
Online marketing anno 2015

Paraaf voor akkoord:

  TEKSTSCHRIJVER INBOUND MARKETING MARKETING AUTOMATION 



Inleiding

Google heeft de marketingwereld op zijn kop gezet. De regels die je als marketeer op school hebt 
geleerd, gelden nauwelijks nog. Je potentiële klant is mondiger geworden, kan prima producten en
prijzen vergelijken en prikt moeiteloos door reclame heen. Hoe ga jij hier als marketeer of website-
eigenaar mee om?

In dit inleidende document schets ik de huidige situatie en geef je enkele eenvoudige basis-
handvatten om vandaag al het roer om te gooien en te sturen naar een website die wel bezoekers 
aantrekt en converteert. Ik sluit af met een stappenplan voor een betere online marketing en stuur
je door naar enkele relevantie pagina's voor aanvullende informatie.

Over Goed met Tekst

Binnen Goed met Tekst (2013) verzorg ik voor bedrijven verschillende diensten op het gebied van 
inbound marketing, marketing automation en het vervaardigen van diverse soorten content. 
Hiervoor heb ik 15 jaar gewerkt in vast dienstverband als online marketeer.

Mei 2015,

Jeroen Beelen

jeroen@goedmettekst.nl
www.goedmettekst.nl
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De veranderende markt

De tijd dat bezoekers automatisch wel je website vonden ligt ver achter ons. Het aanbod van sites 
is geëxplodeerd en de manier waarop je klant zoekt is totaal veranderd. Daarnaast is Google ook 
nog eens veel strenger geworden in het beoordelen van content. Speel jij niet in op deze factoren, 
dan mis je als online marketeer de boot en zal het aantal bezoekers op je website drastisch 
afnemen. Maar misschien gebeurt dit al en is dat de reden dat je dit document leest.

Het aanbod aan informatie op internet is enorm. In Nederland zijn er nu zo'n 5,5 miljoen 
domeinnamen actief (2014). Niet allemaal websites, maar het geeft wel aan dat jouw website niet 
de enige is. Tools als Google geven iemand binnen enkele seconden een overzicht van alle 
aanbieders van de producten en diensten die hij zoekt. Hierdoor kan hij uitstekend aanbieders en 
prijzen van producten met elkaar vergelijken en zelf de informatie bij elkaar zoeken die hij nodig 
heeft om een beslissing te maken.

Wat is het gevolg hiervan voor jouw website?

• Je doelgroep heeft geleerd zelf onderzoek te doen naar wat hij nodig heeft. In de meeste 
gevallen doet hij dat door het geven van één of meerdere zoekopdrachten in Google. Een 
digitale (laat staan papieren) bedrijvengids komt hier niet meer aan te pas.

• Een zoektocht naar informatie voor het aanschaffen van een product duurt niet één dag, 
maar dagen, weken en soms wel maanden. Alle je boodschappen richten op directe 
verkoop is daarom niet handig. Koop jij bij de eerste de beste website? Je kijkt toch eerst 
zelf ook een tijdje rond? Hoe ging dat toen je sinterklaaskadootjes zocht voor je kinderen? 
Je zocht via Google de vreemde
namen op de verlanglijstjes op.
Schrok van de prijzen. Zocht een dag
later nog eens. Je werd afgeleid. Een
week later zocht je opnieuw. Je
bekeek een video van een spel. Je
maakte een lijstje. Zocht naar de
goedkoopste aanbieder. Bekeek
verzendkosten, streepte een kadootje
weg en kocht uiteindelijk, net op tijd
je kado's online. Zo ongeveer?
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• Je klant is mondiger geworden en gelooft niet meer alles. (online) Reclame en commerciële
verkooppraat werken steeds minder goed bij het overtuigen van een bezoeker. Hij leest er 
dwars doorheen. Hij zoekt objectieve, relevante informatie die hem helpt in zijn zoektocht. 
Hij is niet meer loyaal aan een bedrijf en start zijn zoektocht telkens opnieuw.

• Pas op het allerlaatste moment neemt iemand contact op met een bedrijf. Zijn keuze voor 
de leverancier staat dan al voor 95% vast. Heb je hem niet voor die tijd overtuigd, dan ben 
je verloren.

Google bepaalt welke websites zichtbaar zijn

Voor de moderne marketeer is Google een zegen en een last. Aan de ene kant geeft het je een 
wereldwijd podium om je boodschap uit te dragen. Aan de andere kant bepaalt het uiterst 
dominante Google welke resultaten een zoeker ziet. Wil je als marketeer verschijnen tussen deze 
zoekresultaten, dan moet je je dus houden aan de regels die Google hanteert om te bepalen of iets
relevant is voor een zoeker, of niet.

Wat verwacht Google van jouw website?

Waarschijnlijk heb je de term SEO (of zoekmachine-optimalisatie) al regelmatig horen vallen op 
internet. Misschien klinkt SEO als het toverwoord voor een hogere ranking in de zoekresultaten 
van Google. Helaas, als dat al ooit zo was, dan zijn die tijden nu voorgoed voorbij. Sorry. 

Eigenlijk is dat ook wel heel logisch. Want vraag je je eens af: Wat wil Google? Google wil graag de 
nummer 1 zoekmachine zijn en blijven. Toch? Hoe denk je dat Google dat kan doen? Door veel 
commerciële overgeoptimaliseerde websites te tonen, of resultaten te tonen die zo goed mogelijk 
aansluiten bij de verwachting van de zoeker? Ik denk het laatste. Alleen als zoekers relevante 
websites te zien krijgen in de zoekresultaten, blijven zij Google gebruiken.
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Welke consequenties heeft dit voor jou?

De boodschap die je hier uit moet halen is: help mensen. Dat doe je niet door ze lastig te vallen 
met reclame en advertenties, ze te bellen tijdens het eten of te spammen. Dat doe je wel door ze 
te voorzien van voor hen (niet voor jou!) relevante content. Content die gemaakt is voor je 
potentiële klant. Waarvan hij denkt: interessant, dat is precies wat ik zoek! 

Door het online aanbieden van relevante informatie zorg je dat je zelf gevonden wordt. We 
noemen dat inbound marketing. Mensen komen uit eigen beweging naar je toe, in plaats van dat 
je moet schreeuwen en smeken in banners en op Facebook of ze alsjeblieft naar je site komen. 
Inbound marketing heeft de volgende voordelen:

• Informatie die iemand zelf vindt, komt betrouwbaarder over dan advertenties.

• Relevante informatie is veel prettiger om te lezen dan opdringerige verkoopboodschappen.

• Je stoort niet. Wordt je gevonden dan weet je dat deze persoon aandacht en tijd voor je 
heeft.

• Investeren in content is op termijn goedkoper omdat je iets opbouwt. Stop je met 
adverteren, dan droogt de bezoekersstroom meteen uit. Van content kun je jaren plezier 
hebben.

Uiteindelijk is het doel dat je, door het aanbieden van veel relevante content “thought leader” 
wordt, een expert in jouw vakgebied omdat je site vol staat met interessante artikelen. Een 
bezoeker van je website denk: met deze expert wil ik in zee!

Hoe pak je dat aan?

Hoe doe je dat? Hou je rekening bij het schrijven van content met de volgende regels, dan ben je al
een aardig stuk op weg in het schrijven van goede content. Maar onthoud: er is geen quick fix. 
Content marketing is een langetermijnstrategie en betekent hard werken, maar ook grote 
successen.

• Voor je ook maar één letter schrijft, verdiep je je eerst in je klant. Wie is hij? Wat is zijn 
functie? Wat is het probleem waarvoor hij een oplossing zoekt? Wat is zijn drijfveer en 
welke angsten en frustraties kent hij? Dat breng je in kaart, bijvoorbeeld via een buyer 
persona. Ik kom hier later op terug.
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• Als je dat hebt gedaan ga je bedenken hoe het aankooptraject (of buyer's journey) er uit 
ziet. Denk aan de aankoopreis die je maakte bij je sinterklaasinkopen. Wat is de allereerste 
zoekopdracht? Wat komt je klant daar tegen? Wat leert hij? En welke vervolgvragen 
ontstaan hieruit? In het begin zullen de vragen erg algemeen zijn, later steeds specifieker. 
Hij leert immers van wat hij leest.

• Als je deze vragen op een rij hebt, ga je hiervoor content schrijven. Je gaat eigenlijk 
antwoord geven op al deze vragen. De algemene vragen kun je behandelen in een blog die 
veel nieuwe bezoekers aantrekt, meer specifieke onderwerpen kun je vormgeven in een 
whitepaper, infographic of misschien wel in een animatie of video. En een klantcase kan 
hem aan het einde van de klantreis over de streep trekken. Zorg voor een objectief, 
relevant verhaal, gericht op 'het probleem' van je klant. Probeer hierbij die woorden te 
gebruiken die je potentiële klant ook zou gebruiken.

• Eigenlijk vertel je, in kleine stukjes een verhaal (story telling) waarbij je de bezoeker van je 
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site helpt met zich te ontwikkelen. Je helpt hem bij het groeien van een bezoeker naar een 
klant door hem te leren over wat hij precies zoekt en waarop hij moet letten. Dit verhaal 
vertel je via Twitter, Facebook of een nieuwsbrief, maar het liefst via marketing automation.
Daar kom ik later nog even kort op terug.

• Het sleutelwoord is: kennis delen (ok, dat zijn er twee). Je hebt vast heel veel kennis in je 
hoofd zitten. Ga dat delen zonder er iets voor terug te vragen. Dat klink eng, maar dit is de 
enige manier waarop jij kunt laten zien dat jij de juiste persoon bent om met in zee te gaan.
Jij wilt toch ook de beste leverancier? Ben niet bang dat door het delen van informatie je 
klant 'het nu ook allemaal zelf kan'. Mijn website staat vol informatie over het schrijven van
content, inbound marketing en marketing automation. Ik denk niet dat al mijn lezers nu 
perfecte marketeers zijn geworden. De meeste mensen ontbreekt het aan de tijd. Het 
levert mij wel veel nieuwe opdrachten op.

• Probeer minimaal eens per 2 weken nieuwe content te schrijven voor je website.

Bezoekers zijn nog geen klanten

Als je dit structureel doet, en vol blijft houden (je website blijft groeien) zul je zien dat na een 
blogpost of 20 je bezoekersaantallen gaan toenemen. Google gaat begrijpen waar je site over gaat 
en ziet in dat je veel kennis over dit onderwerp hebt. Google zal stilaan ook bezoekers naar je site 
gaan sturen die op steekwoorden zoeken die niet letterlijk op je site staan, maar waarvan Google 
denkt dat de antwoorden toch bij jou te vinden zijn.

Toch zijn bezoekers nog geen klanten. Meer bezoekers zorgen voor meer absolute bezoekers, maar 
het zou mooi zijn als we ook relatief voor meer klanten kunnen zorgen. 

Dat kun je doen met marketing automation. Marketing automation maakt de 
informatievoorziening efficiënter en effectiever: het verstuurt per klant op het juiste moment de 
juiste relevante informatie. Dit valt echter buiten de scope van dit verhaal, maar op mijn website 
kun je aardig wat informatie vinden over automation.
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Waar kun je vandaag mee beginnen?

Ben je de eigenaar van een website die wel wat meer bezoekers en klanten kan gebruiken? Dan 
kun je de volgende concrete stappen maken. Op mijn website treft je veel aanvullende informatie 
aan die je op weg helpt bij het vormgeven van een goed vindbare website. Hieronder geef ik 
enkele linkjes weer. 

Mocht je deze werkzaamheden niet alleen kunnen of willen doen, dan wil ik je graag helpen met 
het opzetten van een marketingplan of het schrijven van content. Waar ik je mee kan helpen is het 
schrijven van klantcases, blogs (als ghost blogger), whitepapers, etcetera.

Stappenplan

1. Breng je potentiële klant in kaart middels een of meer buyer persona's. Op deze pagina lees
je meer en ik heb er ook een voorbeeldje van een buyer persona op gezet.

2. Breng de buyer's journey in kaart. Wat zoekt je potentiële klant aan informatie?

3. Vergeet SEO.

4. Schrijf relevante content, bijvoorbeeld in een blog, whitepaper en landingspagina, 
minimaal één stuks per twee weken.

5. Optimaliseer je content op basis van statistieken.

6. Denk eens na over de mogelijkheden van marketing automation.
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p.s. Toch nog even iets over SEO

Inbound marketing maakt veel gebruik van SEO. SEO is echter sterk aan het veranderen en 'on 
page SEO' zoals het veelvuldig proppen van steekwoorden in teksten heeft nog maar weinig zin. Je 
moet SEO dan ook niet zien als een trucje, maar een 'way of life' wat je toepast binnen de totale 
website. Dat is een vak apart en valt buiten de scope van dit document. Heb je een site vol met 
prachtige content? Denk dan eens na over optimalisatie.
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