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Ingrediënten voor een geslaagde marketing

Of je nu een zelfstandig praktijk hebt, of medewerker in een 
organisatie of zelfs directeur van een voorziening bent, als je 
jouw project wil bekend maken dan is enige vorm van marketing 
onontbeerlijk.

Tot voor enkele jaren had ik een negatief beeld van marketing. 
Het was iets voor commerciële bedrijven en het had enkel tot doel 
om mensen aan te zetten tot meer kopen van een bepaald product. 
Dat was althans mijn idee. Toen ik zelf coördinator werd van VFG 
provincie Antwerpen, een organisatie voor personen met een 
handicap die o.a. vrije tijdsactiviteiten aanbiedt, had ik al snel 
door dat we zonder marketing ook geen cliënten konden bereiken. 
Hoe zouden wij dan onze missie kunnen verwezenlijken?
Ook nu ik mijn eigen praktijk heb als coach en IV-therapeut i.o. merk 
ik dat marketing noodzakelijk is, anders bereik je je doelgroep niet. 

Stilletjes aan begon ik erg geïnteresseerd te zijn in dat beest dat 
marketing heet. In mijn zoektocht heb ik heel wat verschillende 
marketingmethodes getest en heb ik me vooral bezig gehouden 
met “hoe kan ik tegen de laagste prijs, toch zoveel mogelijk 
bereiken”.  
Op dit moment voer ik enkel marketing op het internet, omdat dit 
mij voldoende werk bezorgt, het erg goedkoop is en omdat ik dat 
graag doe. Maar ik kan me voorstellen dat jij misschien andere 
keuzes maakt en dat is uiteraard even goed.

In dit artikel geef ik je graag enkele ingrediënten om te komen 
tot een geslaagde marketing. Je hoeft ze zeker niet allemaal toe te 
passen. Voel welke ingrediënten jou aanspreken en maak er zelf 
een heerlijk recept van en verder kan ik zeggen: “the proof of the 
pudding is in the eating”.

1. Kies een niche

Stel je voor dat je met tandpijn in een polikliniek terecht komt. De 
onthaalbediende verwijst je door naar de praktijkruimte waar An-
nie op je zit te wachten. Annie is kinesist en stelt voor jouw tanden 
te verzorgen. Wat zou jij doen?

Een niche kiezen is erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat jij (of 
jouw dienst) je kan specialiseren in een bepaald segment van de 
markt en dat mensen ook vertrouwen krijgen in wat jij doet, want 
jij of jouw organisatie is expert in wat je doet.

In je niche kom je tot bloei omdat je er makkelijke toegang hebt 
tot je klanten en omdat je er het werk doet waar je goed in bent 
en dat je leuk vindt om te doen. Omdat je heel goed op die 
plaats functioneert, bereik je al gauw een voorsprong op je 
"concurrenten".

Als therapeut kun je beslissen om iedereen met een hulpvraag te 
willen begeleiden. Een niche kiezen betekent dat je heel gericht 
kiest wie je met welke soort hulpvraag wilt begeleiden. Zo zou 
je ervoor kunnen kiezen dat jij als niche hebt “relatietherapie” of 
“loopbaanbegeleiding voor jongvolwassenen”. 

Een oefening om zicht te krijgen op jouw niche geef ik je graag in 
“jouw marketingboodschap in 10 seconden”. 

2. Jouw marketingboodschap in 10 seconden

Als je nieuwe mensen ontmoet krijg je al snel de vraag wat jij nu 
precies doet van werk. Heb jij het dan ook moeilijk om in enkele 
woorden uit te leggen waarvoor jij of jouw organisatie staat?
Via de volgende marketingboodschap kun je in 10 seconden 
vertellen wat jij of jouw organisatie precies doet.

Het is trouwens ook een manier om zicht te krijgen op jouw niche. 
Geef een antwoord op deze 4 vragen:

Wie is jouw doelgroep?
Welk probleem heeft deze doelgroep?
Wat is jouw oplossing op deze hulpvraag?
Wat is het resultaat na jouw tussenkomst?

Een voorbeeld van een trainer-coach: “Ik begeleid teams in de 
sociale sector (wie) die onvoldoende presteren (probleem) 
om meer energie en plezier te krijgen (oplossing) waardoor ze 
productiever zijn in het werk (resultaat)”

Nog een voorbeeld van een vrijetijdsorganisatie: “Onze organisatie 
begeleidt jongvolwassen personen met autisme (wie) die zich in 
hun vrije tijd vervelen (probleem) een aangepast vrijetijdsaanbod 
op maat (oplossing) waardoor ze zich veilig voelen en zich super 
goed kunnen amuseren (resultaat).

Een dergelijke korte marketingboodschap is gemakkelijk te ge-
bruiken in een gesprek, maar ook op al jouw publicaties en online 
toepassingen (linkedin, weblog, …).

3. Proactief netwerken

Proactief netwerken is eigenlijk 
erg gemakkelijk en het hoeft 
niets te kosten, behalve wat tijd. 

Je zou kunnen stellen dat pro-
actief netwerken aandacht 
schenken is aan het onder-
houden en uitbreiden van 
jouw persoonlijk netwerk 
door te geven, te vragen en te 
bedanken. We spreken van de 
gouden driehoek van proactief 
netwerken.

Hoe doe ik dat?

Wel, geven doe ik door regelmatig iets te schrijven op mijn website 
www.coachjan.be. Ook geef ik soms een gratis try-out van 
een nieuwe opleiding, verwijs ik mensen graag door naar een 
betrouwbaar contact. Geven hoeft dus eigenlijk geen geld te 
kosten. Helpen waar kan en er niets voor terug verwachten. Dat is 
de boodschap. Het is als het ware het planten van zaadjes. 

Gouden driehoek van
Proactief Netwerken

Bron: Let’sConnect - Jan Vermeiren
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Op een dag komt daar een mooie bloem uit al weet je niet waar 
en wanneer. 
Ook vragen durven stellen aan mensen in jouw netwerk. Heb je 
iets nodig, hulp bij jouw marketingplan … wel, misschien ken jij 
wel iemand die jou hierbij kan helpen? Wat houdt je tegen om het 
niet te doen?
Bedanken is erg essentieel. Dat kan door een kaartje of iets 
persoonlijk neer te pennen voor de persoon die jou geholpen 
heeft. Vertel die persoon ook precies wat maakt dat zijn hulp zo 
waardevol is.

4. Wat een weblog kan betekenen voor jouw dienst

De meeste organisaties hebben tegenwoordig een website. En, 
jouw trouwe cliënten zullen die als het een beetje meezit onder-
tussen al kennen. Met een gewone website is het helemaal niet 
eenvoudig om nieuwe cliënten aan te trekken en daar is een grote 
reden voor. Wanneer mensen iets opzoeken op het internet, 
zoeken zij dit meestal op in google. De vraag is dus: hoe krijg ik 
mijn website zo hoog mogelijk in google. Hier bestaan heel erg 
veel verschillende verklaringen voor en om eerlijk te zijn, niemand 
weet precies hoe het moet. Het is een goed bewaard geheim. 
Toch zijn er enkele zaken die proefondervindelijk erg goed 
werken. De beste tip is “relevante en regelmatige inhoud”. Dus 
regelmatig een nieuw artikel schrijven over jouw expertise helpt 
om je website hoog te doen eindigen. 

Via een weblog is dit heel erg makkelijk en bovendien kan dit 
gratis via www.wordpress.com of via www.blogger.com. Het is 
ook vrij eenvoudig om dit te integreren in jouw bestaande website. 

5. De kracht van testimonials

In plaats van mooie beloftes te doen over jouw dienst of organisatie, 
laat anderen het woord voeren. Een testimonial is een stukje tekst, 
een citaat, een ervaring, een interview, … van een client, een 
medewerker, een doorverwijzer, … .
Het werkt ongelofelijk krachtig wanneer iemand anders dan 
jij vertelt hoe zijn ervaring is na contact met jouw dienst of 
organisatie. Zo’n testimonial kun je plaatsen in brochures, 
folders, maar ook op je website.
Als je een profielpagina hebt op linkedin kun je al jouw netwerk-
collega’s vragen om een testimonial te schrijven over de samen-
werking met jou.

6. Hoe jouw online netwerk kan helpen bij jouw 
marketing

Als je nog geen gebruik maakt van facebook, twitter, linkedin 
of een ander social medium, dan zul je misschien niets hebben 
aan deze tip, tenzij ik je hierbij kan bekeren om het toch te gaan 
gebruiken. Deze online toepassingen zijn stuk voor stuk manieren 
om contact te houden met jouw persoonlijk netwerk. 

Facebook is wellicht de meest bekende. Dit gebruik ik enerzijds 
om contact te houden met familie en vrienden via mijn persoonlijke 

pagina. Anderzijds kun je er ook een pagina maken voor jouw 
organisatie. Mensen kunnen dan “fan” worden en maken op hun 
manier reclame voor jouw organisatie.

Linkedin is eerder bedoeld om je werkgerelateerde contacten te 
onderhouden. 

Twitter is dan weer een communicatiemiddel dat momenteel in 
Nederland een grote rage is en in België aan een grote opmars 
bezig is. Dit is een dienst waar je korte berichten de wereld in kunt 
sturen. Vergelijk het met een café waar je binnenkomt en iedereen 
hoort praten met elkaar. Hier en daar schuif je bij voor een leuke 
babbel en wissel je interessante informatie uit.

Zelf gebruik ik deze online toepassingen vrij frequent. Ik schrijf 
artikels op mijn blog www.coachjan.be, deze verschijnen 
automatisch op facebook, twitter en linkedin. Zo weten de 
mensen uit mijn netwerk waarmee ik bezig ben en maken 
zij op hun manier reclame voor mijn diensten. 

Trouwens, sinds ik hiermee begon krijg ik heel wat aanvragen 
van de geschreven media. Want ook journalisten zijn op zoek naar 
betrouwbare informatie. Zo contacteren ze mij om mij te citeren 
of voor een interview. Zo zie je dat zaadjes planten kan leiden tot 
mooie en onverwachte bloemetjes.

7. Meer weten?

Al wat ik beschreven heb in dit artikel heb ik geleerd van Erno 
Hannink, Jan Vermeiren en Laura Babeliowsky. Het zijn stuk 
voor stuk experts in hun vakgebied. 

Wil je meer lezen over dit onderwerp, dan kun je terecht bij:
Erno Hannink, helpt zelfstandige professionals social media slim 
toe te passen zodat ze meer klanten krijgen. Hij is ook auteur van 
het boek “Laat de klant naar jou komen”.

 Meer info:  www.laatdeklantnaarjoukomen.nl
  www.enthousiasmeren.nl

Jan Vermeiren heeft zich gespecialiseerd in “Proactief netwer-
ken”. Zijn boek “Let’s connect” werkte voor mij zeer inspirerend.

 Meer info: www.networking-coach.com

Laura Babeliowsky is sinds 1995 als zelfstandig organisatie-
adviseur, trainer en coach werkzaam. Op haar website kun je 
heel wat informatie en kun je het gratis Ebook downloaden "5 
geheimen om alle klanten te vinden die je nodig hebt" 

 Meer info: www.getclientsnow.nl

Jan Jacobs

Jan Jacobs geeft les in de opleiding Orthopedagogie
 binnen de VSPW en werkt als freelance medewerker voor 

Balans (op maat). Daarnaast is hij werkzaam als coach en IV-
therapeut in zijn praktijk in Mechelen. 

Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel, 
dan mag je hem steeds contacteren via www.coachjan.be 

of kom naar de thema-avond op 2 december 2010 in Balans.


