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Waarom dit E-book?
De online ontwikkelingen gaan razendsnel dat het moeilijk is om de
kansen voor het bedrijf te zien. Door de technologische
ontwikkelingen is volgens Marco Disseldorp van Adobe de marketing
de afgelopen twee jaar net zo veel veranderd als de afgelopen 30 jaar.
Deze snelle vernieuwing levert juist kansen op, als we begrijpen hoe we
de nieuwe technologieën kunnen toepassen voor de doelstellingen van
ons bedrijf. Daarom hebben we dit E-book geschreven met concrete
voorbeelden van collega ondernemers. Want online marketing is voor
iedere MKB’er interessant. Ook als je niet rechtstreeks met
consumenten te maken hebt.
Online marketing gaat niet langer alleen om het ‘pushen van je product’, maar
vooral om het delen van je kennis. Het goede nieuws is dat bedrijven zelf heel
veel kennis hebben zonder dat ze zelf door hebben hoe waardevol die informatie
voor klanten is. Deze kennis naar boven halen en vertalen naar concrete
verleidingsmiddelen, daar gaat dit E-book over. Kennis maakt je bedrijf
aantrekkelijk.

Het was authentiek en echt, authenticiteit boven design. Vroeger moesten de
klanten zelf naar Italië, of moest hij een brochure maken, of moest hij al deze 10
klanten bezoeken. Dat waren grote (tijd)investeringen. Nu is je mobiele telefoon
en het web al genoeg.

Concrete tips van collega’s

Dit E-book geeft je 9 concrete tips met heldere voorbeelden van collega’s die al
stappen hebben ondernomen. Bovenal laten we zien dat je met de vele
mogelijkheden die internet biedt meer omzet kunt behalen. Redelijk snel,
zonder grote investeringen. Aan het einde van dit E-book ga je vervolgens zelf
een conclusie maken: Wat is dat ene ding waarmee ik online aan de slag ga?
Wij hopen dat dit E-book bijdraagt aan ideeën om je omzet te verhogen.
Patrick en Wiebe
Mede-oprichters HoneyBirds.

Online is heel praktisch toepasbaar, ook voor de
industrie en dienstverlening

Veel mensen denken dat internetmarketing alleen effectief is voor bedrijven
met als doelgroep de consumentenmarkt. De voordelen voor groothandelaren,
industriële producenten en zakelijke dienstverlening zijn net zo groot.
Een simpel voorbeeld. Een producent van een industrieel smeersysteem kwam
een innovatie tegen bij een Italiaanse leverancier. Hij maakte er zelf een video
van, stuurde dat per mail naar 10 klanten en vroeg wie er geïnteresseerd is om
deze innovatie samen door te ontwikkelen. Een week nadat hij de video had
opgenomen, had hij 3 orders voor een pilot. En dat was geen gelikt filmpje.

Patrick Roozemond

Wiebe Bakker
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De grote verandering: geen product pushen, maar kennis geven
Iedereen wil aandacht van de klant.
Probleem is dat de klant het niet
alleen drukker heeft, maar dat er ook
veel meer impulsen op hem afkomen.
Nu kunnen we als bedrijf harder gaan
schreeuwen of veel tijd besteden aan
trucjes om slimmer te gaan
schreeuwen. Soms helpt het, soms niet.
We kunnen het ook omdraaien. Wij
gaan eerst de klant helpen met kennis
en informatie, zodat wij aantrekkelijk
worden voor de klant. Eerst dienen, dan
verdienen.
Dat is de grote verandering in
marketing: geen product pushen, maar
kennis geven. Dat zorgt voor meer
klantvertrouwen en al snel voor meer
omzet. Zonder grote investeringen!
Waar moet de kennis aan voldoen?

1. Authenticiteit

Juist voor het MKB is een persoonlijke,
authentieke benadering een mooie
manier om je online te onderscheiden.
Authenticiteit zorgt voor echte,
duurzame klantrelaties.
In dit E-book zullen wij meerdere
voorbeelden noemen van wat wij met
authenticiteit bedoelen. Het mooie van
het snel veranderende internet is dat

er steeds meer toepassingen zijn om
een persoonlijk relatie te leggen. Zelfs
zonder dat je de ander ontmoet hebt.
Velen van ons zijn geneigd om te kijken
hoe anderen het doen, wat de trucjes
zijn om online snel een groot succes te
worden. Trucjes kunnen zeker handig
zijn, maar eigenheid is de basis. Dan is
de kans groter dat klanten geraakt
worden door je boodschap.

meten wat hen aanspreekt en
–nog belangrijker- juist niet aanspreekt.
In verschillende tips geven we voorbeelden van deze meetbare
doelgerichtheid.
Het leuke van online is dat je steeds
kunt experimenteren zonder dat je

meteen veel geld kwijt bent. Je kunt
bijvoorbeeld de ene helft van je mailbestand een andere versie sturen dan
de rest. Als je vastgestelde doel niet
gehaald is, is je product of aanpak nog
niet goed genoeg. Volgende test.

2. Dienstbaarheid

Dienstbaarheid gaat over het verrijken
van de levens van je klanten. Je hebt
een missie die bedoeld is om de klant
oprecht van dienst te zijn. Dit lukt alleen
als je met beide voeten in de schoenen
van de klant gaat staan. Als je precies
weet waar jouw klant mee zit, wat zijn
verlangens zijn. Alleen als je de klant
begrijpt, kun je iets van waarde leveren.
Die waarde is wezenlijk als je wilt dat er
over je gesproken wordt. Dat begint bij
dienstbaarheid: ik wil jou als potentiële
klant echt helpen.

3. Meetbaar doel

Marketing was vroeger vooral gokken.
Je plaatste een advertentie en hoopte
dat er reacties kwamen. Veelal een
schot hagel waarbij je hoopt dat je
iemand raakt die contact met je op gaat
nemen. Online kun je heel gericht je
doelgroep benaderen en je kunt vooraf
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TIP 1: Haal de verborgen schat uit je werknemers naar boven
Hoe kun je nu als bedrijf een goede relatie onderhouden met al die duizenden klanten en prospects?
Casus: GreenConsult
GreenConsult geeft milieuadvies aan gemeenten, projectontwikkelaars en
landgoedeigenaren bij bouwplannen en landelijke herinrichting. Een kleine
club met 20 mensen die moet opboksen tegen de grote jongens zoals KPMG
en DHV. Met bijna 3000 klantenrelaties kost bellen of traditionele
communicatie veel tijd. Zeker bij onbekendere relaties is het bellen niet
altijd een leuke klus. Hoe zorgt GreenConsult nu voor een goede relatie met
hun prospects en klanten? Voor GreenConsult ligt de oplossing in sprankelende, persoonlijke content die door de medewerkers geleverd wordt.

Hoe doet een bedrijf als Green
Consult dit precies?

GreenConsult heeft Johan in dienst,
een ‘uilenfreak’. Elke keer als er uilen
in het spel zijn bij een
landschapsontwikkeling wordt
bioloog Johan gevraagd om onderzoek
te doen. Zijn uitgebreide kennis is de
basis voor vernieuwende content die
online gebruikt wordt.
Johan gaat bij schemering met een
camera op stap, laat zien hoe hij te
werk gaat en neemt de geluiden van
uilen op. Er wordt een kort filmpje
van gemaakt met de titel: ‘Wel eens
de lokroep van de Zwolse sperweruil
gehoord?’.
Zo maken een aantal medewerkers
regelmatig een mini documentaire
van 5 minuten, die extern gemonteerd
wordt. Altijd iets wat de persoonlijke
interesse is van de medewerker.
Eigen bevlogenheid!
Iedere maand ontvangen de 3000
klantrelaties van GreenConsult een
e-mail met de unieke video die
bevlogenheid uitstraalt. Onder aan de
mail staan nog wat nieuwsfeiten en
achtergrondinformatie over nieuwe
milieuwetgeving, maar dat is niet de
trigger. Het draait om de aantrekkelijke

video. Vooral leuk voor ambtenaren en
functionarissen die vaak in hun werk
met de natuur te maken
hebben. Dit met regelmaat doen,
creëert relatiekracht.

De online oplossing

Het is erg krachtig om medewerkers
vanuit hun eigen motivatie bij
online ideeën te betrekken. Juist door
mensen te laten werken vanuit hun
eigen drijfveren, krijg je ook materiaal
dat interessant is.

Tip:

Je kunt je medewerkers dit E-book
laten lezen met een duidelijke vraag.
Een voorbeeld: ‘Wat voor kennis
hebben wij waar onze klanten blij
mee zijn?’ Ze kunnen vervolgens in
groepen hun eigen ideeën met elkaar
bespreken. Er komen altijd verassende
resultaten uit.
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TIP 2: Een microsite voor een specifiek product
óf een aparte doelgroep
Hoe verhoog je de omzet voor specifieke producten of een aparte doelgroep?
Casus: de fietswinterband
Een producent van fietsbanden heeft
een nieuwe band ontwikkeld:
de fietswinterband. 30% procent meer
grip, waardoor vooral
ouderen zich zekerder zullen voelen in
de wintermaanden. Minder kans op
valpartijen. De band is al twee jaar op
de markt, maar de fietshandel vindt
het een ingewikkeld product om te
verkopen vanwege de prijs. De vraag is
hoe de afzet van dit product verhoogt
kan worden.

product introductie. Er wordt een plek
gecreëerd waar consumenten niet
alleen alles kunnen lezen over de
banden, maar waar ook promotie voor
wordt gedaan zodat er meer
geïnteresseerden naar de winkeliers
zullen gaan.

In dit geval worden er vooral artikelen
geplaatst op blogsites en Facebook
pagina’s specifiek gericht op woonwerk
fietsers en ouderen. Daarnaast worden
er in samenwerking met de winkeliers
persberichten verstuurd naar lokale
kranten “Open Dag Uw Fiets
Winterklaar Maken”.

Een microsite is ideaal voor een
product(her)introductie. Juist omdat het
alle informatie en acties bundelt op één
plek.

Wat heeft de producent van de
fietswinterband gedaan?

Een aparte website wordt in het leven
geroepen: www.winterbandopjefiets.nl
speciaal gericht op woonwerk fietsers
en de oudere fietsers. Werving voor
de site wordt gedaan via winkeliers en
online artikelmarketing. Op de website
kunnen mensen een coupon uitprinten
voor 10% korting en twee gratis
binnenbanden.

De oplossing: microsite voor
product(her)introducties

Deze microsite is een efficiënte
manier voor de producent om zijn
dealers te ondersteunen bij een nieuwe
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Casus: Extracamp
Extracamp verhuurt bungalows,
stacaravans en bungalowtenten in
Frankrijk, Italië, Spanje en Kroatië. Op
deze markt is veel concurrentie en is
het belangrijk om hoog in Google te
komen. Extracamp is begonnen met
het opzetten van microsites voor
populaire campingbestemmingen.
Zoals de website voor het gebied
Lago Maggiore. www.camping-lagomaggiore.nl of Costa Brava, www.
campingcostabrava.eu. Dit zijn
specifieke sites voor één gebied met
algemene informatie,
bezienswaardigheden, blogartikelen
en een aanbod van campings. Als je op
een camping klikt wordt je doorgelinkt
naar de boekingssite van Extracamp.

Een microsite is leuk, maar hoe
komen je klanten erop?

Beide voorbeelden (fietswinterband
en campingsites) zijn alleen succesvol
als je ook een helder plan hebt.
Op welke wijze krijg je een stroom van
potentiële klanten naar je toe? Er zijn
vele manieren om klanten naar je site
te krijgen (zie tip drie tot en met
negen). Dit moet je van tevoren
bedacht hebben voordat je een
microsite gaat maken.

Waarom een microsite?

Een specifieke microsite voor mensen
die interesse hebben in dat gebied, is
een goede basis om hoog gevonden
te worden in Google. Je legt de focus
op één onderwerp. Je past de content
hier volledig op aan. Hierdoor kom je
hoger in de zoekresultaten van Google.
Met de juiste aanpak beloont Google
je al als iemand zoekt op bijvoorbeeld
‘camping Costa Brava’.
In dit geval zorgde dit snel voor extra
omzet. Dit was met name interessant
omdat deze sites vlug en goedkoop te
maken zijn.
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TIP 3: Snelle authentieke video’s
Hoe kan je het contact met kleinere partijen warm houden,
terwijl het aantal verkopers minder wordt?
Casus: elektronica groothandel
Huib is de directeur van een groothandel in specialistische elektronica. Hij heeft
het afgelopen jaar het aantal verkopers die winkels bezochten gehalveerd. Op
veel artikelen waren de marges dunner geworden en het loonde alleen nog grote
klanten te bezoeken. Huib zocht een manier om online het contact met kleine
winkeliers te behouden.

We spraken met hem over video’s, dat
zag Huib wel zitten. Hij kon via video’s
nieuwe producten goed onder de
aandacht brengen bij de kleinere
klanten. Voor de grote klanten gaat hij
op bezoek, om de producten te
promoten. Hij werd enthousiast over
de video’s.

niet te gelikt te zijn, maar vooral
informatief boeiend. Zo was Huib laatst
op een beurs in Geneve en filmde hij
met zijn mobieltje de laatste
technologische snufjes. Sommige
beelden waren erg interessant voor zijn
winkeliers. Weer een boeiende video
waar Huib gewoon zijn kennis deelt.

‘‘Ja, maar niet van die saaie, monotone
verhalen’, begon Huib. ‘Het moet wel
een beetje de aandacht trekken. En
gepresenteerd door een mooie dame!’’

Naast een video waarin Huib zijn kennis
deelt, kan een video ook meteen tot
handel leiden.

‘‘OK, Huib, we maken er wat moois
van, maar één ding: we gaan niet één
of andere mevrouw van een modellenbureau inhuren. Jij gaat zelf die video
presenteren.’’
Huib is namelijk zelf oprecht
enthousiaster over zijn producten dan
een ingehuurde actrice. Video’s hoeven

In een volgende video vertelde Huib
enthousiast over één product waarvoor
hij de rechten voor Nederland had. Hij
verzond deze video via een e-mail naar
zijn vaste klanten met een link om dit
product te bestellen. Het product is
pas over een maand verkrijgbaar voor
de rest van Nederland. Meteen handel
voor Huib.

Te perfectionistisch?

Video is een interessant medium vanuit
de klant gezien. Video’s kun je
bijvoorbeeld toepassen bij de
aankondiging van evenementen,
productuitleg, tips & tricks, mini
documentaires en vraag & antwoord.
Toch kiezen de meeste ondernemers
niet voor video als eerste optie,
vanwege perfectionisme en tijd. Uit
eigen ervaring kunnen we zeggen dat
dit vooral gewenning is en dat we
daarbij ons eigen perfectionistische
neiging onder ogen moeten zien. Er zijn
ook vele manieren om de beelden
natuurlijk te laten overkomen.
De grote vraag is welke kennis vanuit
je authenticiteit interessant is voor je
klanten.

Wat je ook doet:
geef onvoorwaardelijk

Wat je ook doet: geef onvoorwaardelijk
Het delen van kennis is een nieuwe
gedachte die voor vele van ons moeilijk
is. We zijn geneigd onze kennis bij ons
te houden onder het oude paradigma
‘kennis is macht’. We denken dat als
we onze kennis delen, onze klanten ons
niet meer nodig hebben. Juist doordat
je jouw kennis weggeeft, word je een
zogenaamde ‘thought leader’.
Natuurlijk zullen mensen geholpen
zijn door jouw gratis kennis en worden
ze geen klant. Maar je trekt juist vele
klanten aan doordat jij jouw unieke
kennis deelt. Ze zullen zelf zien hoe
moeilijk en tijdrovend het is om het zelf
te doen en zullen jouw aanbod meer
waarderen. Geef je kennis
onvoorwaardelijk, verkoop je product
of dienst.
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TIP 4: Openheid creëert
betrokkenheid en dus omzet
Hoe krijg je online betrokken klanten?
Hoe krijg je online betrokken klanten?
Bilder & De Clercq is een winkel,
ingericht naar gerecht, waarbij alle
ingrediënten van een bepaald recept in
de juiste hoeveelheid voor één of twee
personen worden aangeboden.
Specifiek voor de grote steden.
In februari 2013 is in Amsterdam hun
eerste winkel geopend. Een jaar
eerder in januari 2012 begon Bilder &
De Clercq met een Facebook pagina om
mensen in de buurt alvast een kijkje
te geven in hun concept door mensen
deelgenoot te maken van hun
vorderingen.

Openheid geven kost niks en
geeft de gunfactor

Door open over hun bezigheden te
vertellen kregen ze bij de opening al
veel ‘vind ik leuks’ en een paar
maanden later waren dat er al 5000.

je de gunfactor. Mensen zijn betrokken
en vanaf het begin ‘er al bij’. Het wekt
nieuwsgierigheid op. Mensen kopen nu
eenmaal liever bij iemand die we het
gunnen en mogen.
Natuurlijk heeft Bilder & De Clerq dit
van tevoren allemaal bedacht. Voor
mensen uit de buurt en vernieuwende
foodconcept-liefhebbers is dit geweldig.
Openheid geven via Facebook kost niets
en geeft de gunfactor.
Dit is voor veel MKB’ers wennen. ‘Wie is
er nu geïnteresseerd in onze
verbouwing?’
Als mensen geïnteresseerd zijn in jouw
producten, zullen vele van hen ook
geïnteresseerd zijn in de mensen achter
de producten. Juist dat creëert een
band, waardoor mensen eerder geneigd
zijn om juist met jou zaken te doen.

Door te laten zien waar je mee bezig
bent, wat je bezig houdt en actief te
vragen wat de consument er van vindt,
creëer je een geïnteresseerde groep
mensen. Bij Bilder & De Clercq zelfs
voordat ze nog maar een product
hadden verkocht. Door openheid creëer
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TIP 5: Tijd voor een webshop? Of webshop optimalisatie?
Hoe kan een webshop je omzet verhogen?
Hoe kan een webshop ten gunste komen van
je omzet?
Deze tip gaat over webshops. Allereerst of je er één moet
hebben, als je er nog geen hebt. En ten tweede, hoe je
jouw webshop optimaliseert als je er wel één hebt.
Is een webshop toepasselijk? Voor veel groothandels
of producenten is het interessant om een webshop te
starten om veel uiteenlopende redenen:

1. Dit geeft een kanaal om direct contact te hebben met
klanten, waardoor je sneller leert over je producten. Je
kunt bijvoorbeeld een nieuw product in verschillende
versies op je webshop plaatsen waardoor je snel weet
wat gaat lopen.

2. Bestaande afnemers zijn online niet in staat echt door
te breken, waardoor er veel kansen gemist worden.

3. Het geeft extra omzet waardoor je inkoopkosten
zullen gaan dalen.

Maar het is geen simpel besluit, want het kan enorm
afleiden van je core business. Natuurlijk kan je veel
uitbesteden zoals dropshipping en Google marketing.
Maar vaak zien we dat een webshop alleen gaat lopen als
je er genoeg aandacht aan besteedt. Bovendien is er vaak
een kanaal conflict. Een groothandel die rechtstreeks gaat
verkopen, dat wordt niet vaak door zijn afnemers
gewaardeerd. Hier zijn wel strategieën voor, maar het
blijft een zorgvuldige afweging.
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Casus: Benny Brouwer eigenaar van
een fietswinkel in Zwolle
Benny Brouwer is zo’n ondernemer
die het profijt van een webshop heeft
ervaren. Hij is eigenaar van de
fietswinkel Bike Studio in Zwolle. Hij is
naast zijn traditionele fietswinkel ook
een online shop begonnen: online
fietsonderdelenkopen.nl.
‘‘Door deze webshop heb ik de
mogelijkheid om klanten via meerdere
kanalen te bedienen. Ik bereik zo een
grotere doelgroep en genereer daardoor ook meer omzet waardoor mijn
inkoopkosten aanzienlijk dalen.’’, aldus
Benny.
De webshop is in januari 2013 van de
grond gegaan. Benny koos ervoor
samen te werken met een ervaren
internetmarketeer en dit resulteerde in
een erg snelle omzetverhoging. In juli
2013 bedroeg de maandelijkse omzet
via de webshop al €15.000.
Door goede samenwerking neemt het
opzetten van de workshop niet veel tijd
in beslag. Maar er zijn ook veel meer
telefoontjes van webklanten die Benny
er bij heeft gekregen. Dat heeft hij er
graag voor over aangezien de
toekomstige inkoopvoordelen groot
zullen zijn.

Voor webshop eigenaren: hoe
optimaliseer je?

Er zijn veel manieren om je webshop te

optimaliseren. Allereerst door authentieke content te geven. Daar gaan de
meeste voorbeelden in dit E-book over.

Een blogger die veel fietst, schreef artikelen die veel informatie gaven voor
fietsers, waarin hij ook zijdelings noemt dat hij zo blij is met de nieuwe
LEDlamp. Met een link naar www.onlinefietsonderdelenkopen.nl.

Andere zaken die belangrijk zijn voor de
optimalisatie van je webshop zijn SEO/
SEA, usability (gebruiksvriendelijkheid
webshop), affiliate marketing, social
media etc.

Artikelmarketing zorgt zowel voor goede content (en daarmee
naamsbekendheid) als goede links naar jouw website. Met name als het artikel
door een goede nieuwssite wordt overgenomen kan de positie van je website
enorm stijgen in Google en lezen ook nog eens heel veel mensen jouw artikel.

Alle bovengenoemde punten zijn van
belang, maar het begint echter bij
goede authentieke content. Dat legt de
basis voor de internetmarketing van
je bedrijf en dat is ook hetgeen wat
Google steeds beter gaat belonen met
een hogere positie in de zoekresultaten.

Artikelmarketing

Een goede truc voor je authenticiteit
is artikelmarketing, een vervolg op het
traditionele linkbuilding. Vroeger was
linkbuiliding de truc om hoger in Google
te komen. Linkbuilding komt neer op
het verkrijgen van links naar jouw
website via andere websites. Doordat
allerlei verschillende links via
verschillende sites naar jouw site
verwijzen dacht Google dat jouw
website belangrijk is.
Het algoritme van Google verandert
continue en beloont niet meer zoals vroeger. Artikelmarketing kan ook
gebruikt worden om hoger in Google
te komen. Je schrijft namelijk artikelen
waarin links staan die verwijzen naar
jouw webshop. Dit was één van de trucs
van onlinefietsonderdelenkopen.nl.
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TIP 6: Deel je kennis via artikelen
‘Door te delen, zal je omzet vermenigvuldigen’, is de woordspeling. Maar hoe deel je de kennis online?
Casus: slaapkoning
Als je een matrassenleverancier bent,
zit je in de ‘slaapbusiness’. Je bent de
slaapkoning en hebt een schat aan
kennis tot je beschikking. Juist door
deze kennis online te delen, krijg je
veel meer toeloop. Hier past de woordspeling ‘door te delen, zal je omzet
vermenigvuldigen’. Een manier om
deze kennis te delen is artikelen er over
schrijven, want het internet biedt een
aantal mogelijkheden om artikelen te
plaatsen.

1. Een eigen blog. Dit is de basis.

Vooral leuk om artikelen te schrijven
over zoekwoorden waar mensen veel
op zoeken. Bijvoorbeeld
‘goede nachtrust’ wordt maandelijks
320 keer op Google gezocht, terwijl
slaapproblemen iedere maand door
4.400 mensen wordt ingetikt.

2. Externe websites, tijdschriften of

blogs. Vooral interessant zijn natuurlijk
de online tijdschriften of blogs die veel
worden gelezen.

3. Begin een eigen ‘externe blog’ of

Facebook pagina waar anderen hun
informatie op kunnen zetten.
Voorbeeld: alles over slaap problemen.
Hierdoor word jij als organisator niet
alleen een opinieleider, maar hou je
ook alle controle over je advertenties.
Je kunt ervoor kiezen om alleen er zelf
op te adverteren (gratis) of anderen
ervoor te laten betalen.
Natuurlijk is dit veel werk. Maar als je
bevlogen bent in je werk zijn artikelen
een manier om prospects aan te
trekken. Dit gaat alleen werken als je
het langere tijd met regelmaat aandacht
geeft met actuele artikelen. Dat kan als
je bezield bent over je vak, dan kan de
beloning groot zijn.

‘Maar, ik ben geen schrijver’

Dat is het meest gehoorde bezwaar.
Terecht. Twee gedachtes.

artikel in ziet. Dan kun je ook samenwerken met iemand buiten je bedrijf via
een gestructureerde formule waarbij jij
de kennis overdraagt en een blogger het
in een mooi artikel giet.
Het voordeel van relevante artikelen is
dat ze een lange gebruikswaarde
hebben. Sommige artikelen kunnen een
paar jaar meegaan, zoals over
slaapproblemen. Het loont voor de
matrassenkoning om hier veel tijd in te
investeren, want het blijft een tijd zijn
werk doen als trekker voor de site.
In tegenstelling tot een krantenartikel
over je bedrijf, dat wordt morgen gebruikt om het servies in te verpakken
bij een verhuizing. Maar, teveel oude
artikelen werkt niet. Dan word je zo
een website met oud nieuws. Het blijft
wezenlijk om te vernieuwen.

Allereerst, is er iemand binnen je bedrijf
die schrijven leuk vindt? Die zou kunnen
werken met iemand die een
inhoudelijke passie heeft, zoals de
matrassenman. De matrassenman geeft
de inhoud en de schrijver maakt er
vervolgens een artikel van.
Ten tweede, het gaat in principe om
de kennis die je levert en waar jij een

12

TIP 7: Laat jouw klanten elkaar helpen
Hoe kunnen klanten met elkaar in contact komen en elkaar helpen?
Casus: Fietswinterbanden
De producent van de
fietswinterbanden uit tip 2 heeft een
aantal fietswinkeliers die erg
enthousiast zijn over de
fietswinterbanden.
Één ervan heeft zijn bedrijfsauto
beplakt met een grote sticker:
‘NIEUW fietswinterbanden. Kom langs
voor een proefrit.’
De producent kan deze fietshandelaren
inzetten om hun enthousiaste
verhalen in een video te vertellen over
de fietswinterbanden. Één van hen
spoort zijn collega’s aan om
fietswinterbanden in het assortiment
te nemen:

In dit voorbeeld gebruikt de
ondernemer de informatie van zijn
klanten, zodat andere klanten geholpen
worden. De informatie komt
betrouwbaarder over van een collega,
dan de informatie die van de fabrikant
komt.

“Lage kosten,

”

maar een maximale exposure

Een stap verder is dat klanten elkaar
gaan helpen zonder enige sturing van
de ondernemer. Mensen zullen steeds
meer met elkaar delen en elkaar
informeren. Bijvoorbeeld via fora,
platforms en Sociale Media. Google
beloont bedrijven met een hogere plek
als ze hier actief in deelnemen. De
uitdaging is om jouw klanten elkaar te
laten helpen. Dat maakt jou
aantrekkelijker.

‘Dat geeft rond de €5000 aan extra
omzet. Jaarlijks!’
De video gaat naar alle fietswinkeliers
in Nederland en Vlaanderen per
e-mail. Lage kosten maar een
maximale exposure.
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De basis van een zinderende organisatie
Het eigenlijke doel van iedere MKB’er: dat mensen zo enthousiast zijn over je product dat ze het wel
van de daken willen schreeuwen. Business schrijver Tom Peters noemt dit ‘raving fans’. Je klanten
maken tot fans. De basis is een onvervalste gedrevenheid en het oprecht willen helpen van je klanten.
Dan gaan klanten anderen spontaan vertellen over hun unieke ervaring. Zo ontstaat een community
van mensen die enthousiast zijn over jouw bedrijf.
Door de dymaniek van de community kun je opeens snelle groei krijgen. Een betrokken community
krijg je niet door via een actie allerlei ‘vind ik leuks’ op je Facebook te vergaren. ‘Like onze Facebook
& Win een iPad!’. Tijdelijk kan dat een boost geven, maar dit biedt geen oogst op lange termijn. Het is
niet de basis die kan zorgen voor een zinderende organisatie waarbij steeds meer klanten zich
aangetrokken voelen tot jouw producten.
Miss Lipgloss is daar een mooi voorbeeld van, zij schrijft al jaren artikelen over producten op haar
eigen blogpagina. Veel jonge vrouwen varen blind op haar advies, omdat ze is als een vriendin die het
beste met je voor heeft. Miss Lipgloss is volledig transparant en lezers weten dat ze geen producten
aanprijst waar ze niet in gelooft. De eerlijkheid wekt vertrouwen en dat leidt tot handel. Op welke
manier kan jouw bedrijf zo’n community creëren? Wij geloven dat dit voor ieder MKB bedrijf van
toepassing is. Maar ook bijvoorbeeld voor een groothandel in machine onderdelen.
Ieder bedrijf heeft klanten die ‘raving fans’ kunnen worden.
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Tip 8: Direct online contact leggen
via LinkedIn
Hoe leg je relaties met LinkedIn?

Casus: één normaal scherm en één LinkedIn scherm
Op BNR hoorden wij een vrouwelijke directeur van een marketing adviesbureau
met 100 mensen iets opmerkelijks zeggen. Zij heeft twee schermen op haar
bureau. Op het linkerscherm werkt ze met de normale functies van een
computer: e-mail, Word, internet, Excel, etc. Het tweede scherm was alleen voor
LinkedIn. Zo legt ze continu relatie met bestaande klanten en vindt ze vooral
nieuwe klanten.

Gewoon door met mensen
contact op te nemen

Bij de meeste andere online tips leg
je contact door eerst iets te geven. Je
schrijft een artikel, je publiceert een
video, je bent open over de plannen
van je bedrijf. LinkedIn heeft ook deze
sociale kant door bijvoorbeeld lid te
worden van discussiegroepen, maar kan
ook direct gebruikt worden. Gewoon
door met mensen contact op te nemen.
Dit kan via bestaande contacten of door
mensen gewoon direct te benaderen.
Vroeger was dat veel tijdrovender,
dan moest je naar een beurs of een
netwerkbijeenkomst.

Moderne netwerkbijeenkomst

Natuurlijk helpt het als je dan in het
eerste contact iets geeft, zoals in het
voorbeeld van een architectenbureau.
Dit bureau had, zoals de meeste
architecten, te maken met een fikse
terugval in opdrachten. Ze besloten
kleine E-books te schrijven over
vernieuwende onderwerpen, zoals
‘duurzaam design vanuit cradle-to-cradle principe’ en ‘eindgebruikers direct
betrekken bij het ontwerpproces’.

Allemaal gericht op gemeentes.
Vervolgens gingen ze contact leggen via
LinkedIn met de gemeente ambtenaren
met het volgende bericht:
‘Wil graag linkje leggen en je lid maken
voor onze groep ‘Stadsvernieuwing’
waarin we met regelmaat gratis
E-books uitdelen voor leden om hen
kennis te geven van de laatste
technieken om duurzaam te bouwen.
Plus je krijgt ook gratis toegang tot het
kwartaalseminar ‘Stadsvernieuwing’.
LinkedIn vergt vaardigheden, maar die
krijg je vooral door het te doen. Het
is wederom een andere manier van
zaken doen, waarin je wel authentiek en
persoonlijk kunt blijven. En het kan erg
effectief zijn.
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TIP 9: Adverteren op het internet. Hoe levert dat nu echt iets op?
Hoe laat je advertenties echt iets opleveren?
Casus: Campingwebsite Extracamp en
betaald adverteren via Google
Veel bedrijven zetten een
advertentiebudget in voor Google
Adwords. Het wordt een kostenpost.
De vraag is of het echt wat oplevert. In
het geval van Extracamp werd het een
steeds grotere kostenpost waar niet
echt op gemanaged werd. Vorig jaar
rond de €15.000. Een simpele
berekening leerde dat het niet
rendabel was. Via Adwords kwamen 33
boekingen binnen. Nader onderzoek
leerde dat de Adwords campagne te
breed was ingezet.

Benader de klant op relevante
websites

Internet adverteren is een vak dat zo
snel verandert dat het nauwelijks bij te
houden is. Je hebt vast wel eens een
artikel online gezocht. De volgende dag
krijg je een advertentie met
hetzelfde artikel ‘nu met 10%
korting’. Da’s Google Remarketing en
kan soms effectief ingezet worden om
klanten alsnog binnen te halen.
Er is via Google Display Network ook
de optie om mensen te benaderen met

jouw advertenties op relevante sites. Zo
kan Extracamp een camping advertentie
laten zien voor mensen die op nu.nl/
zomervakantie aan het surfen zijn.

Heel gericht, heel effectief
adverteren

mensen met een iPhone.
Deze marketingactie zorgde binnen 2
maanden voor €8.000 extra
maandelijkse omzet, terwijl de kosten
relatief laag waren.

Ook Facebook biedt veel advertentie
mogelijkheden. Simpel voorbeeld:
een groothandel in kantoorartikelen
creëerde een microsite met iPhone
hoesjes. Via Facebook werd een
campagne ingericht die de
hoesjesadvertenties alleen liet zien aan

Hoe laat je advertenties echt iets
opleveren?

SEO? SEA?

Een tijdje geleden, augustus 2013,
besloot Extracamp het geheel anders
aan te pakken. Zij gingen veel gerichter
adverteren door alleen nog in
combinatie met het woord ‘camping’ te
adverteren voor een specifiek gebied.
Daarnaast startte Extracamp regiosites
zoals eerder genoemd. In vaktermen:
SEA (Search Engine Advertising) werd
meer op camping niveau ingericht en
SEO (Search Engine Optimalisatie) werd
gericht op de regiosites (zie tip 2).
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Ons marketing model

Als je zelf aan de slag wilt om via online activiteiten je omzet te verhogen,
kun je het volgende model te gebruiken. Kort gezegd, door de acht
stappen te nemen, bouw je aan een heldere plan van aanpak om
aantrekkelijk te worden voor klanten.
De basis van het model is dat online marketing begint bij de echtheid van
jou als bedrijf, de behoefte van de klant, en een meetbaar doel. Van hieruit
bepaal je welke kennis je gaat delen met jouw klanten. Kennis waar je
klanten blij van worden, waardoor jij aantrekkelijk wordt.
Deze kennis zet je om in een concrete gratis gift waarmee je relatie gaat
leggen. Eerst dienen, dan verdienen. Je kiest de passende kanalen uit om
je gift te verspreiden, zoals e-mail, social media, microsites etc. Er is ook
een heldere ‘funnel’ nodig die leidt tot verkoop.
Ten slotte, het mooie van online activiteiten: je effectiviteit meten.
De meetresultaten zijn de basis voor een volgende ronde. Dat is de
schoonheid van dit model: steeds effectievere marketing campagnes.
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Acht stappen op één A4
De kunst is deze om deze acht stappen kort en bondig te houden, op één
A4.

Stap 1.

Authenticiteit. Waar sta je voor? Wat kenmerkt je bedrijf? Wat is jouw
eigen stijl?

Stap 2.

Dienstbaarheid. Wie is de klantgroep die je het beste kan dienen? Wat is
hun behoefte? Waar zitten zij mee? Waar zijn ze naar op zoek? Waarmee
kun je hen blij mee maken?

Stap 3.

Doel. Wat is het doel dat je wilt bereiken over 3 jaar? Met welk product?
En wat is het doel van deze concrete online marketing actie?

Stap 4.

Kennis. Welke kennis heb je die waardevol is voor je klant?
Dit was de innerlijke verkenning, die de basis is van de activiteiten die je
gaat ondernemen. De volgende 4 stappen gaan over de concrete realisatie:

Stap 5.

Je gift. In welke gift kun je jouw kennis concreet maken?
De medewerkers van GreenConsult uit tip 1 maakten ludieke video’s. De
bandenproducent uit tip 2 gaf zijn dealers een gratis microsite met
artikelen. Huib van de elektronica groothandel uit tip 3 gaf zelfgemaakte
video’s van bijvoorbeeld de laatste snufjes van de beurs in Geneve.

Stap 6.

Kanalen. Langs welke kanalen ga je jouw gift verspreiden? Kanalen die
bij je passen. In veel van onze tips wordt e-mail gebruikt. Een e-mail is
een effectief kanaal als je een goede e-maillijst hebt. De microsite van de
bandenproducent werd gepromoot via bloggers en Facebook. Terwijl de
microsite van Extracamp vooral bekend werd door zoekmachine
optimalisatie.
De webshop van Benny Brouwer (fietsonderdelen) werd vooral
gepromoot via SEO en bloggers. Het architectenbureau gaf zijn E-books
weg via LinkedIn. Verder kun je jouw gift adverteren via AdWords of
FaceBook.

Stap 7.

Verkoop. Hoe leiden al deze activiteiten tot een transactie? Een helder
pad dat leidt tot verkoop. Zo gebruiken de architecten in tip 8 het E-book
om mensen te werven voor hun seminars. Daar worden contacten gelegd
die leiden tot verkoop.

Stap 8.

Meetbaarheid. Hoe meet je het succes van je online marketing actie? De
producent van industriële smeersystemen uit het voorwoord mailde zijn
video naar 10 klanten. Succes was het als er minimaal één klant een pilot
zou kopen. Het werden er drie. Meet altijd wat u doet. Is het een succes?
Door deze 8 stappen te doorlopen krijg je een helder plan gebaseerd op
de eigenheid en doelen van je bedrijf.

De matrassenleverancier uit tip 6 gaf een artikel over het oplossen van
je slaapproblemen. De fietsbandenproducent gaf in tip 7 zijn winkeliers
verkooptips, niet van hemzelf, maar van collega winkeliers. Het
architecten bureau in tip 8 gaf gratis E-books over duurzame
onderwerpen, speciaal voor gemeentes.
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HoneyBirds
HoneyBirds is in 2013 opgericht door Wiebe, Kasper en Patrick met de gedachte
om ondernemers, directeuren en marketeers te helpen met online marketing
vanuit authenticiteit. De nieuwe online technologieën bieden voor bedrijven een
nieuwe manier om relatie te leggen met hun klanten. Door kennis te delen vanuit
authenticiteit en dienstbaarheid boeken bedrijven duurzame, buitengewone
resultaten. HoneyBirds helpt met name met microsites, video’s, email marketing,
content marketing, Google optimalisatie en marketing strategie.

Over de auteurs van dit E-book

Dit E-book is geschreven door Wiebe en Patrick.
Wiebe heeft jarenlange ervaring op het gebied van internetmarketing en
persoonlijk leiderschap. Zijn passie is om de unieke kennis en kwaliteiten van
medewerkers binnen organisaties in te zetten voor de marketing. Juist zij weten
alles over het product/de dienst die het bedrijf aanbiedt. Deze kennis delen met
(potentiële) klanten is volgens Wiebe de beste marketing voor je bedrijf.
De andere auteur is Patrick. Patrick is ondernemer, coach en marketeer. Hij begon
na zijn bedrijfskundige studies een bedrijf in broodverbeteraars in Polen, startte
een coaching organisatie voor ondernemers en schreef het boek ‘Start vanuit je
Hart’. Zijn fascinatie is dat internet enorm veel nieuwe mogelijkheden biedt voor
de marketing, met name als we onze eigenheid en dienstbaarheid als uitgangspunt
nemen.

Met dank aan
Allereerst gaat onze dank uit naar onze klanten, omdat het een groot genoegen
is hen te helpen bij het realiseren van hun doelen. We hebben in de voorbeelden
wat klanten benoemd en een aantal keren hebben we klantvoorbeelden en
ervaringen in elkaar gevoegd tot een fictief voorbeeld.
Graag willen we de mensen bedanken die onze eerste versie hebben doorgelezen
en broodnodig commentaar hebben geleverd: Gerjan Schoemaker, David van
Beek, Lars Lutje Schipholt, Tom Niens, Hannes Hilgenkamp, Ivo Tempelman,
Herman Mossink, Gerda van ’t Land, Rob de Jong en Walter van der Mast.

HoneyBirds Oude Vismarkt 9 8011 TA Zwolle

Ten slotte willen we de studenten bedanken die allemaal hun eigenheid hebben
bijgedragen aan dit schrijfsel: Marit, Yael, Maarten, Joël en Wout. Cheers!
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