
	
Welkom	bij	de	workshop	

	

	   HOE WORD JIJ 
EEN STERK 

ONLINE MERK? 
	

Om	14.00u	en	om	15.20u	
	

	



Nicoline Maes 
Social Marketing Doctors 
@NicolineMaes #zzpboost18 



Hoe sterk is jouw merk NU? 
Let’s find out! 





Ik neem jullie mee op reis 



op weg naar succesvol ondernemen 



Want ik had no f*ing clue! 



When opportunity 
knocks….. 



er begon me iets te dagen…. 







Mijn top vijf sterkste punten: 
 
1. Strategisch 
2. Communicatief 
3. Verbindend/netwerker 
4. Woo (winning others over) 

5. Positivity (natuurlijk kunnen we dat) 

 



Pak je schrift..  
 

Wat zijn je vijf belangrijkste 
strengths? 

 
 

Maak een keuze uit de strengths op de volgende slide 
 
 

kom je daar zelf niet uit, doe dan thuis deze test: 
https://www.gallupstrengthscenter.com/store/nl-nl 

 





Doe jij waar je hart ligt? 



Pak je schrift… 
 

Waar word je blij van? 
Noem 3 dingen waar je super blij van wordt. 

 
Wat ben je aan het doen als je helemaal in je element 

bent - bij voorkeur werkgerelateerd ;-) 



 
 

In 2006 
ZELF BLIJ VAN:                                                          
 
■  Marketing en                             

Communicatie 
■  Organiseren 
■  Liefde voor  

online media 
 
 



wear the 
shoes  

you want to 
fill 



Waar	komen	jouw	talenten	het	best	
tot	recht? 

Ik besloot mezelf te herpositioneren en legde de 
nadruk op alles in mijn CV wat te maken had met 

MarCom: 
 

-  eventmarketing 
-  kennismanagement 

-  PR en marketing-klussen voor 
vrijwilligersprojecten 

-  spreek 5 talen 
-  organisatietalent 

 
 





TERUG IN NEDERLAND 
 

PITCH in 2011: 
 

Ik ben een social media specialist en 
content manager, heb mijn vak geleerd 

in de USA. Ervaring met grote ‘fast 
moving’ merken zoals de 5e grootste 

thee company in de USA Bigelow Tea. 
 

 



Bij	welk	type	klanten	komen	jouw	
talenten	het	best	tot	zijn	recht? 



Pak je schrift… 

Benoem je drie 
belangrijkste 
doelgroepen 

 
Wees specifiek. Niet MKB bedrijven...maar welk 

type bedrijven, B2B of B2C, grootte, branche etc. 



Onderzoek	welke	kanalen	jouw	
doelgroepen	gebruiken?	Waar	zijn	ze	te	
vinden?	Zie	je	ergens	groepen? 

Kanalen 

	

Welke	zoekwoorden	gebruiken	jouw	
doelgroepen	om	jouw	diensten	of	
producten	te	kunnen	vinden?	
TIP:	gebruik	KWfinder	voor	je	onderzoek	

Zoekwoorden 

Word	jij	gevonden	op	die	
zoekwoorden?	Hoe	vaak	gebruik	je	
die	woorden	op	je	site? 

Word	jij	gevonden? 

TO DO 



and opportunity 
knocked…..again





PITCH in 2015: 
 

"Wij helpen internationale B2B bedrijven 
aan meer online leads met effectieve 

contentmarketing. We starten met het 
maken van een strategisch online 

marketingplan zodat we de beste resultaten 
kunnen realiseren voor jouw bedrijf." 

 
 

Ik speelde de B2B troef 
 



Content	Strateeg,	
auteur	en	spreker,	
B2B	specialist	

Social	Advertising	specialist,	
B2B	&	Franchise	online	

marketeer,	auteur	en	spreker	

Creatieve	
content	

marketeer	B2C	

Marketing	&	PR	
Specialist	

B2B	

Nicoline Maes Rudy Godding Sandra Vonk Nathaly van Grinsven 

Social	Marketing	Doctors	



2011 
Workforce			
tipping	point 

Baby	
boomers 

Millennials 

2026 
Born	in	an	
era	of	social 

	

Driven	by	
digital	natives	



Dokters TIPS om 
beter gevonden te 

worden 



Kies	een	heldere	visuele	stijl	en	voer	
deze	door...waardoor	val	jij	op? 



SHOW	WHO’S	BOSS!	

LAAT ZIEN WAT JE DOET EN 

HEBT GEDAAN, DAN KAN IN 

ELK BEROEP.  

TOON JE EXPERTISE, 

BEANTWOORD VRAGEN.  



Het gaat om wat 
je doet en om 
welke 
problemen je 
oplost…. 
nooit om je titel. 
 
Let op 
zoekwoorden.  
 
 

Je	LinkedIN	headline:	zoekwoorden!	



Kies je land, postcode en stad op 
LinkedIn  
 
En vermeld ook je locatie op je 
website.  
 
Er wordt veel gezocht op: 
>Product....locatie OF 
>Dienst....locatie 

Locatie	en	industrie	



Voeg je 
contactgegevens 
toe - overal!  
 
Mensen zijn druk 
Maak het ze zo 
makkelijk 
mogelijk om je te 
bereiken. 

Contact	details	



Begint	met	een	heldere	headline,	de	juiste	
zoekwoorden,	goede	omschrijvingen,	
updaten	van	profiel	en	het	aangeven	van	
je	locatie	en	het	kiezen	van	een	sector 

Gevonden	worden 

	

Voeg	je	bedrijfs-	en	contactgegevens	aan	
je	profiel	toe.	Dat	mag	op	meerdere	
plekken.	Maak	contact	leggen	zo	makkelijk	
mogelijk. 

Contact	Details 

Werk	aan	een	‘samenvatting’	van	je	
professionele	leven.	Deel	updates	
over	je	werk. 

Vertel	je	verhaal 



Werk	aan	een	nieuwe	LinkedIn	headline 

Welke zoekwoorden gebruik je? 
Kijk ook eens naar concullega’s 

Hoe ga je opvallen? Hoe zorg je 
dat ze voor jou kiezen? 

Kijk eens hoe je het doet 
vergeleken met je concullega’s 
met LinkedIn’s SSI check 
(social	selling	index):	https://www.linkedin.com/
sales/ssi 

4	stappen	om	een	goede	
headline	te	schrijven 

Bepaal welke problemen je oplost 
voor je klanten. Wat is hun ‘reason 
to buy?’ 



Zoekwoorden onderzoek doe je zo 

Geweldig artikel over zoekwoorden van Copyrobin vind je HIER 



Trekt jouw samenvatting de aandacht 
van jouw ideale klant? 
 
Maak geen opsomming van je 
dagelijkse taken. Valideer wat je in je 
headline hebt geschreven. 
 
Zet er een CTA in: contact, call, mail, 
Whatsapp, Skype etc. 

Je	samenvatting	

Voeg nog wat extra’s toe 
■  website links 
■  presentaties 
■  links naar blog/news 

 
          Visit vizzible.nl Webinar: Social Selling 



Waarom belangrijk? 
 
Skills zijn tevens zoekwoorden die 
je expertise betekenis geven 
 
Een laagdrempelige manier voor je 
netwerk om je wat waardering te 
geven 
 
Wees er niet te zuinig mee - skills 
helpen je doelgroepen ook om jou 
te vinden. Er is zelfs bewijs dat het 
helpt met je LinkedIN ranking!  
 

skills	toevoegen	aan	
LinkedIn	





Aanbevelingen	van	de	juiste	doelgroep	

Social proof 
en ‘reason to 
believe’ - 
prospects 
overtuigen 
zichzelf dat 
ze bij jou aan 
het juiste 
adres zijn 



En nou een pitch waarin je je echt richt op 
je 3 gewenste doelgroepen en de resultaten 
die je voor ogen hebt……... 



Een sterk online merk is 
mensenwerk!

With love,

The Social Marketing Doctors



Q	&	A	
	
	
	

www.facebook.com/socialmarketingdoctors	
	



Nieuwsgierigheid gewekt?  
Doe mee aan de contentbootcamp. Schrijf je in via: 

sandra@socialmarketingdoctors.nl 
www.socialmarketingdoctors.nl 


