornaamste doel van jouw  website?
• Is dit doel realistisch om te verwachten van een website bezoeker die voor  
  het  eerst jouw website bezoekt? 
• Maakt jouw website duidelijk wat je van je bezoeker wilt?
• Worden jouw website bezoekers bij de hand genomen om dit doel uit te 
   voeren?
• Weten jouw website bezoekers binnen één seconde welke oplossing jij biedt?
   En is het meteen duidelijk voor de bezoeker waar hij of zij moet klikken?

Tenslotte worden de meeste websites tegenwoordig bezocht met een 
mobiele telefoon. Desondanks vergeten bedrijven vaak om hun website te 
optimaliseren voor mobiel en ligt de focus te veel op desktop. Begrijpelijk 
omdat een website vrijwel altijd op desktop wordt gemaakt, maar 
tegenwoordig kun je niet meer zonder een website die perfect functioneert op 
mobiel.  
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Woorden als 
‘verkopen’ en 
‘sales’ zouden 

ze moeten 
verbannen. 
Het draait 

tegenwoordig 
allemaal om 

het opbouwen 
van relaties.

“
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Tip 4: Maak gebruik van het See, Think, Do, 
          Care model

Ik laat nieuwe klanten vaak een opdracht doen waarbij ik ze hun online 
marketing strategie laat vertalen naar een dating context. We snappen 
namelijk allemaal dat je tijdens een eerste date bijvoorbeeld beter niet direct 
kunt vragen of iemand kinderen wil en hoe hij of zij ze dan wil noemen. In een 
business context doen we dit echter vaak wel. 

Tijdens een eerste kennismaking via een website of via een advertentie 
proberen we massaal om al iets te verkopen. Op dat moment is je klant alleen 
nog met hele andere dingen bezig. Je klant is op dat moment nog bezig met 
vragen als: “Voel ik een klik met deze persoon of dit bedrijf?” en “Wat zeggen 
andere mensen?”. 

Een goede online marketing strategie volgt daarom het zogenaamde See, 
Think, Do, Care model. Hierbij wordt je klant volledig bij de hand genomen van 
het eerste contactmoment tot het moment van aankoop.
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De beste 
marketing 

strategie van 
allemaal? 

GEEF om je 
bestaande 

klanten. 

“
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Tip 5: Vergeet je bestaande klanten niet

Als ondernemer is er bijna niets mooier dan het binnenhalen van een nieuwe 
klant. Iemand die je waarschijnlijk nog nooit hebt ontmoet besluit om iets van 
jou te kopen. Hoe gaaf is dat! Het geeft een enorme vertrouwensboost. 

Het probleem is alleen dat we soms té gefocust zijn op nieuwe klanten en 
daarmee bestaande klanten een beetje vergeten. 

Maar juist je bestaande klanten kunnen een enorme bron van (extra) inkomsten 
zijn. Zij kennen jou al en als ze tevreden zijn is de kans groot dat ze jou 
vertrouwen waardoor ze sneller geneigd zijn om opnieuw iets te kopen. Dit kan 
hetzelfde product zijn, maar dit kan ook heel goed een vergelijkbaar product 
zijn of een product wat aansluit op het product wat ze al hebben. 

Vergeet dus niet om ook je bestaande klanten mee te nemen in je online 
marketing strategie. Zij zitten juist te wachten op dat mailtje of die advertentie. 

Daarnaast kun je bestaande klanten bijvoorbeeld ook heel slim onderdeel 
maken van je strategie. Booking.com doet dit bijvoorbeeld heel slim. Zodra 
je een hotel via Booking.com hebt geboekt krijg je een speciale link waarmee 
iemand anders 10% korting krijgt op de eerstvolgende boeking en jij krijgt €20. 
Win-win-win situatie dus. De potentiële klant wint, jij wint en Booking.com 
wint. 
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Tip 6: Plaats je online acties in een offline 
          context

Dit herken je vast. Advertenties van bedrijven die je nog nooit eerder hebt 
gezien of niet goed kent waarbij enkel staat: “Koop nu product X. Tijdelijk voor 
maar €99.”

Toen ik net begon met ondernemen en mijn eerste advertentie maakte voor 
een huidverzorgingsproduct wist ik dat huidverzorging veel werd verkocht 
via het Internet, dus toen ik mijn advertentie – geheel volgens bovenstaand 
voorbeeld - had gemaakt rekende ik mezelf al rijk.

In de dagen die volgden bleef ik mijn scherm maar verversen, maar er 
gebeurde niks. Helemaal NIKS. Ik begon zelfs al te twijfelen of mijn laptop stuk 
was want aan mijn advertenties kon het toch niet liggen? Mensen willen toch 
huidverzorging en nu bied ik het middels deze advertentie? En het is ook nog 
eens afgeprijsd!

Nou, dat was een flinke wake-up call. Online verkopen realiseren is 
tegenwoordig niet meer een one-step process. Dankzij het Internet en 
bedrijven als PostNL is de wereld veel kleiner geworden. We hoeven onze 
producten niet meer bij de buurman of buurvrouw te kopen. We kunnen ze 
honderden, al dan niet duizenden, kilometers verderop bestellen. 

Door deze verkleining is ons koopproces verandert. We kopen niet alleen meer 
diensten of producten. We kopen van bedrijven met wie we ons identificeren. 
Die we leuk vinden vanwege hun manier van communiceren of waar ze voor 
staan.  

Dit betekent ook dat we een relatie met ze op moeten bouwen. Onderzoek 
wijst bijvoorbeeld uit dat een consument gemiddeld 2 tot 50 keer in aanraking 
moet komen met een product alvorens ze overgaan op een aankoop. Tip 10 
gaat hier nog dieper op in.

Je moet mensen tijdens je online marketing strategie dus bij de hand nemen 
en de relatie voeden. In een offline context zou het ook raar zijn als je direct op 
iemand afstapt en zegt: “Hier. Ik heb een huidverzorgingsproduct. Wil je het 
kopen voor maar €99?” In het echt tast je ook eerst af of iemand überhaupt 
op zoek is naar een product en overtuig je hem of haar eerst door een gesprek 
aan te gaan vanuit zijn of haar behoeften. 
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Tip 7: Laat je niet leiden en gek maken door 
          likes, volgers en reacties

Tijdens één van de eerdere tips die ik gaf zei ik al dat we onszelf soms te veel 
laten leiden door het middel in plaats van het doel. Dit gebeurt ook via social 
media. Bedrijven hebben een Facebook en Instagram account omdat ze leads 
of klanten binnen willen halen, maar ondertussen meten ze hun succes veelal 
aan de hand van het aantal likes en volgers. 

Er zijn meerdere redenen waarom het belangrijk is om je hier niet op blind te 
staren:
1. Veel van de likes en volgers die je tegenwoordig ziet zijn nep. Deze kunnen 
worden gekocht en geven dus vaak een vertekend beeld.
2. Ik zie bijna nooit (lees: in 99% van de gevallen) dat iemand iets koopt, 
aanvraagt of download en óók een post liket of erop reageert. Mensen doen 
vaak maar één ding. Ze liken, reageren of gaan naar je website of iets anders.  
3. Facebook maakt gebruikt van de ‘Bericht promoten’ knop. Hiermee zeg 
je eigenlijk tegen Facebook dat je likes en reacties wilt en daarom wordt je 
bericht getoond aan mensen die vrijwel alles liken wat ze zien. Je kunt daarom 
veel beter je advertenties maken via www.facebook.com/ads/manager maken 
en kiezen voor de doelstelling ‘Conversies’. 
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Terwijl jij druk 
bezig bent om 
alles perfect te 
maken, helpt 

iemand anders 
je klanten.

“
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Tip 8: Maak gebruik van split-testing en ga het
          gewoon DOEN

Veel mensen hebben de neiging om in hun hoofd leven. Ze dromen over 
situaties die ze zouden willen en denken na over de keuzes die ze daarvoor 
moeten maken. Het is heel verleidelijk om lang te wachten met het maken van 
een beslissing totdat je er 100% zeker van bent. Het probleem is alleen dat je 
bijna nooit 100% zeker zult zijn. Je zult daarom keuzes moeten maken ondanks 
dat je ergens niet helemaal zeker van bent. 

Dit is even een korte levensles, maar dit is ook volledig van toepassing op 
online marketing. Klanten vragen wel eens aan mij: “Weet jij dan precies wat 
werkt? Weet jij precies welke tekst en afbeelding we moeten gebruiken in een 
advertentie om mensen te laten kopen?” 

Was het maar zo’n feest. Na jarenlange ervaring heb ik inmiddels goede ideeën 
over wat werkt en wat niet werkt, maar ook ik weet het nooit zeker. Het mooie 
binnen online marketing is alleen dat je gebruik kunt maken van split-testen.

Dit betekent dat je verschillende advertenties kunt maken om te kijken welke 
het beste scoort. Je hoeft dus geen keuze te maken. Je maakt gewoon 
meerdere advertenties en op basis van de resultaten kies je welke advertenties 
je aan laat staan en welke je stopt. Het komt er dus eigenlijk op neer dat je 
zoveel mogelijk huizen mag kiezen en daar mag je ook allemaal wonen totdat 
je 100% zeker weet welk huis je het mooist en fijnst vindt.

Zelfs na jarenlange ervaring ben ik nog steeds vaak verbaasd welke advertentie 
het beste presteert. Je kunt het gewoon niet weten van tevoren, dus denk niet 
te lang na over hele kleine dingen en ga het gewoon doen en testen. Werk met 
echte data en resultaten in plaats van je eigen subjectieve gedachten. 

Ik besteed altijd 20% van mijn tijd aan het maken van advertenties en 80% aan 
optimalisatie.
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Tip 9: Blijf je klant motiveren tijdens het 
          betaalproces

Ik weet nog dat ik voor het eerst website gegevens analyseerde met Google 
Analytics en ik snapte er niks van. 

Met Google Analytics kun je precies zien welke pagina’s mensen hebben 
bezocht, hoe lang ze gemiddeld blijven, op welke pagina ze je website verlaten 
en meer van dat soort waardevolle informatie. Mocht je Google Analytics dus 
nog niet hebben geïnstalleerd op je website, doe dit dan zo snel mogelijk. 

Maar weer even terug naar mijn verhaal. Ik zag dus een vrij groot gat tussen 
het aantal aankopen en het aantal bezoekers op de check-out pagina. Er 
waren ontzettend veel mensen die een product in hun winkelmandje hadden 
gestopt maar bijna de helft had niet afgerekend. Dit waren dus allemaal net-
niet-klanten.  

“Hoe dan?!” dacht ik.

Bijna elk bedrijf stopt veel tijd, liefde en aandacht in het creëren van een mooie 
website. Maar ze vergeten massaal om net zoveel tijd en aandacht te besteden 
aan de betaalpagina. 

Alle conversie tricks worden uit de kast getrokken totdat het product in de 
winkelmand zit. En dan stopt het ineens. Alsof de verkoop dan gerealiseerd is. 
Alleen dan móet het juist nog gebeuren. 

Zelfs op de betaalpagina moeten mensen nog overtuigd worden. Zorg er 
daarom voor dat je ook daar de voordelen van jouw dienst of product toont. 
Maak het betaalproces zo simpel mogelijk. Vraag geen informatie die je niet 
nodig hebt. Geef je ‘bijna-klant’ zo weinig mogelijk tijd en kans om zich te 
bedenken. 

Tenslotte kan het ook heel goed werken om met een programma als Active 
Campaign mensen te mailen die hun winkelmandje hebben verlaten. Soms 
is het namelijk niet de mentale twijfel die ineens toeslaat. Het kan ook heel 
praktisch zijn, zoals het niet bij je hebben van een Random Reader. In zo’n 
geval is het slim om je klant hier op een later moment aan te herinneren met 
een mail als “Er staan nog items in je winkelmandje” of “Rond je verkoop af”.

Onderzoek wijst uit dat meer dan 95% wel de intentie had om iets te kopen en 
dat ook circa 90% dit alsnog doet als je een reminder stuurt.
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Tip 10: Maak gebruik van re-marketing 

Tegenwoordig moeten mensen gemiddeld 2 tot 50 keer in aanraking komen 
met een product voordat ze overgaan op een aankoop. 50 keer. Serieus. Zo 
ongelofelijk vaak hè! Ik schrik er ook nog altijd van. 

Natuurlijk hangt het er dan vanaf wat een product kost, maar op het moment 
dat je bijvoorbeeld een coachingsprogramma van €7.500 verkoopt kom je al 
snel in de buurt van die 50 keer.

“Waarom zo vaak?” vraag je je vast af. Zoals ik eerder ook al aangaf bestaat 
een koopproces uit meerdere stappen. Eerst identificeer je een probleem of 
behoefte, dan ga je nadenken wat er beschikbaar is, dan ga je vergelijken wat 
er beschikbaar is, daarna ga je er vaak nog eens flink over twijfelen en pas dan 
neem je een besluit om het te doen. En vooral in die vierde fase – waarin je 
gaat nadenken over of je iets echt nodig hebt – heeft iemand veel bevestiging 
nodig in de vorm van subtiele reminders. 

Daarom zet ik voor mijn klanten, en ook voor mezelf, altijd re-marketing 
advertenties aan. Dit zijn advertenties die getoond worden aan mensen die 
bepaalde pagina’s van een website hebt verkocht. Je hebt dat vast wel eens 
gezien. Je ging schoenen shoppen en vervolgens zie je die schoenen overal 
verschijnen. 

Als je er zo over nadenkt voelt het misschien als iets vervelends om te doen 
omdat het pusherig kan zijn, maar het is een cruciaal onderdeel van je online 
marketing strategie. En als je het goed doet, hoeft het ook niet pusherig te zijn. 
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Als jij zegt 
dat je goed 
bent is het 

marketing. Als 
je klant zegt 
dat je goed 
bent is het 

social proof 
en vele malen 

krachtiger.  

“
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Tip 11: Maak gebruik van social proof

Ken je dat gevoel van het uitzoeken van een terrasje op een zomerse dag? 
Ik vind het altijd fascinerend hoe dat werkt. We kiezen dan massaal een vol 
terras in plaats van een leeg terras. Ook al is dat ergens niet logisch want 
de bediening is er waarschijnlijk trager, je hebt meer kans op geluidsoverlast 
en dat wijntje zal echt niet heel anders smaken dan bij de buren. En jij denkt 
nu misschien: “Wat hebben terrasjes te maken met mijn online marketing 
strategie?” 

Nou, er is bijna geen mooier voorbeeld dan dat. 

Ons onderbewustzijn doet namelijk iets interessants op het moment dat we 
een beslissing moeten maken over waar we ons geld aan uit gaan geven. 
We zijn namelijk allemaal bang voor teleurstellingen. Bang dat we ons geld 
uitgeven aan iets wat tegenvalt. En de meest veilige manier om van tevoren 
te checken of iets ‘veilig’ is of niet, is door te kijken naar andere mensen. Wat 
doen zij? Wat zeggen zij? 

Daarom is het van cruciaal belang dat jij referenties van bestaande klanten 
duidelijk zichtbaar op je website hebt staan. Het liefst als onderdeel van 
je hoofdmenu. En dan geen vage referenties van mensen met alleen een 
voornaam. Daar prikt je klant zo doorheen en dan werkt het alleen maar 
averechts. Gebruik échte referenties met volledige naam en het liefst ook nog 
een foto.

Daarnaast is je website natuurlijk niet je enige online kanaal, dus zorg ook 
voor referenties op je andere kanalen, zoals je Facebook pagina en zelfs 
je persoonlijke LinkedIn account. Hoe meer mensen bevestigen dat jij 
betrouwbaar bent en waarde levert, hoe meer klanten je zult genereren via 
online kanalen. 
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En? Heb je iets aan deze 11 
tips gehad?

Heb je er nieuwe inzichten uit kunnen halen of was het allemaal een open 
deur en dacht je steeds ‘wist ik al’? Dan ben ik namelijk ook benieuwd; als je 
dit allemaal al wist, wat bracht je dan hier? Of is het dat je het wel wéét, maar 
nog niet in de praktijk hebt toegepast? Ik merk dat veel ondernemers continu 
op zoek zijn naar meer kennis, maar de helft doet er vervolgens niks mee. Zo 
zonde. Als je het mij vraagt zijn we te lang gevoed met quotes als “Kennis is 
macht”. Kennis is geen macht. Het is pas macht als je besluit om er iets mee te 
doen. Dus welk besluit neem jij na het lezen van deze tips? Ga je deze kennis 
nog weken of zelfs maanden laten bezinken terwijl je op ideeën broedt of 
besluit je om direct in actie te komen? Een van de redenen dat ik zo snel m’n 
doelen heb behaald is doordat ik nooit te lang zelf ben blijven aanrommelen. 
Anders kom je steeds opnieuw vast te zitten. Maar wat is nou vaak de echte 
reden dat je vast komt te zitten? Het komt vaak doordat je koppig bent en 
denkt: “Ik kan het nog wel even zelf.” 

Bij deze wil ik je graag helpen om dat patroon te doorbreken. 
Via http://tinekezwart.nl/gratis- sessie kun je een gratis strategie sessie van 
20 minuten inplannen. In die 20 minuten geef ik je minimaal 2 concrete tips 
zodat jij daadwerkelijk in actie komt. Dus ben jij er klaar voor om je dromen te 
vertalen naar de werkelijkheid? Vraag dan een gratis sessie aan. Je hebt niks te 
verliezen.

Met ondernemende groet,
Tineke Zwart




