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Blauwdruk voor een effectieve 
Online marketingstrategie. Haal jij 
alles uit je marketing? 

IN 5 STAPPEN
NAAR EEN ONLINE 
MARKETING
STRATEGIE



Het belang van een goede 
Online Marketingstrategie

Bij Online marketing draait het om gezien en 
gevonden worden, relevant zijn, meetbare 
resultaten, gewaardeerd worden door je 

doelgroep en klanten, overtuigingskracht, 
waarde bieden en sales.

Wat heb jij te bieden aan je klanten? Hoe komen 
potentiële klanten bij jou terecht? En nog 

belangrijker, hoe worden potentiële klanten 
betalende klanten?

Dit heeft alles te maken met Online marketing en 
een goede Online Marketingstrategie.

Met dit e-book help ik jou aan een goede en 
vooral effectieve online marketingaanpak in 5 

stappen.

Gebruik alle tips als inspiratie voor je eigen 
business.

Succes!

Jouw Marketingcoach
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Een goede website vormt de basis van je online identiteit. 
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Stap 1: Heb een goede 
website 

Mensen vinden je website via Google, je leidt bezoekers met gerichte advertenties 

naar je website, je plaatst waardevolle content op je website, je verkoopt producten 

via je website, je verzamelt leads via je website en ga zo maar door.

En daarom begint je Online marketingstrategie bij het hebben van een goede 

website. Want, aan alleen een website heb je niets, je moet een goed 

functionerende website hebben die:

• Goed en duidelijk is ingericht (te begrijpen is) (user experience)

• Goede content bevat (professionele website teksten)

• Waar iedere pagina een doel heeft en dat doel dient

• Die conversiegericht is ingericht

• Die waardevolle content bevat

• Die bezoekers aanzet tot actie

• Die kan scoren in Google

• Die leads kan genereren

• En die (veel) omzet genereert!

Ik hoor je al denken, hoe doe je dit dan? Hoe maak je een goede 

website? Alle belangrijke tips kan je vinden bij stap 2 op de 

volgende pagina. 



Je hebt een website nodig die presteert en klanten oplevert.
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Stap 2: Maak van je website 
een marketingmachine!

Als je het over online marketing hebt dan is een website DUS veel meer dan ‘slechts’ 

een website. Het is een middel om bezoekers aan te trekken en aan je te binden, 

om ze vervolgens om te zetten tot klant.

Wanneer iemand je website bezoekt dan moet het doel zijn dat die bezoeker een 

actie uitvoert op je website. En aan de ondernomen actie moeten weer acties zijn 

verbonden.

Ja, lastig haha. Maar ik ga je alles uitleggen. Wat je in ieder geval moet weten is dat

er 2 belangrijke onderdelen zijn:

>Bezoekers aanzetten tot actie

>En een goede opvolgstrategie

Meer hierover lees je op de volgende pagina.

TIP: Lees ook de blog op mijn website

Professionele website laten maken? 7 belangrijke website onderdelen



Factor 1: Zet bezoekers aan tot actie op je website
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De 2 belangrijke onderdelen van 
een marketingmachine 

Je moet allereerst bezoekers ‘triggeren’ om actie te ondernemen op jouw website.

Je moet ze verleiden om met jou in zee te gaan door zich bijvoorbeeld in te schrijven 

voor je gratis e-book, je webinar, gratis proefperiode, om een belangrijke blog te 

lezen, of om direct een product te bestellen.

Want, nogmaals:

Je wil niet alleen websitebezoekers, maar als Online marketeer wil je vooral dat 

bezoekers actie ondernemen op je website zodat je met ze in contact kunt blijven. 

En daar moet je ze een handje bij helpen!

De eerste stap is dus om je bezoekers aan te zetten tot actie. Alle tips hiervoor geef

ik op de volgende pagina's. Lees ook factor 2 hieronder.

Factor 2: Maak een opvolgstrategie

Het tweede belangrijke onderdeel om van je website een geautomatiseerde 

marketingmachine te maken is een goede opvolgstrategie.

Nadat bezoekers zich hebben aangemeld voor een van je weggevers moet je ze 

opvolgen. Je wil met ze in contact blijven en ze overtuigen om jouw product te kopen.

Een goede methode hiervoor is e-mailmarketing. Met e-mailmarketing kun je op 

automatische basis e-mails versturen om je leads warm te maken voor je product 

of dienst.

Je kan natuurlijk ook een belmoment inlassen, een combinatie maken of een andere 

opvolgmethode hanteren.

Op de volgende pagina's staan alle belangrijke tips voor hoe je de zogeheten 

‘triggers’ en 'opvolgstrategie' toe kan passen op jouw website. Doe er je 

voordeel mee en ga met alle tips aan de slag!
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1. WERK MET ‘GRATIS’ WEGGEVER(S)

9 tips om van je website een marketing-

machine te maken

Waarmee kan je waarde bieden aan bezoekers en waarmee kan je bezoekers over de 

streep trekken om met jou in zee te gaan? Is dat een gratis e-book, een webinar, een 

Podcast, een proefperiode of een adviesconsult? Of misschien nog iets anders?

De gratis weggever heeft een belangrijke rol in jouw Online marketingstrategie en zet 

je onder andere in om een maillijst op te bouwen. Ik werk bijvoorbeeld veel met gratis 

e-books, proefperiodes en adviesconsulten, maar ook met een App als weggever.

Het is een kwestie van testen en uitproberen tot je de perfecte weggever voor

jouw bedrijf hebt gevonden. Uiteindelijk draait het erom dat jouw weggever een

van de ‘triggers’ is om uiteindelijk jouw product te kopen.

Meer hierover lees je bij tip 2 op de volgende pagina.

Opdracht: 

Denk na over de gratis weggever van jouw bedrijf. Dit kunnen er uiteindelijk ook 

meerdere zijn. Mijn gratis weggever is bijvoorbeeld dit e-book en ook andere

e-books zoals die van het plaatje hieronder.
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2. 
MAAK MARKETING FUNNELS, GEKOPPELD AAN JE 

WEGGEVER(S)

9 tips om van je website een marketing-

machine te maken

Een marketing funnel is een (geautomatiseerde) reeks van opvolgingen (een funnel) 

waar je een bezoeker 'in' wilt krijgen. Ik gebruik een voorbeeld om dit uit te leggen:

Stel je promoot via Facebook een gratis e-book met 20 gratis fitness schema’s. Je linkt 

deze promotie naar een landingspagina op je website waar mensen zich kunnen 

aanmelden om de e-book gratis te downloaden.

Wanneer iemand zich aanmeldt op je website schrijft deze persoon zich tegelijkertijd in 

voor je geautomatiseerde e-mailmarketing funnel en ontvangt hij/zij naast de e-book 

een aantal e-mails met waardevolle content.

Via deze methode kan je bijvoorbeeld producten promoten, nog een gratis e-book 

weggeven, of een gratis proefperiode promoten.

Het grote voordeel van een marketing funnel:

Het grote voordeel is dat je het maar 1 keer op hoeft te zetten. Hierna houd je 

je bezig met data analyse en optimaliseer je je funnel(s) wanneer dit nodig is

om betere resultaten te behalen.

In het plaatje hierboven zie je een voorbeeld van een marketing funnel. Het komt er 

op neer dat je een weggever inzet om potentiële klanten aan je bedrijf te binden 

zodat je ze kunt opvolgen. Met deze strategie kun je effectief een e-maillijst 

opbouwen en blijf je in contact met potentiële klanten.

Het is voor jou als ondernemer of marketeer een belangrijke taak om effectieve 

marketing funnels te maken.
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3. MAAK GOEDE LANDINGSPAGINA'S

9 tips om van je website een marketing-

machine te maken

Goede landingspagina’s mogen niet ontbreken in je marketingstrategie. Ben je van 

plan om veel online te adverteren dan moet je goede en vooral effectieve 

landingspagina’s op je website hebben.

Goede landingspagina’s mogen maar 1 doel dienen;

En dat is dat de bezoeker zich inschrijft voor je gratis e-book, je webinar, een proef-

periode, of een product besteld.

De volledige landingspagina moet worden ingericht op dat ene doel en alle 

onderdelen moeten bijdragen aan een zo hoog mogelijk conversie: de knoppen, 

teksten, afbeeldingen, video’s etc.

Dit betekent dus dat de landingspagina ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk 

mensen zich aanmelden voor jouw aanbod. Ook moet direct duidelijk zijn wat er te 

halen valt voor de bezoeker, dus waar de pagina om gaat.

Zie hieronder een aantal voorbeelden van mijn website.
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4. PLAATS 'TRIGGERS' OP JE WEBSITE

9 tips om van je website een marketing-

machine te maken

Plaats deze triggers op verschillende plaatsen op je website. Heb je bijvoorbeeld een 

blog dan verwerk je triggers in je blogs. Hetzelfde geldt voor alle andere 

contentpagina’s op je website.

Zorg er wel voor dat je relevant bent! Heb je een marketing blog, promoot dan een e-

book met 10 belangrijke marketing tips. 

Hoe krijg je iemand nou in zo’n marketing funnel en hoe zorg je ervoor dat zoveel 

mogelijk mensen zich aanmelden? Dat gaat dus via een contactformulier op je 

landingspagina, maar kan ook door zogeheten ‘triggers’ op je website.

Triggers zijn pop-ups die bezoekers te zien krijgen wanneer ze je website bezoeken. 

Met deze pop-ups kan je bezoekers stimuleren om bijvoorbeeld je e-book te 

downloaden zodat ze in je geautomatiseerde e-mail funnel terecht komen.

Hieronder staan een aantal 'trigger' voorbeelden:
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5. GEEF IEDERE PAGINA EEN DOEL EN DUIDELIJKE 

CALL-TO-ACTIONS

9 tips om van je website een marketing-

machine te maken

Dit is een belangrijke tip. Je moet alle pagina's op je website zo inrichten dat ze een 

doel dienen, en zorg altijd voor duidelijke call-to-actions. Je moet dus nooit zo maar 

een pagina maken op je website, maar altijd met een doel.

Bezoekers moeten geen moeite hoeven doen om actie te ondernemen op je 

website. Dit doe je onder andere door duidelijke en goed zichtbare call-to-action 

knoppen toe te voegen. Zie voorbeeld hieronder in het plaatje.

De call-to-action in het voorbeeld stimuleert bezoekers om zich aan te melden voor 

een gratis kennismaking d.m.v. een opvallende knop en activerende teksten.

Professionele website teksten zijn ook een must. Goede website teksten kunnen 

bijdragen aan een hoger conversiepercentage van je pagina’s. En dat is belangrijk! 

Daarnaast zorgen goede teksten ervoor dat je je boodschap goed overbrengt.

Ben jij niet goed in teksten schrijven dan kan ik je helpen. Ik schrijf professionele 

websiteteksten op maat. Hieronder een aantal belangrijke punten voor een goede 

communicatieboodschap en duidelijke pagina’s: 

• Het moet snel duidelijk zijn wat je doet/te bieden hebt

• Je moet een probleem oplossen en duidelijk maken hoe jij het probleem oplost

• Je moet waarde bieden met als focus: wat levert het op voor de klant?

• Eenvoud is het beste, tekst moet makkelijk te begrijpen zijn (geen moeilijke woorden)

• Alle content op de pagina moet een reden hebben om er te staan (waarde hebben)

6. 
ZORG ERVOOR DAT JE WEBSITE TEKSTEN BEVAT DIE

DE LEZERS OVERTUIGEN
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7. BEGIN MET E-MAILMARKETING

9 tips om van je website een marketing-

machine te maken

Je hebt de woorden e-mailmarketing en marketing funnel al regelmatig voorbij zien 

komen. E-mailmarketing heeft een belangrijke rol binnen jouw Online marketing-

strategie.

Er zijn zelfs bedrijven die hun volledige business draaien op e-mailmarketing! Ik 

raad je sterk aan om ook e-mailmarketing in te zetten, al doe je het enkel om een 

maillijst op te bouwen. Je kan e-mailmarkering veelzijdig inzetten en het brengt veel 

voordelen met zich mee. 

Je gebruikt e-mailmarketing dus om een e-maillijst op te bouwen, om geautomatiseerde 

funnels te maken en om leads op te volgen. In het plaatje hierboven zie je een voorbeeld 

van zo'n e-mail funnel nadat iemand zich heeft aangemeld voor een gratis e-book..

Een goede e-mailmarketingsoftware is ActiveCampaign. ActiveCampaign biedt alle 

functies om marketing automation mogelijk te maken en geautomatiseerde e-mail 

funnels te maken.

Aan de slag met e-mailmarketing? Via mijn website kun je je aanmelden voor een 

proefperiode van 2 weken van ActiveCampaign. Ga hiervoor naar de 'Marketing tools' 

pagina.

•Bouw een maillijst op

•Verstuur waardevolle content naar je e-maillijst

•Gebruik e-mailmarketing voor leadgeneratie

•Bouw geautomatiseerde marketingfunnels 

•Zet e-mailmarketing in om je services te verbeteren

•En gebruik e-mailmarketing voor automatisering van je bedrijf!
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8. PLAATS WAARDEVOLLE CONTENT OP JE WEBSITE

9 tips om van je website een marketing-

machine te maken

Het creëren van waardevolle content is een belangrijk onderdeel van Online 

marketing, ook wel content marketing genoemd.

Content marketing zet je in om waarde te creëren, relevant te zijn, autoriteit op te 

bouwen, een relatie op te bouwen met je doelgroep, beter Online gevonden te

worden en kan je gebruiken in je promotiestrategie.

‘Content is for free, implementation is for fee’, zeggen ze. Onthoudt dit goed! Ga bloggen, 

plaats video’s op je website, of maak podcasts. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je 

content waardevol is voor je doelgroep.

Alle content die je maakt en die je op je website plaatst kan gevonden worden in 

Google, kan je promoten via social media, kun je linken aan je e-mailmarketing-

strategie, enzovoorts.

Hoe ziet jouw content strategie eruit?

De laatste tip die ik je geef is dat ik je aanraad om te kiezen voor een conversiegericht 

webdesign. Coversiegericht wil zeggen, het design van je website inrichten om de 

kans op een aanmelding of aankoop te vergroten.

Een effectieve website gaat boven een mooi uiterlijk zeg ik altijd, maar kan je 

beide combineren dan is dat natuurlijk een gouden combinatie!

Je maakt een conversiegericht webdesign door alle 9 tips toe te passen. Dit was 

overigens ook mijn laatste tip om van je website een marketingmachine te maken. 

Op de volgende pagina vind je stap 3!

9. ZORG VOOR EEN CONVERSIEGERICHT WEBDESIGN



Iedere maand nieuwe en vooral terugkerende bezoekers.
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Stap 3: Zorg voor een 
constante stroom van 
websitebezoekers

Heb je stap 1 en 2 doorlopen, dan heb je een goede basis om je Online marketing-

strategie verder uit te bouwen. Een basis waar je op voort kunt borduren en waar je 

mee aan de slag kunt.

Dit is het moment dat je website klaar is voor zo véél mogelijk websitebezoekers! Met 

de basis bedoel ik dus alles wat ik eerder heb benoemd:

Je hebt je website conversiegericht ingericht, je website is in staat is om bezoekers 

aan te zetten tot actie en leads worden goed opgevolgd en geconverteerd tot klant.

Wanneer je dit voor elkaar hebt, dan heb je een gouden basis! Op de volgende 

pagina's staan 5 tips om meer websitebezoekers te krijgen en zo je marketing funnels 

te vullen.

TIP: Lees ook de volgende blog op mijn website

Help, hoe krijg ik meer bezoekers op mijn website?
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1. SEO OPTIMALISATIE (GRATIS BEZOEKERS

 VIA GOOGLE)

5 tips voor iedere maand nieuwe 

websitebezoekers

Iedere maand nieuwe gratis bezoekers, dat is belangrijk. Door middel van SEO kan 

je iedere maand honderden of duizenden gratis websitebezoekers ‘krijgen’.

Om veel gratis websitebezoekers te krijgen moet je je website SEO vriendelijk maken

en ‘werken aan je SEO’. Kort samengevat zorgt een goede SEO positie voor een 

constante stroom van website bezoekers vanuit Google.

Scoort jouw website hoog in Google, en op de juiste zoekwoorden, dan kun je iedere 

maand een groot aantal bezoekers verwachten.

Stap 1 voor veel websitebezoekers is dus een goede SEO strategie en goede SEO 

posities. Wil je hier meer over weten lees dan de blog op mijn website:

Wat is SEO en wat is SEO optimalisatie? 

Een andere manier om gratis in contact te komen met je doelgroep en om nieuwe 

mensen te bereiken is Social media. Denk wel goed na over welk social media 

platform je in wil zetten.

Heb jij een zakelijke doelgroep, dan is LinkedIn mogelijk interessant voor jou. Maar 

heb je een jonge doelgroep, dan is Instagram mogelijk de place to be.

Wees erg zorgvuldig bij je keuze, want het bijhouden van een social media account 

kost veel tijd. Wees je hiervan bewust en zorg voor consistentie als je ervoor kiest om 

met social media aan de slag te gaan.

Het grote nadeel van Social media is dat het organische bereik steeds minder wordt. 

Dit betekent dat je niet al je volgers bereikt wanneer je een bericht post, maar slechts 

een (klein) deel ervan.

Je zal een erg goede strategie moeten hanteren om organisch veel mensen te 

bereiken. Lukt dit niet, dan raad ik je ook aan om met stap 3 aan de slag te gaan.

2. WEES ACTIEF OP SOCIAL MEDIA



Jouw Marketingcoach - Specialist in Marketing
www.jouw-marketingcoach.nl

16

3. BETAALD PROMOTEN VIA FACEBOOK EN INSTAGRAM

5 tips voor iedere maand nieuwe 

websitebezoekers

Wil je gegarandeerd veel mensen bereiken? Ga dan ook adverteren via Facebook 

en/of Instagram. Paid advertising mag niet ontbreken in je marketingstrategie.

Adverteren via Facebook en Instagram is een goed middel voor veel websitebezoekers 

en om veel mensen in je marketingfunnels te krijgen. Maak betaald adverteren daarom 

onderdeel van je marketingfunnel en richt je advertenties op je belangrijkste 

landingspagina’s.

Zorg ervoor dat zo veel mogelijk mensen op de juiste pagina’s terecht komen en je

zult zien dat dit ongelooflijk goede resultaten gaat opleveren!

Belangrijke tip: 

Zet je promoties in voor leadgeneratie. Dus voor je e-book, webinar, je blog, podcast, 

enzovoort. Wanneer je dit goed aanpakt zul je zien dat je marketing funnels binnen

de kortste keren goed gevuld zijn.

Naast SEO (Search Engine Optimization) heb je ook SEA (Search Engine Advertising). 

SEA is de betaalde vorm van SEO. Bij SEA maak je je website vindbaar in Google en 

kan je ervoor zorgen dat je bovenaan in Google wordt getoond op voor jouw bedrijf 

relevante zoekwoorden en termen.

Heel effectief! En zorgt zeker voor veel websitebezoekers. Echter hangt hier natuurlijk 

wel een prijskaartje aan. Zorg er daarom voor dat je website klaar is voor veel website 

bezoekers, voor je begint met SEA!

4. SEA (BETAALDE BEZOEKERS VIA GOOGLE)

Affiliate marketing is een marketingmethode waarbij promotors jouw bedrijf (je 

producten/diensten) promoten in ruil voor een beloning. Affiliate marketing is een heel 

effectieve methode en is zeker het overwegen waard als jij een product of dienst hebt 

welke interessant is voor affiliate marketeers.

Wil je meer weten over Affiliate marketing? 

Lees dan mijn blog: Wat is affiliate marketing?

AFFILIATE MARKETING5. 



Een tevreden klant is goud waard. Haal alles uit je klanten!
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Stap 4: Maak van je klanten 
fans (ambassadeurs)

Dan nu stap 4 van je nieuwe Online marketingstrategie. Wanneer je semiautomatisch 

en consistent een groot aantal leads en klanten hebt kun je werken aan de relatie

met je klanten.

Maak van je klanten fans, want niets is beter dan een trouwe klantengroep! Of nog 

beter; niets is beter dan een klant die jouw product of dienst aanraadt

aan anderen!

Dit is de beste en meest waardevolle vorm van promotie. Tevreden klanten zijn je 

beste reclamebord. Wanneer je een groot aantal klanten hebt wil je natuurlijk dat ze 

tevreden zijn en blijven.

Daarom is het belangrijk om altijd aan je klanttevredenheid te blijven werken. Op de 

volgende pagina's staan een aantal tips hoe je van een klant een gewaardeerde 

ambassadeur kunt maken.



Factor 1: Stimuleer mond-tot-mondreclame
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2 belangrijke onderdelen om 
meer uit je klanten te halen

Zijn jouw klanten tevreden en loyaal? Probeer ze dan in te zetten als ambassadeur 

van je bedrijf door mond-tot-mondreclame te stimuleren.

Een goede tip is om trouwe klanten te stimuleren om jouw producten/diensten te 

promoten in ruil voor een beloning. Dit kan bijvoorbeeld via eerdere genoemde 

affiliate marketing, maar ook door een community te creëren, door interactie met je 

doelgroep te vergroten, of via e-mailmarketing.

Hoe je het ook aanpakt, onthoudt dat tevreden klanten je beste reclamebord zijn!

Hieronder een aantal tips:

•Maak een besloten communitygroep op Facebook, speciaal voor trouwe klanten

•Deel waardevolle tips en informatie alleen voor trouwe klanten (bv. via e-mail)

•Geef trouwe klanten iets extra’s of korting wanneer ze iets bij je bestellen

•Bouw een relatie op en stuur trouwe klanten een persoonlijke boodschap

•Maak een winactie of challenge speciaal voor je klanten

•Vraag of ze jouw bericht op social media willen delen

Zorg er in ieder geval dat klanten zich door jou gewaardeerd voelen!

Opdracht:

Denk na hoe jij een goede relatie met je klanten kunt opbouwen en hoe je 

meer uit bestaande klanten kunt halen. Maak hier een plan van!

Factor 2: Haal meer uit je klanten!

Wist je dat je veel meer kunt halen uit je klanten? 

Klanten die in jou, je bedrijf en je product geloven zijn bereid om meer voor je te doen. 

En hier mag je best gebruik van maken. Op de volgende pagina lees je hoe je meer uit 

trouwe klanten kunt halen:



Heb je veel tevreden klanten, vraag dan of ze een review willen schrijven voor op je 

website, op Facebook, of op je Google bedrijfspagina. In ruil hiervoor kan je 

eventueel iets terug geven. Zie een voorbeeld onderaan de pagina.
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Vraag klanten om reviews te schrijven

Maak klantvideo's

Een oprechte review-video van een tevreden klant is goud waard en is een goed 

marketingmiddel. Heb je een goede relatie opgebouwd met een klant, vraag dan

eens of hij/zij ervoor open staat om een review-video te maken.

Zet klanten in als tester van jouw product of dienst

In bepaalde gevallen kun je trouwe klanten ook inzetten als tester van jouw product

of dienst. Ben je bezig met een nieuw product? Laat trouwe klanten deze eerst 

uitproberen. Of heb je een mobiele applicatie, organiseer dan een testgroep.

Trouwe klanten vinden het geweldig om jou te helpen en de voordelen als eerste te 

ervaren.

Samenwerken als verkoper of promotor

Handige tips om meer uit bestaande en 

tevreden klanten te halen

In sommige gevallen kan je zelfs samenwerken met trouwe klanten. Dit kan 

bijvoorbeeld op affiliate basis wanneer je hier een geschikt product voor hebt. Je kan 

een samenwerking inrichten hoe je dat zelf wilt. Ga vooral op zoek naar een win-

winsituatie.



Laat data spreken om het maximale uit je bedrijf te halen.
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Stap 5: Meten, analyseren 
en optimaliseren

Een bonus tip, MAAR heel belangrijk! Het je alles gedaan wat ik in dit e-book heb 

geschreven, dan staat je nog maar één ding te doen: Meten, analyseren en 

optimaliseren!

Wat je hebt gemaakt kan altijd beter. Je moet altijd op zoek naar verbeterpunten en 

verbeteringen aanbrengen voor nog betere resultaten en prestaties. Kan de landings-

pagina beter, maak deze dan beter. Is een e-mail niet goed, pas deze dan aan. 

Presteert je advertentie niet, maak dan een nieuwe. En ga zo maar door!

Optimaliseren maar! Op de volgende pagina staan 3 belangrijke stappen en tips om 

mee te beginnen.

TIP: Lees ook de volgende interessante blog op mijn website

Je Marketing automatiseren, hoe doe je dat? | 6 manieren



Stap 2: Data analyseren
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>Ben je volop aan het adverteren en draait je marketingmachine op volle toeren, dan 

verzamel je een hoop waardevolle informatie. Na verloop van tijd wordt deze data 

heel belangrijk en moet je je data gaan analyseren.

Stap 3: Optimaliseren

>Omdat je zoveel data verzamelt ben je in staat om ‘data-driven’ te werken, zoals ze 

dat noemen. Kom je erachter dat de conversierato van je website laag is, dan moet je 

erachter komen waarom dit zo is en het aanpassen.

Presteert een geautomatiseerde e-mail niet, of krijg je geen sales uit je marketing 

funnel, ook dan moet je achterhalen waardoor dit komt en verbeteringen 

aanbrengen. Je begrijpt het principe denk ik wel.

Stap 1: Data verzamalen
>Het eerste wat je moet doen is Google Analytics en Google Search console 

installeren op je website. Beide tools zullen belangrijke website en SEO data voor je 

verzamelen. Vervolgens moet je ervoor zorgen dat je beide tools goed instelt.

>E-mailmarketing: Ga je aan de slag met e-mailmarketing, dan zal deze software 

automatisch data voor je verzamelen. 

>Adverteren via Facebook & Instagram: Ga je adverteren op Facebook, dan is dit 

deels automatisch en deels met instellingen.

Wanneer je je volledige marketing hebt lopen dan is het vooral 

belangrijk om te blijven streven naar betere prestaties. En dat doe 

je dus met de stappen van stap 5.

Ondernemen is topsport, zorg ervoor dat je de beste bent!

Stappenplan - Meten, analyseren

en optimaliseren
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Ga aan de slag met mijn tips!
Ik kan natuurlijk nog meer tips geven en alles nog uitgebreider vertellen, maar de 

tips die ik nu heb gegeven vormen echt een heel goede basis voor een sterke

Online Marketingstrategie.

Ik wil niet nog meer informatie geven omdat het dan misschien een beetje te

veel wordt. Ik hoop dat alles duidelijk is en dat je er echt iets aan hebt.

Het is nu aan jou de taak om te bepalen welke onderdelen jij gaat inzetten om de 

marketingstrategie van je bedrijf naar een hoger level te tillen. Hieronder de 

belangrijkste punten nog een keer op een rij:

•Maak een goede, maar vooral dienende website

•Maak een website die bezoekers aanzet tot actie

•Maak goede en vooral effectieve marketingfunnels

•Zorg voor een goede opvolgstrategie

•En haal klanten binnen!

Zo ga jij succes behalen met marketing!

P.S. Heb je hulp nodig met het opzetten van een goede Online marketingstrategie? 

Of wil je dat ik werk uit handen neem? 

Lees dan verder op de volgende pagina. Ik help je verder!

''People don't know what they want, untill you show it to them'' - 

Steve Jobs
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Hulp nodig met Marketing?
Is jouw marketingstrategie niet in orde en heb je daarom een tekort aan klanten? 

En wil je graag een betere marketingstrategie? Laat mij je dan helpen! Ik help 

ondernemers en bedrijven bij het bereiken van hun marketingdoelen.

Meer weten? Vul het contactformulier in op mijn website.

Meer klanten, meer naamsbekendheid, beter online gevonden worden?  

Ik zorg ervoor dat we jouw doelen behalen. Je kan verschillende marketingtaken aan 

mij uitbesteden. Denk aan Facebook advertising, e-mailmarketing, SEO optimalisatie, 

copywriting, bloggen en meer.

Marketing uitbesteden

Marketing coaching
Ben jij een ondernemer? Of wil je je eigen business starten, maar heb je geen 

verstand van marketing? Dan ben jij degene die ik zoek. Met marketing coaching 

maak ik je wegwijs in de marketingwereld. Samen werken we aan een effectieve 

marketingstrategie die werkt voor jou. 

Waarmee kan ik jou helpen? Neem vrijblijvend contact op via mijn website.

www.jouw-marketingcoach.nl 



Jouw Marketingcoach
Specialist in Marketing

Waarmee kan ik jou helpen?

Contactgegevens:

Jouw Marketingcoach

Schoolstraat 51

3251 AX Stellendam

Tel: +31 6 15315621

info@jouw-marketingcoach.nl

Ik help ondernemers en bedrijven bij 
het bereiken van hun marketingdoelen.

www.jouw-marketingcoach.nl


