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1. Maak een website
Het maken (of laten maken) van een website is een stap die 
je niet kunt overslaan als je zichtbaar wilt worden voor je 
doelgroep.

Er zijn zat platforms waar je gratis een website aan kunt 
maken, zoals Strato, MijnWebwinkel of Wix. Deze platforms 
hebben een gebruiksvriendelijke website bouwer waarmee 
je gemakkelijk een eigen website in elkaar kunt zetten. Een 
nadeel hiervan is dat je vaak maar beperkt dingen aan kunt 
passen en dat je geen eigen domeinnaam hebt. Je hebt dus 
niet bedrijfsnaam.nl, maar bedrijfnaam.wix.nl. Dit ziet er 
toch een stuk onprofessioneler uit…

Een goed alternatief voor bovenstaande platforms is
WordPress. WordPress is een Content Management Systeem 
waar je al de content van je website in kunt beheren. Het is 
mogelijk om binnen een paar uur je website in de lucht te 
hebben! Je kunt zelf een voorgebouwd thema installeren en 
deze aanpassen naar wens. Let op: je hebt hier wel een
hostingpakket en een eigen domeinnaam voor nodig!

Je kunt ook iemand inhuren die een passende,
op-maat-gemaakte website voor je maakt. Omdat WordPress 
zo gebruiksvriendelijk is voor zowel de gebruiker als de
websitebouwer, is een nieuwe website al in een aantal uur 
te realiseren en kost het minder geld dan je verwacht!
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2. Google Mijn Bedrijf
Zodra je website online is, willen wij je aanraden om je 
bedrijf aan te melden bij Google Mijn Bedrijf. Je maakt je 
bedrijf bekend aan Google en je krijg een bedrijfspagina. 
Gebruikers van Google kunnen jouw bedrijf dan veel beter 
vinden. Klik op deze link om met Google Mijn Bedrijf te
beginnen!

Google Mijn Bedrijf levert 2 grote voordelen op:

• Je krijgt een vermelding op Google Maps.
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• Je vermelding in de zoekresultaten van Google wordt
uitgebreider.
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3. Zoekmachine optimalisatie
Zoekmachine optimalisatie, ook wel SEO genoemd. Daar 
wordt toch niemand warm van? Nee, dat klopt. Maar het 
werkt wel!

Als jij bij een belangrijke zoekterm bovenaan staat in de 
zoekresultaten, levert dat heel veel websitebezoekers op 
zonder dat je er een cent voor hoeft uit te geven.

SEO is vrij saai, maar de basis principes van zoekmachine 
optimalisatie zijn vrij eenvoudig toe te passen op je eigen 
website! Met een paar basis trucjes kom je al een heel eind!

Wij raden de volgende website aan om een gratis SEO-check 
te doen: https://www.woorank.com/nl/. Vul je domeinnaam 
in en doe de test. Je krijgt vervolgens een heel rapport met 
zaken die je moet aanpassen om je SEO-score omhoog te 
krikken!
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4. Blogs
Veel websites hebben een nieuws of blog pagina. Bloggen is 
heel belangrijk op het gebied van online vindbaarheid,
omdat je met bloggen websitebezoekers kunt trekken die je 
normaal niet zou krijgen.

Je kunt bijvoorbeeld antwoord geven op belangrijke vragen 
uit jouw branche. Mensen die een soortgelijke vraag zoeken 
op Google, kunnen dan jouw blog tegenkomen in de
zoekresultaten. Als die bezoekers eenmaal op je website
zitten, is de kans groot dat ze ook andere pagina’s op je 
website gaan bekijken!

Deze blogs zijn ook weer content voor je Social Media
kanalen. Je kunt deze namelijk gemakkelijk delen op
Facebook, Instagram en LinkedIn.

Je kunt je blog ook verwerken in een video of in een
verhaalvorm door middel van een podcast. Zo heb je naast 
een blog ook een video voor YouTube!

Blogs zijn contentmachines!
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5. Gastblogs
Bloggen doe je vaak op je eigen website of webshop, maar 
dit hoeft niet persé. Soms is het zelfs beter om je blogs te 
plaatsen op andere platforms waar het potentiële bereik 
groter is!

Jouw website en Social Media kanalen hebben aan het begin 
waarschijnlijk maar weinig bereik. Een groter platform,
zoals Frankwatching of Marketingfacts, bestaan al veel
langer en hebben een veel groter bereik. Door gebruik te 
maken van links in je blog, kun je lezers via deze platforms 
alsnog naar je website trekken! Op deze manier groei je veel 
sneller dan via je eigen kanalen.
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6. Social Media
Heb je al een Facebook kanaal? En een Instagram kanaal? En 
een YouTube kanaal? Nee? Maak ze snel aan!

Het regelmatig delen van nieuws of actualiteiten uit de 
branche op verschillende platforms is erg waardevol. Elke 
keer dat je een bericht plaatst, vergroot je de kans dat een 
potentiële klant jouw bedrijf tegen komt.

Aangezien het delen van berichten heel makkelijk is op
Social Media, word je bereik heel snel vergroot. Als iemand 
met 600 volgers jouw bericht deelt, betekent dit dat het
potentiële bereik van jouw bericht zojuist met 600 mensen 
is vergroot!
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7. YouTube
Wist je dat Youtube de op één na grootste
zoekmachine is? Mensen zoeken natuurlijk het meeste op 
Google, maar YouTube staat op een goede 2e plek!

Er zijn heel veel mensen die liever een instructievideo
bekijken dan dat zij een webpagina van 600 woorden
moeten lezen. Die mensen zullen dus eerder op YouTube 
gaan zoeken, omdat ze dan direct op het medium zitten 
waarop zij het liefst informatie consumeren.

Maak dus filmpjes op je eigen Youtube-kanaal om ook
daar gevonden te worden. Maak een instructievideo van 
één van je producten of geef de kijker een kijkje achter de 
schermen bij jouw bedrijf.
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8. Netwerkbijeenkomsten
Veel ondernemersbijeenkomsten zijn gratis te bezoeken. 
Denk bijvoorbeeld aan de Webwinkel Vakdagen of de
TechniShow.

Als je Business to Business zaken doet, kun je hier zeker
potentiële klanten vinden. Naast het klanten werven, draait 
het netwerken ook vooral om kennis maken. Hoe beter je de 
mensen in jouw branche kent, hoe beter je op bepaalde
situaties kunt reageren. Je weet immers wie je
concurrenten zijn en wat hun sterke/zwakke kanten zijn!

Netwerken moet je trouwens niet alleen doen op speciale
bijeenkomsten. Netwerken kan overal. Wie weet kom je 
jouw beste klant wel tegen op het schoolplein of langs de
lijn tijdens het voetballen op zaterdagmorgen. Ook
verjaardagen, evenementen, beurzen en markten zijn
geweldige plekken om te netwerken.
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9. E-book maken
Als beginnende ondernemer zul je nog geen groot bestand 
hebben met leads. Op de één of andere manier moet je 
leads gaan verzamelen zodat je deze na kunt bellen of een 
e-mail kunt sturen.

Een goede tool om e-mailadressen te verzamelen is het 
schrijven van een e-book. E-books kun je gratis uitdelen aan 
(potentiële) klanten, websitebezoekers, collega’s en
concurrenten. Het enige wat ze moeten doen om je e-book 
te krijgen, is het achterlaten van een e-mailadres of
telefoonnummer. Zo bouw jij je bestand met leads op.

Deze leads kun je vervolgens bellen of een e-mail sturen!
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10. E-mailhandtekening
Via jouw webmail of e-mail programma’s zoals Outlook of 
Apple Mail kun je standaard onder elke e-mail die je
verstuurt een handtekening plaatsen.

Deze e-mailhandtekening biedt de mogelijkheid om je klant 
of lead net wat extra informatie mee te sturen.

Denk bijvoorbeeld aan het noemen van je slogan, een link 
naar je website, het vermelden van je telefoonnummer of 
een banner onder je e-mails met de link naar je laatste blog.

Op deze manier trek je mensen vanuit je e-mails toch weer 
naar je website!
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11. E-mail marketing
Wij raden je aan om zo snel mogelijk een e-maillijst op te 
bouwen. Zet daar de e-mailadressen van je bestaande
klanten in en verzamel nieuwe adressen van potentiële
klanten.

Stuur de mensen in je mailing lijst regelmatig nieuwe en
interessante informatie. Let op: niet elke e-mail moet op 
verkoop gericht zijn! Bied nuttige informatie aan.

Automatiseer het versturen en verzamelen van
e-mailadressen via handige programma’s zoals Mailchimp. 
Dit is gratis te gebruiken tot een mailing lijst van 2.000 
e-mailadressen.

Het is makkelijker om adressen te verzamelen als je in ruil 
voor een e-mailadres een cadeautje weg geeft. Denk aan 
een e-book of een speciale korting!
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12. Gratis opdrachten
Als je in een rustige perode zit, of gewoon nog geen klanten 
hebt kunnen vinden, overweeg dan ook eens om wat gratis 
opdrachten te doen voor goede doelen, verenigingen of
businessplatforms.

Klopt, je krijgt er niet direct een (financiële) beloning voor 
terug. Toch kan dit erg waardevol zijn, omdat je op deze 
manier toch ervaring op doet, contacten verzamelt en aan 
de wereld laat zien wat je kunt.

De mensen of bedrijven die je gratis helpt, worden jouw
ambassadeurs. Als zij iemand tegen komen die jouw diensten 
nodig heeft, dan zullen ze zeker jouw naam noemen!

Wij raden je aan om achteraf een review op Google te
vragen. Ook kun je al je opdrachten en opdrachtgevers
laten zien op je website.
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Succes met het vergroten 
van je naamsbekendheid!

Kom je er zelf niet uit of wil je er liever niet zelf mee 
bezig zijn? Wij gaan graag eens met u in gesprek om de 

mogelijkheden te bespreken.


