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KLAAR 
VOOR DE 
DIGITALE 
TOEKOMST?

Or neglected agreeable of discovery 
concluded oh it sportsman. Week 
to time in john. Son elegance use 
weddings separate. Ask too matter 
formed county wicket oppose talent. 

Vandaag een succesvolle online aanwezigheid 
uitbouwen is geen makkie. Daarbovenop is 
iedereen er tegelijk mee bezig. Da’s een flinke 
dosis concurrentie waar je rekening mee moet 
houden.

Het is keihard knokken voor een plaats  
bovenaan de zoekmachines. En de strijd om  
aandacht op social media wordt elke dag 
heviger.  Je probeert om je tegenspelers een 

stap voor te zijn. Maar hoe doe je dat? Een online veldslag wordt niet gewonnen 
door de partij met de sterkste wapens. Wel door zij die het meeste kennis bezitten. 

Weet je waar je doelgroep zit? Weet je wanneer je ze moet benaderen? 
Weet je wat je hen moet vertellen? Als je op die drie vragen ‘ja’ kunt  
antwoorden, dan ben je al een flinke stap voor op een groot aantal mensen die nog 
steeds met de natte vinger werken.

                     inhoud

4 FACEBOOK
Het grootste sociale netwerk met meer dan 2,6 miljard gebruikers. Volgens sommigen is dit platform 

oud en achterhaald. Met die stelling zijn wij het niet eens. 

8 INSTAGRAM
Een jong en hip medium met heel grote pluspunten, maar ook heel grote minpunten. Jong, hip en 

gemakkelijk te gebruiken. Net wat ouder dan TikTok, maar daarom niet minder belangrijk.

12 LINKEDIN
B2B platform waar B2C geleidelijk aan haar opmars bezig is. Een platform met een gigantisch 

organisch bereik, maar toch zijn velen er nog bang voor.

14 GOOGLE & GOOGLE ANALYTICS
Google is de zoekmachine bij uitstek. Dagelijks googlen miljarden mensen er naar oplossingen voor 

hun problemen. Met de juiste inzichten en technieken komen ze op jouw website terecht. 

18 SEO
Je bent misschien geen geboren copywriter, maar dat wil niet zeggen dat je daarom niet aan SEA - 

ofwel ‘zoekmachineoptimalisatie’ - kan doen. Door de juiste onderwerpen en keywords aan je website 

toe te voegen, vinden mensen je eenvoudiger terug op Google.

20 SEA
Met betaalde advertenties op Google boor je in een mum van tijd een nieuwe markt aan. Maar 

hoeveel betaal je hiervoor en heeft het ook echt resultaat?

22 CONTENT MARKETING
Je kan er zeker van zijn: de mensen in je doelgroep zitten elke dag op het internet en sociale media. 

Ze zijn op zoek naar berichten en informatie die zij leuk vinden. Als jij ervoor kan zorgen dat ze die 

behoeften bij jou kunnen vervullen, creëer je fans voor het leven.

25 DOELGROEPONDERZOEK & LEAD GENERATION
Het is cruciaal om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over je doelgroep. Hoe meer je over 

hen weet, hoe persoonlijker je jouw marketingstrategie kan maken. Personalisatie werkt. Je wint 

vertrouwen bij je potentiële klanten en verzamelt sneller en eenvoudiger leads.
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FACEBOOK
Het grootste sociale netwerk ter wereld met meer dan 
2,6 miljard gebruikers per maand.

S
INDS FEBRUARI 2004 gebruikt 
zowat iedereen met een  
computer en toegang tot 
het internet Facebook. Drie 
jaar later kwam de eerste 

iPhone op de markt. We wisten het toen  
misschien nog niet, maar we stonden 
aan de geboorte van een nieuw tijd-
perk. Vandaag zitten we dagelijks aan 
onze smartphone gekluisterd. We  
spenderen heel wat uren op de Facebook 
applicatie. We lezen er ons nieuws, houden 
contact met vrienden en familie, zoeken  
entertainment, worden lid van groepen 
en volgen pagina’s en merken die we tof 
vinden. Het blauwe vierkant met de witte 
F  op het startscherm van onze telefoon 
brengt alles samen waar we als  
digitale consument naar op zoek 

zijn.  Facebook biedt tal van  
mogelijkheden aan bedrijven om 
met hun doelgroep in contact te 
komen. Dit kan zowel organisch (niet- 
betaald) als met advertenties (betaald). 
De grootste sterkte van Facebook is 
haar grootste zwakte: het enorme aantal  
gebruikers. In België alleen al zijn er 
meer dan 7,3 miljoen actieve leden. 
Dat is 2/3 van de bevolking. We zitten 
met z’n allen graag op Facebook. 
Deze gigantische massa is zowel een voor-
deel als een nadeel. Langs de ene kant 
kan je in een mum van tijd honderden, 
zelfs duizenden mensen bereiken. Het 
nadeel?Andere profielen en bedrijven 
proberen dit tegelijkertijd ook te doen. 
Dat betekent dat je zal moeten strijden 
om aandacht.
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H
ET ORGANISCH BEREIK  
op Facebook vermindert  
jaarlijks sinds 2012.  Dit 
wil zeggen dat steeds 
minder mensen je berich-

ten zien. In 2018 bracht Facebook terug 
enkele wijzigingen aan algoritme aan. Als 

gebruiker krijg je nu meer content van je 
persoonlijke connecties te zien en minder 
van (bedrijfs)pagina’s. Content die het 
platform als engagerend beschouwd 
(dat wil zeggen veel likes en reacties), 
krijgen prioriteit. Dit is de eerste uit-
daging: straffe content verzinnen. 
Content die je volgers triggert om 
erop te reageren. Maar hoe doe je dat?  
Om te beginnen moet je weten op welke 
momenten je doelgroep het vaakst actief 
is op je pagina. Deze informatie vind je 

terug in de Page Insights. Daarnaast moet 
je ook weten welke onderwerpen pop-
ulair zijn bij je doelgroep. Hiervoor kan 
je facebookgroepen gebruiken. Stel je 
voor: je hebt een bedrijf dat kant-en-klare  
maaltijden bij mensen thuis levert. Je 
zoekt enkele facebookgroepen waar 

de leden over eten praten of waar ze  
recepten met elkaar uitwisselen.  
Je merkt op dat vegetarische  
gerechten de meeste reacties krijgen 
in de groep. Dan is het aan jou om op 
deze trend in te spelen. Laat de verkoop-
spraatjes voor wat ze zijn, en voorzie 
content waar jouw doelgroep naar op 
zoek is. In dit geval zou je bijvoorbeeld 
tips voor een vegetarische BBQ in de 
zomer kunnen plaatsen.

FACEBOOK ADVERTENTIES
Met Facebook advertenties kan je 
op zeer korte tijd een grote groep 
potentiële klanten bereiken. Maar 
dan moet je advertentie wel goed in 
elkaar zitten. Een belangrijke vereiste 
hier is dat je advertentie responsief 
is. Dat wil zeggen dat je advertentie 
zich aanpast aan het scherm van de  
gebruiker.  Meer dan 70% gebruikt 
dagelijks de Facebook App op hun 
mobiele telefoon. Als je dat weet, 
dan weet je ook dat je advertentie er 
mooi moet uitzien op een klein scherm. 

Daarvoor gebruik je de Facebook 
Ads Preview. Deze tool zit ingebou-
wd in de Facebook Ad Manager (het  
platform waar je als adverteerder een 
advertentie kan maken en plaatsen). 
 
Om zoveel mogelijk uit je advertentie te 
halen, zijn er enkele algemene tips waar 
je best rekening mee houdt. Zo werkt 
video nog steeds beter dan alle andere 
vormen van communicatie. Combineer 
dit met storytelling, waarbij je gevoelens 
en emoties aan je advertentie toevoegt 
om de kijker nog meer betrekken bij je 

boodschap. Facebook biedt ook de 
mogelijkheid om zéér specifiek je doel-
groep te bepalen. Hoe persoonlijker je  
boodschap is, des te meer kans op  
succes je advertentie heeft. En last but 
not least: Facebook laat je ook toe om 
te experimenteren met verschillende 
teksten bij je advertenties. Zo kan je 
tot  5 verschillende titels en teksten  
toevoegen. Facebook toont een van 
je vijf titels in combinatie met een van 
je vijf teksten aan een potentiële klant 
en meet automatisch welke tekst het 
meeste succes boekt.
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Je content moet mensen engageren 
en triggeren om erop te reageren. 

LINKS
Het organisch 
bereik op Facebook 
vertoont sinds 
2011-2012 een 
dalende trend.  
 
In 2018 wijzigde 
Facebook het 
algoritme nog meer. 
Als bedrijfspagina 
is het nu moeilijker 
dan ooit om zonder 
te betalen voor 
advertenties toch 
bij je doelgroep 
terecht te komen.

A LG E M E N E  T I P S  V O O R  G O E D E  FA C E B O O K  A D S

1 Video is de beste 

manier om je boodschap 

over te brengen. Idealiter 

werk je met een korte 

video van 6-15 seconden. 

Dat is vandaag ook echt 

nodig, want onze  

aandachtsspanne ligt 

lager dan ooit. Vergeet 

de ondertitel niet toe te 

voegen, want 93% kijkt 

video’s zonder geluid.

2 Met retargetting kan 

je advertenties tonen aan 

mensen die al eens  

eerder in contact met je 

kwamen. Ofwel maak je 

zelf een ‘retargetting lijst’ 

(zoals een e-mail bestand 

van je bedrijf) of je  

retarget mensen die 

recent interactie met je 

hadden (zoals een bezoek 

aan je website).

3 Verkoop niet zomaar 

op de man af je product. 

Facebook blijft een plat-

form waar mensen komen 

om nieuws en verhalen 

te lezen. Gebruik daarom 

storytelling in je adver-

tentie. Hierbij koppel je 

elementen uit een verhaal 

(zoals emoties, uitdag-

ingen, lessen,...) aan je 

advertentie.

4 Experimenteer met 

verschillende teksten bij 

je advertenties. Geef elke 

titel en tekst een eigen 

doel en focus. Volg de  

resultaten op en kijk  

welke aanpak het best 

werkt. De Facebook Ad 

Manager laat je  

verschillende teksten 

maken die ze willekeurig 

aan je doelgroep tonen.

https://www.facebook.com/help/268680253165747?helpref=about_content
https://www.facebook.com/business/help/1625047404403494
https://www.facebook.com/business/help/1625047404403494
https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager
https://www.facebook.com/business/help/144576119557578?id=1913105122334058


H
ET WAS 2012 toen Mark 
Zuckerberg (de oprich-
ter van Facebook) zijn 
managers bij elkaar 
riep. Het agenda-

punt: de overname van Instagram. 
Facebook telde dat jaar maar liefst 1 
miljard dollar neer voor de overname 
van haar jongere, hippere concurrent.

In 2020 bestaat Instagram tien jaar. 
In het voorbije decennium is de app 
gegroeid tot iets wat velen niet meer 
uit hun leven kunnen denken. Je kent 
het misschien als het platform van  
infuencers en food bloggers, maar 
80% van de gebruikers volgt ook 
merken. Dat schept opportuniteiten.

VEEL GEBRUIKERS KUNNEN INSTAGRAM 

NIET MEER UIT HUN LEVEN DENKEN

Doorbreken op dit platform is geen 
eenvoudige opdracht. Zeker niet 
als bedrijf. Er bestaan grote ver-
schillen tussen wat bedrijven willen  
communiceren vs wat consumenten 
willen zien.

Consumenten zijn het vaakst op zoek 
naar:

1. Kortingen en speciale acties

2. Nieuwe producten of diensten

3. Educatie en entertainment

Uit een analyse blijkt echter dat 
bedrijven vaker over zichzelf praten 
of updates over het bedrijf en de 
medewerkers delen. Er ontstaat een 
discrepantie tussen waar bedrijven 
over posten en waar consumenten 
op Instagram naar op zoek zijn.

Daarom is het belangrijk om, net 
zoals op Facebook, zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen over de 
behoeften van je doelgroep. 

INSTAGRAM
Meer dan een miljard gebruikers aan je vingertoppen.
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https://media.sproutsocial.com/uploads/2019/04/2018_Index_Chart_5-1080-784x1024.png


FACEBOOK ADVERTENTIES
Is je doelgroep (deels) hetzelfde als die van Facebook? Dan kan 
je dezelfde Facebookgroepen waar je al lid van bent gebruiken 
om achter de behoeften van je potentiële klanten te komen.

Op Instagram kan je echter nog een tweede manier  
gebruiken om informatie te verzamelen: hashtags.

Plaats jezelf in de schoenen van een kledingwinkel die hippe 
straatkleding verkoopt. Als uitbater kan je dan via Instagram 
zoeken naar hashtags die voor jouw sector interessant zijn. 
In dit geval kan je 
eens kijken naar 
hashtags zoals 
#urbanfashion,  
#streetfashion of 
#streetmode.

Je krijgt dan een 
overzicht van de 
berichten waarin 
deze hashtag 
voorkomt.  Je 
kan filteren tussen de meest populaire of meest recente 
berichten. Door dit te doen, zie je welke elementen  
belangrijk zijn voor je doelgroep en welke berichten veel  
interactie krijgen. Gebruik dit als inspiratie voor jouw posts.

Naast de behoeften van je doelgroep moet je ook weten hoe 
de gemiddelde persoon eruit ziet en wanneer hij of zij actief 

is. Heb je een bedrijfsprofiel op Instagram? Kijk dan naar de 
statistieken op je pagina. Je vindt deze terug op je eigen 
profiel. Hier zie je demografische gegevens van de mensen 
die je pagina volgen en wanneer ze het meest actief zijn. Deze 
informatie helpt je om te beslissen wat en wanneer je iets post.

Varieert de tijd waarin je gebruikers actief zijn enorm? Gebruik 
dan deze algemene regels: post dinsdag t.e.m. donderdag 
tussen 10u en 15u, woensdag om 11u en vrijdag tussen 10u 
en 11u. Globaal gezien zijn dit de beste momenten om te 
posten.

Krijg je ooit beri-
chten of promo-
ties van bedri-
jven die je aanbie-
den om volgers 
te kopen? Ga 
hier dan nooit 
op in. Instagram 
is  h ier  geen 
fan van en kan 

je account hiervoor blokkeren of zelfs verwijderen. 
Alleen door een  combinatie van goede content,  
i n te rac t ie  met  je  vo lgers  en  s t ra teg i sche 
advertenties zal jouw profiel groeien. 

Om dit in gang te zetten en te onderhouden, moet je ver-
schillende dingen proberen. Onthoud dat er geen ‘one size 
fits all’ oplossing bestaat. Wat wel bestaat, zijn enkele gouden 

regels die jij kan volgen om je profiel aantrekkelijker te maken. 
Combineer dit met advertenties voor maximum resultaat.

ADVERTEREN OP INSTAGRAM 
Om advertenties op Instagram te plaatsen, gebruik je de 
Facebook Ad Manager. Omdat Instagram in 2012 werd 
overgekocht door Facebook, hoef je nu je advertenties  in 
slechts een ad-account te beheren.

Je kan op twee verschillende manieren adverteren: met een 
bericht in de feed van gebruikers of in hun stories. Plaats je 
hem op de feed? Dan zien gebruikers dit wanneer ze door 
hun Instagram-feed scrollen. Plaats je hem op de stories? 
Dan ziet je potentiële klant dit wanneer hij of zij door de  
verschillende stories scrollt.

ADVERTEREN MET INFLUENCERS
Als je nog niet van het begrip ‘influencers’ hebt gehoord, 
dan heb je de afgelopen jaren heel wat marketingopportu-
niteiten gemist. Influencers zijn Instagramgebruikers die over 
een grote, middelgrote of zelfs kleinere groep van volgers 
beschikken. Naar deze volgers communiceren zij wekelijks, 
dagelijks of zelfs meermaals per dag hun boodschap. En het 
is een ongelooflijk succes.

Wat maakt influencers zo succesvol? Om te beginnen voelt 
het veel persoonlijker aan dan communiceren met een merk. 
Wanneer bedrijf X je vertelt dat hun product geweldig is, dan 
zijn ze toch gewoon reclame aan het maken? Maar als de 
persoon die je al maanden of jaren loyaal volgt je plots vertelt 

dat product X echt wel de moeite waard is omdat hij of zij dit  
zelf heeft geprobeerd, dan voelt dit helemaal niet als reclame 
aan. Je vertrouwt de persoon van wie je het nieuws krijgt.

Is Influencer marketing daarom een garantie op een succes-
vol resultaat? Nee. Want volgers weten ook dat er voor de 
influencer die ze volgen vaak een voordeel aan verbonden 
zit wanneer ze een product promoten. Maar toch, de resul-
taten van influencer marketing zijn over het algemeen positief 
en zeker het proberen waard als je dit nog niet hebt gedaan.

Misschien denk je bij influencers meteen aan de celebrities met 
miljoenen volgers . Kim Kardashian zal jouw merk of bedrijf 
allicht niet promoten, tenzij je er stevig voor betaalt. Gelukkig 
zijn er daarom ook macro- en zelfs nano-influencers.

Deze mensen hebben een kleiner aantal volgers. Dat gaat 
van (tien)duizenden tot enkele honderden. Het voordeel 
van deze ‘kleinere’ influencers is dat zij vaak veel dichter 
in contact staan met hun volgers en ze daarom ook meer  
vertrouwd worden.

Micro- en nano-influencers winnen daarom ook aan  
populariteit bij bedrijven. Door hen in te schakelen, bereik je 
meteen een middelgroot aantal mensen met je boodschap. 
Dit vanuit de wetenschap dat de persoon die je inschakelt 
ook echt een invloed heeft op zijn of haar volgers. Dat maakt 
van influencer marketing iets wat je absoluut eens moet  
proberen. Zoek de juiste influencer(s) voor je merk en overleg 
met hen wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.
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Er bestaat geen ‘one size fits all’ 
oplossing. Wat wel bestaat, zijn enkele 
gouden regels die je kan volgen. 

LINKS
Enkele best 
practises die je kan 
toepassen op je 
Instagram account.

https://business.instagram.com/getting-started?locale=nl_NL
https://www.facebook.com/help/instagram/1533933820244654?helpref=related
https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager
https://www.adformatie.nl/influencer-marketing/5-statistieken-over-influencer-marketing
https://www.adformatie.nl/influencer-marketing/5-statistieken-over-influencer-marketing
https://www.bbc.co.uk/newsround/49124484


LINKEDIN
Een professioneel platform waar B2B-communicatie 
overheerst. Van de 575 miljoen gebruikers zegt minder dan 
40% het dagelijks te gebruiken. Toch blijft het bij bedrijven 
en marketeers hét netwerplatform bij uitstek.
Text by John Doe, photos by Doe Johnson

B
EN JE SOMS ONZEKER over 
wat je nu juist op LinkedIn 
moet vertellen? Geen 
paniek, dan hoor je bij een 
grote groep mensen die 

vandaag met hetzelfde vraagstuk wor-
stelen: wat post je nu juist op LinkedIn? 
Of nog beter: hoe gebruik je het eigen-
lijk? LinkedIn is het digtale alternatief van  
netwerkevents. Maar dit keer slaag je 
de liters koffie en soms onnodig lange 
gesprekken over en filter je meteen 
de interessante profielen eruit. Over 

interessante profielen gesproken: is jouw profiel op LinkedIn  al 
in orde? Een deskundig profiel trekt meer potentiële klanten en  
connecties aan, dus het is echt wel de moeite om hier naar te kijken.  
 

De eerste stap is een profiel opbouwen dat gericht is 
op je klanten. In je beschrijving praat je best over de  
problemen die bij je doelgroep voorkomen en hoe jij ze kan 
behandelen. Gebruik hierbij sleutelwoorden die vaak in hun 
wereld voorkomen. Ben je bijvoorbeeld een webdesigner en 
is je doelgroep kmo’s die een website willen? Gebruik dan 
de sleutelwoorden ‘webdesign’ en ‘kmo’s’ in je profiel.  Sluit 
je beschrijving af met een duidelijke call to action die de  
volgende stappen aangeeft, zoals ‘contacteer me via ...’.

LINKEDIN BERICHTEN

Om connecties te maken, moet je natu-
urlijk de eerste stap durven zetten. Wees 
daarom niet bang om interessante pro-
fielen te zoeken en hen als connectie toe 
te voegen. Je kan aan elk connectiever-
zoek een boodschap van maximum 300 
letters toevoegen. Hierin vertel je kort 
waarom je denkt dat het een meerwaarde 
is om een connectie met elkaar te maken. 
 
Je hoeft hier geen salesperson te 
zijn. In dit stadium moet je nog niets 
verkopen. Je nodigt de persoon enkel 
uit in je netwerk. In de komende 
maandan zal deze persoon berichten 
zien die je op je LinkedIn feed plaatst. 
Heb je zorgvuldig je connectie uit-
gekozen? Dan past deze prima in je 
doelgroep. Met de juiste content die 
hem of haar aanspreekt en engageert 

om te reageren, bouw je geleidelijk 
aan een waardevolle relatie met deze 
persoon op. Dat maakt het later veel 
eenvoudiger om ze een pitch van je 
product of dienst op maat te bezorgen.`

T IP:  met WeConnect  kun je  
berichtverzoeken naar profielen auto-
matiseren. Het programma werkt met 
een free-trial van 14 dagen. Het loont 
zeker om hier eens naar te kijken!  

VIDEO IS KONING

Net zoals op andere sociale media scoort 
video ook hier de beste resultaten. Ze 
hebben een hoog engagement en 
maken een diepere connectie met de 
kijker. Aangezien LinkedIn houdt van 
berichten met een hoog engagement, is  
dit iets wat je zeker mee kan   
experimenteren op jouw profiel.

WAT MOET IK POSTEN?

Denk je dat LinkedIn enkel is voor-
behouden voor professionele berich-
ten of bedrijfsupdates?  Think again!  
 
Meer nog: persoonlijke verhalen, 
mening en ervaringen die mensen 
hebben meegemaakt scoren algemeen 
zeer goed op LinkedIn. Dit soort beri-
chten nodigt anderen uit om erop te 
reageren en hun mening te delen. En 
dat doet op zijn beurt wonderen voor 
het algoritme.Waar LinkedIn niet zo van 
houdt, zijn links naar een website of plat-
form dat de gebruiker weg van het plat-
form stuurt. Vermijd dus een link naar 
je website, landingspagina of andere  
internetbron in je bericht en houd je  
connecties zoveel mogelijk op LinkedIn. 
Wil je toch een link plaatsen? Doe dit dan 
in een reactie op je eigen bericht.
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https://we-connect.io/


GOOGLE &
ANALY TICS
Weten hoe je met ‘s werelds grootste zoekmachine overweg 
kan, is cruciaal voor je online succes.
Text by John Doe, photos by Doe Johnson

M 
ET JE BEDRIJF op Google aan-
wezig zijn speelt een grote rol in 
het online succes van je bedrijf. 
De zoekmachine wordt wereldwijd 
miljarden keren per dag gebruikt. 

Om hoog te ranken in de zoekresultaten, moet je 
over  SEO-kennis beschikken. Verder zijn ook de 
laadtijd en responsiviteit van je website belangrijk. 
Meer daarover volgt in het hoofdstuk over SEO.

GOOGLY MYBUSINESS

Heb je ooit een bedrijf of winkel gegoogled? 
Vast wel. Misschien zag je toen allerlei  
informatie over dat bedrijf op je scherm, 
zonder hun website zelfs te bezoeken? Het  
telefoonnumer, een routebeschrijving, een korte 
samenvetting en zelfs een link naar de website. 
Allemaal mooi bovenaan of rechts op je scherm  
geplaatst. Mega handig! Dat zou jij ook wel willen 
voor je bedrijf. Maar de vraag is: hoe doe je dat? 
Het antwoord is eenvoudig: met Google MyBusiness. 
En het zal je misschien verbazen, maar zelfs het 

kleinste kind kan in slecht enkele minuten een 
account voor een limonadestand aanmaken. Easy 
peasy!

EEN ACCOUNT MAKEN

Ga naar de startpagina van Google MyBusiness. 
Heb je al een Google account? Dan kan je daar 
inloggen. Zoniet, kan je er op enkele seconden 
tijd een aanmaken. Zodra je bent ingelogd, kom 
je op de startpagina van Google MyBusiness. 
 
Deze startpagina is de controlekamer. Je hoeft  
gelukkig geen wetenschapper te zijn om hiermee aan 
de slag te kunnen. Navigeer door de verschillende 
menu’s en Google zal je vragen om zoveel mogelijk 
informatie van je bedrijf te geven. Aarzel niet om dit 
te doen, want hoe meer informatie je geeft, hoe een-
voudiger potentiële klanten deze informatie online 
kunnen terugvinden. En dat is belangrijk, want meer 
dan 53% zoekt maandelijks informatie op over  
bedrijven of winkels op Google en 1/2 bezoekt 
diezelfde dag nog dat bedrijf of de winkel.
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https://www.google.com/intl/nl_be/business/


W
AT DENK JIJ wanneer je 
‘Google Analytics’ hoort? 
Misschien krijg je spontaan  
rillingen over je rug. Of je haalt 
je schouders op omdat je het 

programma eigenlijk nog niet kent. Aan het einde 
van dit artikel zal je de basics van de tool kennen. 
Dan hoeven die koude rillingen ook niet meer.

JE ACCOUNT AANMAKEN

Log in op je Google Analytics account en klik op 
beheerder. Druk daarna op ‘nieuwe account aan-
maken’. Google zal je verschillende opties geven. 
We gaan hier leren om het verkeer naar en op je 
website te monitoren. Klik daarom op ‘Website’. 

Vul het formulier en de correcte website URL in. 
Volg de stappen op het scherm om je account  
succesvol aan te maken. Is het gelukt? Dan neemt 
Google Analytics je naar het startscherm.

Omdat we ons hier op de basics focussen, zullen 
we het hebben over hoe je enkele basisgegevens 
van een enkele website kan tracken. 

DE MENU’S NAVIGEREN

Je ziet aan de linkerkant vijf ‘rapporten’: Realtime, 
Doelgroep, Acquisitie, Gedrag en Conversies. 
Elk van deze menu’s biedt een uniek inzicht in je 
website en haar gebruikers.

Klik de ‘Realtime’ rapporten op ‘Overzicht’. Hier 
vind je de gegevens over je website zoals ze op 
dat specifieke moment zijn. Met andere woorden: 
je ziet er alle actieve gebruikers die op dat moment 
in real time actief zijn op je website.

Een heel leuk rapport om je doelgroep écht te kennen 
is (hoe kan het ook anders?) het ‘Doelgroep’ rapport. 
In het overzicht vind je enkele nuttige statistieken 
zoals het aantal gebruikers, nieuwe bezoekers en 
terugkerende bezoekers. Maar nog leuker zijn 
de demografische en geografische gegevens. 
 
Druk op ‘Demografie’ en nadien op ‘Overzicht’. 
Let op: je zal dit eerst moeten inschakelen door 
op de blauwe knop linksboven in het scherm te 
drukken. Nadat je dit hebt ingeschakeld, zal je hier  
demografische gegevens over je bezoekers zoals 
hun leeftijd en geslacht kunnen terugvinden.

Via het menu ‘Geo’ navigeer je naar 
‘Locaties’ om een overzicht te krijgen 
over waar je bezoekers vandaan komen. 
En daar stopt het niet bij! Je krijgt 
een overzicht van de verschillende 
landen te zien, maar je kan elk land  
aanklikken om specifieke gegevens over 
dat land te krijgen. Zo zal Google Analytics 
bijvoorbeeld ‘België’ opdelen in allerlei  
verschillende steden en het aantal 
bezoekers uit deze steden als je erop 
klikt.

Ga naar ‘Acquisitie’ en klik op ‘Overzicht’ 
om een idee te krijgen waar je  
bezoekers vandaan komen. Dit is een 
zeer handig menu: het toont of je 
bezoekers je via Facebook, Instagram, 
een rechtstreekse zoekopdracht of nog 
een andere manier hebben gevonden. 
Om dit helemaal juist te kunnen tracken, 
gebruik je best de Google URL Builder 
om een unieke link aan te maken voor 
elke social media account of ander  
platform waar je jouw website promoot.

Om het gedrag van je bezoekers te anal-
yseren, navigeer je naar ‘Gedrag’ en klik 
op ‘Site Content’. Vervolgens klik je op 
‘Alle pagina’s’.

Dit is een eenvoudige manier om snel 
een globaal inzicht te krijgen in je meest 
succesvolle pagina’s. Je krijgt hier een lijst 
te zien van alle pagina’s op je website. 
Naast elke pagina vind je nuttige infor-
matie zoals het aantal bezoekers, het 
aantal mensen dat je website verlaat na 
slechts een pagina te bekijken (‘Bounce 
Rate’), de gemiddelde tijd die bezoekers 
doorbrengen op de pagina,...

Gebruik dit menu om je meest en minst 
succesvolle pagina’s uit te zoeken. 
Probeer je succesvolle pagina als  
inspiratie te gebruiken om je minder  
succesvolle pagina’s bij te werken. 

Het laatste menu, ‘Conversies’, is iets 
gesofisticeerder en behandelen we niet 
in dit artikel.
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Met Google 
Analytics krijg 
je te zien hoe 
de gemiddelde 
gebruiker van je 
website eruit ziet, 
waar ze vandaan 
komen en hoe ze 
zich op je website 
gedragen. Dit is 
waardevolle info.

https://www.google.com/analytics/web/
https://support.google.com/analytics/answer/6132368
https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=nl


SEO: 12 MUST-
KNOW TIPS 
SEO, Search Engine Optimization, 
Zoekmachineoptimalisatie,... Veel woorden die allemaal 
hetzelfde betekenen. Wist je dat iedereen aan ‘SEO’ kan 
doen? Jij dus ook. Met deze 12 tips lukt het je zeker!

E
R BESTAAN VERSCHILLENDE 
SOORTEN van zoekmachine-
optimalisatie. ‘On-Page SEO’ 
(tip 1-10) verwijst naar de tech-
nieken die je op je website zelf 

kan doen. ‘Off-Page SEO’ (tip 11 & 12) 
verwijst naar alles wat zich niet op je 
website afspeelt, maar wel invloed heeft 
op je ranking op Google.

01 Gebruik trefwoorden (‘Keywords’) op je website.
Gebruik de gratis Google Keyword Planner of een betaalde tool zoals Ahrefs om 
de populairste zoekopdrachten van de doelgroep te weten te komen. Ben je een 
beginner? Dan volstaat de Google Keyword Planner. Geef een tiental trefwoorden 
aan de zoekwoordenplanner en hij toont je meteen de reslutaten. Let vooral op 
het gemiddeld aantal zoekopdrachten per maand en de concurrentie. Die laatste 
is ‘laag’ wanneer er weinig andere websites en advertenties dat woord gebruiken. 
Een hoge concurrentie betekent het tegenovergestelde. Dat wordt knokken!  

02 Plaats trefwoorden in je 
meta-titel.
Je meta-titel is de titel van jouw 
website. Deze is ook zichtbaar in de  
zoekmachines. Wanneer je iets Googlet, 
zie je altijd een stukje in het blauw staan. 
Dat is je meta-titel. En deze is super  
belangrijk voor je SEO. Als je hier met 
de juiste trefwoorden kort kan vertellen 
waar je website over gaat, vinden zowel 
Google als potentiële klanten dat prettig: 
ze weten meteen waar je site over gaat.

04 Zorg voor een snelle rendering.
Rendering verwijst naar de laadtijd van 
je website. Die is rechtstreeks met je 
SEO verbonden. Een trage website zal 
niet in de rankings stijgen. Wist je dat 
je snel en eenvoudig je laaddtijden kan 
checken? Gebruik daarvoor deze gratis 
tool. Bonus: bij een trage laadtijd zegt 
de tool wat je eraan kan doen.

05 Responsive design is een must. 
Responsove design? Dat is precies 
geen spreektaal... Geen zorgen, het 
is heel gemakkelijk om uit te leggen:  
‘responsive design’ wilt zeggen dat je 
website zich aan het scherm van z’n 
gebruiker aanpast. Of je bezoekers nu via 
desktop, mobiele telefoon of tablet je site 
bezoekt: je website moet er op alle drie de  
schermen niet alleen goed uitzien, 
maar ook goed functioneren. Daarvoor 
zorgen is niet altijd evident. Bouw je zelf 
je website? Kijk dan eens naar gebrui-
ksvriendelijke tools zoals Elementor 
waarmee je snel responsive design kan 
maken. En doe de gratis ‘hoe-responsief-
is-jouw-website-test’ via deze gratis tool.

09 Bloggen, bloggen, bloggen. 
Elke blog die je toevoegt, is een nieuwe 
pagina die bezoekers op Google terug 
kunnen vinden. Hoe meer blogs je  
schrijft, hoe groter de kans dat iemand 
ze online terug zal vinden. Blogs hebben 
twee grote voordelen: Ten eerste kan 
je de inhoud richten op een zeer spec-
ifieke doelgroep die zelfs kan afwijken 
van wat je gebruikelijk doet. Ten tweede 
zijn blogs populair op sociale media 
en worden ze sneller gedeeld dan een  
volledige websitepagina.

10 Maak gebruik van headings en 
sub-headings op je website.
Je kent ze misschien ook als hoofdingen 
en sub-hoofdingen. Wanneer je een tekst 
schrijft, kan je aanduiden of een titel een 
hoofding of sub-hoofding is. Google 
herkent deze hoofdingen en doet er 
iets bijzonders mee. Als je een ‘waarom’, 
‘hoe’, ‘wat, ‘wanneer’,... vraag intikt op 
Google, kan het zijn dat je jouw hoofd-
ing en de bijhorende tekst te zien krijgt 
als antwoord. Jij staat dan bovenaan!

12 Social sharing 
Net zoals link building zorgt ook social 
sharing ervoor dat je website als  
belangrijk wordt gezien door Google. 
Social sharing gaat over de hoeveelheid 
(en de kwaliteit van) mensen of pagi-
na’s op sociale media die je website of  
blogberichten op hun account delen. Als 
je jouw doelgroep echt kent, kan je hier 
een groot voordeel uit halen: wanneer 
je blogs schrijft die zijn écht interessant 
vinden, zal je zelfs niet moeten vragen 
om het te delen op hun account. Dat 
zullen zij vanzelf doen. We gebruiken 
sociale media o.a. om onze interesses 
met anderen te delen. Natuurlijik telt ook 
de ‘kwaliteit’ van het account dat je blog-
berichten deelt, dus denk er eens over 
na om kwalitatieve relaties op te bouwen 
met influencers of andere (middel)grote 
accounts.

06 Storytelling.
We houden allemaal wel van een goed 
verhaal. Verhalen grijpen onze aandacht 
en houden ons lang vast. We voelen 
mee met de personages, hebben een 
drang om het tot het einde te lezen en 
indien mogelijk willen we er ook nog 
iets van leren. Intergeer daarom ‘story- 
telling’ in jouw website: maak van je stan-
daardberichten een intrigrerend verhaal. 
Bezoekers blijven zo langer op je website 
en dat bevordert je Google ranking!

07 Gebruik trefwoorden in de ALT-
beschrijving van je afbeeldingen.
Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom je 
een alternatieve beschrijving aan je foto’s 
kan toevoegen? Dit is voor de crawlbots 
van Google: de ‘onzichtbare robot’ die 
je website scant en beoordeelt. Deze 
robots kunnen enkel lezen en begri-
jpen niet wat er op je afbeelding staat. 
Als je een alternatieve beschrijving toe-
voegt, begrijpen ze dit wel. Door de 
juiste trefwoorden toe te voegen, verg-
root je jouw kans op een hogere Google 
ranking. 

08 Gebruik iconen en afbeeldingen. 
Iconen en afbeeldingen maken je website 
en de stukken tekst overzichtelijk en  
prettiger om te lezen. Je lezers vinden dit 
plezierig en blijven langer op je website. 
En dat zal Google merken.
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03 Gebruik spreektaal
Je hoeft geen complexe woorden te gebruiken om een goede 
tekst te schrijven. Integendeel. Zorg ervoor dat je tekst authentiek  
aanvoelt en dat je doelgroep hem begrijpt. In gesproken taal 
gebruiken we vaker passie dan jargon. Vreemd genoeg is dit bij 
geschreven taal vaak omgekeerd. Let hier dus voor op! Zowel 
Google als je lezers houden het graag eenvoudig.

11 Link building
Link-building is een strategie waarbij andere websites refereren naar 
jouw website. Hoe belangrijker de website die naar jou refereert, hoe 
meer impact het zal hebben op je SEO. Maar anderen gaan niet zomaar 
naar jou refereren. Hiervoor dien je een waardevolle relatie met hen op 
te bouwen. Je kan kunnen voorstellen om samen een blog te schrijven 
of samen een product te ontwerpen. Een win-win voor beide partijen!

https://ads.google.com/intl/nl_be/home/tools/keyword-planner/
https://ahrefs.com/nl/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl
https://elementor.com/?gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6Q5GU1lC2AhDFgf5w6t08v9tRMZ9zo7oQ31F3zvkJ77F-7hOwQ0tgxoCH5EQAvD_BwE
https://search.google.com/test/mobile-friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect


SEA OP GOOGLE
Adverteren op ‘s werelds grootste zoekmachine. Klinkt 
aantrekkelijk. Maar waar moet je als beginner op letten?

HET NUT VAN

E
EN SUCCESVOLLE SEA 
STRATEGIE vraagt de nodige 
voorbereiding. Maar geraak 
hierdoor vooral niet ont 
moedigd: it’s totally worth it!

Nu rijst allicht de vraag: is ‘SEA’ familie 
van ‘SEO’? Het anwtoord is ja. Het zijn 
twee broers die hetzelfde DNA delen, 
maar helemaal verschillend door het 
leven gaan. Dus vergis je niet: je kent 
‘SEO’ misschien wel, maar om ‘SEA’ te 
leren kennen, zal je met hem een avondje 
op stap moeten gaan.

Wat is SEA nu juist? Wel, SEA zijn de 
resultaten die je regelmatig bovenaan 
of rechts op Google terugvindt met de 
titel ‘advertentie’ erboven of eronder. 
SEA, of Search Engine Advertising, is dus  
letterlijk adverteren op een zoekmachine. 
En Google is de zoekmachine bij uitstek. 
 
Hoe begin je eraan? De eerste stap is 

om een doelstelling voor je campagne te 
bepalen: ga je voor naamsbekendheid? 
Of wil je echt concrete sales maken? 
Dit zal immers een effect hebben op je 
advertentie.

Heb je je doelstellingen uitgeschreven? 
Prima! Dan is het tijd voor de volgende 
stap: je USP, ofwel je Unique Selling 
Proposition: wat maakt jouw product 
of dienst uniek? Zorg dat dit duidelijk is 
in de advertentie. Je moet de potentiële 
klant hier overtuigen.

Een goede tip is om je te focussen op 
de voordelen van je product en niet de 
eigenschappen. We weten allemaal dat 
een auto vier wielen en een stuur heeft. De 
eigenschappen van het product zijn niet 
aantrekkelijk. De voordelen zijn daarente-
gen wel aantrekkelijk. Zoals een luxueze  
gezinswagen waarmee je gemakkelijk op 
vakantie kunt gaan, zodat je op je eigen 
tempo kan vertrekken en met je eigen 
wagen het land kan ontdekken.

Nadat je je USP’s hebt neergepend, 
is het tijd voor de volgende stap:  
zoekwoorden kiezen. Hiervoor gebruik je 
de Google Keyword Planner. Kies voor 
je campagne maximum 10 zoekwoor-
den. Neem de tijd om zoekwoorden te 

vinden met een lage concurrentie en 
hoog zoekvolume. Dit wil zeggen dat 
weinig andere adverteerders dit woord 
ook gebruiken, maar consumenten het 
wel vaak opzoeken. Jackpot!

Heb je al van een landingspagina 
gehoord? Want voor de meeste adver-
tenties zijn deze een must. Je kan je 
landingspagina zo opstellen dat hij 
precies past bij je doelgroep. Dit zorgt  
gegarandeerd voor meer conversies. 
We kunnen het niet genoeg herhalen:  
personalisatie werkt.

Plaats ook voldoende CTA’s (Call To 
Action) bij je advertentie. Je CTA maakt 
de bezoeker duidelijk wat de volgende 
stap is. Dit hoeft niet altijd een oproep 
te zijn om je product of dienst aan te 
schaffen (het kan wel). ‘Laat je e-mail 
adres achter en we nemen contact op’, 
of ‘Klik hier voor meer informatie’ zijn 
goede voorbeelden van een CTA.

Wil je nauwkeurig de resultaten van je 
SEA-campagne monitoren en heb je 
genoeg ervaring met Google Analytics? 
Koppel je Google Ads account dan met 
je Google Analytics account om zeer 
specifieke inzichten te krijgen in de  
resultaten van je SEA-campagne.
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BOVEN
Statistieken over het online koopgedrag van 
de Belgische consument in 2020.

ONDER
Een voorbeeld van SEA-reslutaten op 
Google. Deze adverteerders betalen voor het 
keyword ‘televisie’, waardoor hun advertenties 
bovenaan als eerste getoond worden.

https://ads.google.com/intl/nl_nl/home/tools/keyword-planner/


CONTENT MARKE TING

M A G I C
Wat is efficiënter dan traditionele, ‘storende’ 
marketingtechnieken maar vraagt veel tijd en aandacht? You 
guessed it: Content Marketing. 

C
ONTENT MARKETING WINT 
AAN BELANG bij merken en bed-
rijven wereldwijd. En met rede. 
De afgelopen jaren heeft deze  
consument-focussed market-

ingtechniek haar vruchten afgeworpen voor  
bedrijven groot en klein. Toch blijft content  
marketing voor velen (en misschien ook voor jou) 
een woord uit het vakjargon van een doorwin-
terde marketeer die geen woord Nederlands meer 
spreekt. En dat is jammer, want deze hedendaagse 
marketingtechniek is allesbehalve een fancy woord 
uit het vakjargon van een marketeer. Integendeel.  
 
Bij contentmarketing draait het allemaal rond 
het bedenken, creëren, plannen en verdelen van 
content voor een specifieke doelgroep. Je doet dit 
op verschillende kanalen die je zelf strategisch hebt 
gekozen. Alles draait om de informatiebehoefte van 

de consument, niet om wat je zelf wilt vertellen. 
Op het einde van de rit levert contentmarketing je 
meer leads, meer conversies en betere en diepere 
relaties met je klanten op. 

WAT IS CONTENT MARKETING?

Content marketing is een stapsgewijze market-
ingtechniek waarbij je op de informathiebehoefte 
van je doelgroep inspeelt. Het bestaat uit 8  
verschillende stappen:

1. DOELSTELLINGEN
Voor je aan je contentcreatie begint, moet je weten 
waarvoor je het doet: wil je meet a 
wareness voor je merk? Wil je bezoekers naar je web-
site lokken? Ga je puur voor conversies en sales? Of 
misschien wil je een groot aantal leads verzamelen? Je 
doelstelling speelt een grote rol in hoe je strategie zich 
uiteindelijk zal ontwikkelen. 
 

2. KPI’s
Dit zijn je Key performance Indicators, 
ofwel de concrete doelstellingen die 
je gaat gebruiken om het succes van 
je campagne te meten. Enkele voor-
beelden van KPI’s zijn:

• 1000 bezoekers op je blog
• 50 inschrijvingen per week op je  

nieuwsbrief
• 5 sales per dag

Houd deze doelstellingen tijdens het 
verloop van je campagne goed in de 
gaten. Merk je op dat je je doelstellin-
gen niet behaalt? Dan probeer je best 
eens wat anders uit. Blijf de resultaten  
monitoren om te zien of je nieuwe  
aanpak beter werkt dan de vorige.

3. DOELGROEP
Je hebt het misschien al eens gehoo-
rd, maar als het op doelgroepbepal-
ing aankomt is er een gouden regel:  
“‘iedereen’ bestaat niet.”

Schrijf een doelgroep uit die zich ken-
merkt door specifieke eigenschappen 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI


van jouw type klanten: wat is hun leeftijd, 
hun geslacht, hun werk en hobby’s, hun 
online gedrag? Hoe specifieker jij je 
doelgroep bepaalt, hoe groter de kans 
dat je content op maat maakt die zal 
aansluiten bij de informatiebehoeften 
van je doelgroep.

4. KANALEN
Op welke kanalen is jouw doelgroep 
actief? Dit is een belangrijke vraag. 
Want als je content moet creëren voor 
alle kanalen (Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Google, TikTok, Pintrest, je 
eigen website,...) ben je dagenlang 
bezig.

5. TYPE CONTENT
Er zijn verschillende soorten content-
marketing. De vier belangrijkste zijn so-
cial media, blogs, infographics en video 
(zie voorbeelden op pagina 23).

Is het mogelijk om alle vier de types 
content op je kanalen te plaatsen? 
Absoluut. Maar onthoud wel dat con-
tentmarketing voor het leven is. Dat wil 
zeggen dat je niet zomaar even enkele 
dagen of weken kan stoppen met het 
plaatsen van berichten. Je kan er dus 
voor kiezen om verschillende types 
content te maken, maar zorg er dan 
wel voor dat dit haalbaaar voor je blijft.  
 
Tip: begin met een type content waar je 

echt sterk in bent en voeg er geleidelijk 
aan andere types aan toe. 

6. BUDGET 
Je kan (jammer genoeg) niet zomaar 
een bericht op Facebook of Google 
plaatsen en hopen dat dit door duizen-
den mensen in je doelgroep zal worden 
gezien. Hiervoor zal je aan social media 
advertising en SEA moeten doen. 

Ook het maken van je content vergt 
een investering. Deze kan in tijd, geld 
of beide zijn. Stel een budget op of vraag 
zoek iemand die je hierbij kan helpen.

7. VERSPREIDEN
Het moment van de waarheid: je gaat 
je content plaatsen op de kanalen die 
je hebt uitgekozen. Een gouden tip is 
hier om wekelijks de statistieken van je 
berichten bij te houden (of een externe 
tool te gebruiken die dat voor jou doet). 

Zo kom je te weten welke berichten 
het populairst zijn in je doelgroep en  
wanneer ze er het vaakst op reageren. 
Soms kan je zelfs een patroon zien in 
de uren waarop je een bericht online 
zet. Merk je op dat je berichten van 18u 
‘s avonds beter scoren dan die van 8u 
‘s ochtends? Dan heb je iets waarde-
vols bijgeleerd voor je berichten in de 
toekomst.

8. ANALYSEREN EN BIJSTUREN

Dit is misschien wel de belangrijkste stap 
van het hele proces. Gebruik tools zoals 
Google Analytics (of een ander platform 
dat jouw voorkeur heeft) om de resul-
taten van je content marketingcampagne 
te meten.

Evalueer de resultaten en leg deze 
naast de KPI’s die je in de tweede stap 
van je content marketingstrategie hebt 
opgesteld. 

Behaal je je doelstellingen? Prima, dan 
hoef je niets te veranderen. Echter zal je 
vaak zien dat de intiële resultaten nog 
kunnen worden verbeterd. Verzamel 
daarom zoveel mogelijk data om de  
verbeteringen die je zal moeten  
doorvoeren in kaart te brengen.

PLANNEN, CREËREN, EVALUEREN

Content marketing is een wiel dat 
voortdurend draait: je onderzoekt de 
informatiebehoeften van je doelgroep, 
maakt content die hierbij aansluit, eval-
ueert de resultaten ervan en begint ver-
volgens opnieuw. Wanneer je voor 100% 
een commitment maakt aan content  
gefocust op de behoefte van de consument 
(dus geen sales pitch), dan maak jij van je  
proespect klanten en van je klanten 
ambassadeurs van je merkt of bedrijf.

D
E JUISTE DOELGROEP VINDEN kan het verschil 
betekenen tussen een succesvolle en desas-
treuze marketingcampagne. En eens je een 
bepaald deel van de bevolking hebt afgebak-
end voor je product of dienst zal je merken dat 

deze groep door de jaren heen verandert. Niet zo evident dus, 
of is het toch eenvoudiger dan je denkt?

DOELGROEPBEPALING
De eerste stap is het bepalen van je doelgroep. Hier ga je 
op zoek naar de demografische, geologische, sociaal-econo-
mische en psychologische kenmerken van je potentiële klant. 
Wees niet bang om hier specifiek te zijn. Door een niche te 
benaderen, is het net een tikkeltje eenvoudiger om te con-
curreren met de grote spelers op de markt. Jij biedt je niche 
immers een product of dienst dat nog meer bij hen past 
dan dat van de grote spelers, die een veel bredere en meer 
algemene doelgroep dan jou benaderen.

BUYER PERSONA

Een buyer persona is een karakterisering van een typische 
gebruiker van je product of dienst. Als je ooit De Sims gespeeld 
hebt, dan heb je al ervaring met het creëren van zo’n persona.

Je bouwt letterlijk van nuls af aan een personage op: je kiest 
zijn of haar naam, kiest hoeveel kinderen ze hebben en waar 
ze wonen, waar ze werken, wat hun ambities en dromen 
zijn, waar ze hun informatie zoeken,... Je kruipt in de pen 
van een scenarist die een achtegrondverhaal schrijft voor de  
protagonist van zijn nieuwste film. 

Maak een of enkele buyer persona’s voor je bedrijf. Je zal zien 
dat zij het nog gemakkelijker maken voor jou om een bepaalde 
boodschap of advertentie op te stellen. Je richt deze namelijk  
op je buyer persona’s. Dit resulteert in een zeer specifiek 
bericht dat door mensen met dezelfde eigenschappen als 
jouw persona herkend zal worden.

DOELGROEPANALYSE
Heb je enkele persona’s opgesteld en is je doelgroep voldo-
ende gedefinieerd? Prima. Dan heb je de komende maanden 
een publiek waar jij je boodschappen aan kan richten.

Je zal echter merken dat je doelgroep met de jaren verand-
ert. Soms verandert je bedrijf en biedt je andere producten 
of diensten aan. Soms is er een verschuiving in de markt door 
een nieuwe speler of nieuwe technologie die haar intrede 
maakt. En net zoals een tragisch liefdersverhaal kunnen jij en je  
doelgroep soms gewoon uit elkaar groeien.

Daarom is het belangrijk om regelmatig een doelgroepanalyse 
te maken. Wat je hierin onderzoekt, hangt af van wat je op dat 
moment te weten wilt komen. Ben je op zoek naar de tevre-
denheid in je doelgroep? Wil je te weten komen hoe bekent 
je bent? Wil je weten hoe geïnteresseerd je doelgroep écht 
in je product of dienst is? Deze vragen hebben een invloed 
op het onderzoek dat je zal voeren. Een efficiënte manier om  
informatie over je doelgroep te verschaffen is door je huidige 
klanten een enquête aan te bieden en hier eventueel een kleine 
beloning aan te koppelen. Een win-win voor beide partijen.

HOE GOED KEN JIJ JE DOELGROEP? 
In marketing en communicatie hebben we het vaak over een 
doelgroep. Maar wat is dat nu eigenlijk en hoe bepaal je wie 
er wel en niet in dit clubje hoort?
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4  K E N M E R K E N  VA N  G O E D E  C O N T E N T  M A R K E T I N G

1De behoeften van de klant 
zijn belangrijker dan die van je 
bedrijf. Oké, het is verleidelijk 

om over jezelf te praten. Op 

jouw kanalen kies je immers 

zelf wat voor goeds je allemaal 

over je bedrijf te vertellen hebt. 

Toch raad ik je aan om in het 

hoofd van je consument te  

kruipen en je af te vragen: 

welke berichten wilt deze  

persoon nu echt zien?

2 Er bestaat geen ‘one size 
fits all’. Je hoeft daarom ook 

niet de strategie van een ander 

over te nemen. Voor een reis-

bureau uit je streek werkt een 

wekelijkse blog met de leuk-

ste bestemmingen misschien 

goed, maar dat wil nog niet 

zeggen dat jouw doelgroep 

daarom ook wekelijks blogs 

verwacht. Zij willen misschien 

een productdemonstratievideo.

3 Vermijd een sales pitch. 
Kies in plaats daarvan voor 
waardevolle inhoud. We weten 

het: It’s all about the money. 

Je wilt daarom liefst zo snel 

mogelijk en zo veel mogelijk 

verkopen. Maar een directe 

sales pitch op je kanalen levert 

vaak niet zoveel op. Je zal  

nieuwe prospect eerst waarde-

volle content moeten geven 

voordat zij je echt vertrouwen.

4 Het is een commitment for 
life. Content marketing is net 

als je kind: eens je eraan be-

gint, is er geen weg terug (oké, 

dat kwam er nogal pessimis-

tisch uit. Niet de bedoeling). 

Wat ik wil zeggen, is dat je niet 

zomaar kan beslissen dat het 

teveel werk is en ermee kapt. 

Nu ja, dat kan je wel, maar met 

gevolgen voor je imago, leads 

en de relatie met je klanten.

https://boelet.be/contact/
https://themeisle.com/blog/social-media-management-tools/
https://themeisle.com/blog/social-media-management-tools/
https://analytics.google.com/analytics/web/


LEAD GENERATION
Leads zijn de zuurstof die leven geven aan je bedrijf. We hebben het allemaal nodig om gezond te zijn. Meer nog, het is 
zelfs cruciaal voor onze groei. Maar hoe vind je steeds een unieke manier om nieuwe mensen tot je zaak aan te trekken?

WIST JE DAT...
• 74% van de bedrijven die hun 

winstdoelstellingen niet behalen, 
hun bezoekers, leads en sales 
opportuniteiten niet herkennen? 

• 70% van de bedrijving die hun 
winstdoelstellingen niet behalen, 
minder dan 100 leads per maand 
genereren?

• Bedrijven die meer leads gener-
eren een hogere winst boeken? 
 
Bron: HubSpot

CATEGORIZEREN
 
Heb je al een overzichtelijk systeem 
in plaats waarin je je leads kan 
opdelen? Er bestaan namelijk 
verschi l lende soorten leads.  
 
Zo heeft niet elke lead dezelfde inten-
tie: een bezoeker die een coupon 
heeft gedownload wilt misschien jouw 
product tegen korting kopen, maar 
een andere bezoeker die een edu-
cationeel e-book heeft gedownload, 
is misschien gewoon op zoek naar 
informatie.

G 
EKWALIFICEERDE  LEAD ZOEKEN is niet 
eenvoudig. Gelukkig is het ook niet al te 
ingewikkeld. Het ligt ergens in de zone 
tussen ‘waarom ben ik hier in godsnaam 
nog mee bezig?’ en ‘oh my god, dit werkt zo  

verschrikkelijk goed!’. Het is soms echter geduld uitoefenen, 
en dat is een vaardigheid die niet bij ons allen zo sterk  
ontwikkeld is (bij mij vast en zeker al niet). Gelukkig weten we 
wel allemaal dat geduld uiteindelijk wordt beloond.

VIJF STAPPEN VAN LEAD GENERATION

Begin jij binnenkort als een geduldige goeroe aan je lead  
generation? Dan volg je vast en zeker deze vijf stappen:

1. BEZOEKER
Een willekeurige (of zorgvuldig gekozen in het geval je aan 
advertenties of content marketing doet) persoon komt op 
een van je platformen terecht.

2. CTA (Call To Action)
Deze persoon vind een duidelijke CTA terug die hem of haar 
oproept om een volgende stap te ondernemen.

3. LANDINGSPAGINA
De CTA verwijst de bezoeker door naar een landingspagina 
die je hebt toegewijd om nieuwe leads te verzamelen.

4. UITWISSELING
Je biedt iets waardevols aan (een coupon, e-book,...) in ruil 
voor enkele persoonlijke gegevens van de bezoeker. Je kiest 
zelf welke gegevens voor jou belangrijk zijn en hoeveel je er 
wilt vragen (let op: overdrijf niet met het aantal gegevens).

5. LEAD
Je hebt de persoonlijke gegevens van de bezoeker in handen 
en kunt nu acties ondernemen om zijn of haar status van 
‘lead’ om te zetten naar ‘klant’.

HOE SUCCESVOL LEADS VERZAMELEN?

Leads verzamelen is een kunst op zich. Gelukkig kunnen we 
van jou ook een echte Picasso maken.

Net zoals kunstenaars aan de start van hun werk hun  
materiaal uitkiezen, zal jij ook een belangrijke eerste keuze 
moeten maken: welke platformen ga je gebruiken om leads 
te verzamelen? Je hebt hier de keuze uit Content Marketing, 
E-mail, Advertenties & Retargetting, Blogs, Social Media en 
Product of Dienst Trials.

Content Marketing, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, 
is een uitstekende manier om nieuwe klanten aan te trekken 
en tegelijkertijd een goede relatie met je huidige klanten 
op te bouwen en te onderhouden. Je sociale media en  
blogberichten maken niet alleen deel uit van je content  
marketingstrategie, maar kunnen ook dienen om leads te  
verzamelen. Zo kan je aan het einde van je blogberichten 
steeds een CTA toevoegen die bezoekers naar een landing-
spagina stuurt waar je iets aanbiedt. Zo slaag je twee vliegen in 
een slag: je huidige klanten krijgen een waardevol aanbod en je  
verzamelt gegevens van bezoekers die voor het eerst je blog 
lezen.

Heb je een coupon, e-book of iets anders waardevols dat 
je aanbiedt? Gebruik dan advertenties om deze boodschap 
ook  zichtbaar te maken voor mensen die jou nog niet volgen. 
En als je een gevorderde adverteerder bent, gebruik dan  
retargetting technieken om de kans op een succesvolle con-
versie te verhogen.

Een trial waarbij je gratis of met korting je product of dienst 
aanbiedt, is ook een uitstekende manier om op korte tijd leads 
te verzamelen. Want zeg nu zelf, wie houdt er nu niet van een 
free trial of een fikse korting op de eerste aankoop?
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https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-inbound-lead-generation-guide-ht#:~:text=Lead%20generation%20is%20the%20process,live%20events%2C%20and%20online%20content.
https://www.frankwatching.com/archive/2018/12/17/retargeting-op-facebook-14-praktische-tips/


V
OORDAT JE DE 
exciting wereld 
van digitale mar-
keting betreedt, 
wil ik dat je een 

gouden regel onthoudt: be 
different. Wees verschil-
lend. Durf tegen de stroom 
ingaan en je eigen ding 
doen. Natuurlijk zijn er 
enkele do’s and don’ts. Die 
heb je in dit magazine een 
voor een gelezen. Maar nu 
je de ingrediënten hebt  
gekregen, is het aan 
jou om een gerecht 
te maken waar jij trots 
op bent. De grootste, 
meest virale marketing-
campagnes zijn - naast 

diegene waarbij we een traaintje weg-
pinken omdat we overladen worden 
met emoties en een prachtig verhaal 

- de campagnes die durven, die lekker 
anders zijn dan het alledaagse wat 
we elke dag krijgen voorgeschoteld. 
 
2020 bracht een nieuwe hype met zich 
mee. Ik heb het niet over ‘social distanc-
ing’ of ‘Het Nieuwe Normaal’, maar wel 
over twee hashtags die vandaag nog 
steeds de ronde doen op Instagram: 
#kooplokaal en #winkelhier. Er is geen 
twijfel mogelijk: concurreren met de 
grote spelers is en blijft een moeili-
jke opdracht. Toch steunen we als  
consument massaal de ‘kleinere’ en meer 
lokale zaken. Niet alleen omdat het ons 
een goed gevoel geeft en ze een deel 
van onze gemeenschap vormen, maar 
ook omdat we aanvoelen dat het in deze  
zaken eens wat anders is dan hetzelfde 
voorgekauwde goedje dat we gewoon 
zijn. Daar moet je naar streven. En heb je 
daar hulp bij nodig? Dan help ik je daar 
graag mee verder! - Laurenz Mignolet

READY FOR LAUNCH?
Nu je samen met mij de tien trappen naar meer online succes 
hebt beklommen, heb ik nog een laatste gouden tip voor jou. 
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