
online lead 

generatie voor 

zelfstandigen



Meerdere kanalen inzetten

Het gaat niet over jou

In deze presentatie

Een website die voor je werkt

Lead magneten tips

Meten is weten



De klantreis van jouw doelgroepen

Meer conversies op je site

In deze presentatie

Het gaat niet over jou!

10 verbetertips voor meer online 

conversie

Inbound en outbound marketing

De beste conversie marketingmix 
voor zzp’ers

Het gaat niet
over jou 





“Heb je zin om wat te gaan 

drinken vanavond? 
Neem je je ouders ook mee?”

Heb jij dat ooit als pick-up line 

gebruikt?



Pitchen en Pushen zit in ons bloed!



inbound marketing



Leadgeneratie met content marketing volgens klantreis

Online leads genereren 
is als daten, je ontmoet 

de ouders niet op de 
eerste date. 

Eerst het vertrouwen
winnen en weten dat je 

een goede match bent. 

Daarna ga je pas zaken 
doen.



PUSH  &  PULL

in balans

■ social ads

■ ongevraagde 
digitale 

nieuwsbrieven 
■ e-mail
■ banner ads

■ Google ads
■ pushy influencer 

marketing
■ reklame

■ waardevolle content 

voor doelgroep
■ how-to videos

■ tips en advies
■ SEO content
■ data & insights

■ hulp met kiezen
■ influencer marketing 

(authentiek)



OPDRACHT

Noem een pull marketing element 

en een push marketing element 

wat je deze maand kunt 

oppakken. 



WEBSITE: DE PLEK WAAR JE ONLINE 

MARKETING SAMENKOMT

MAARRRRR…...

Tips voor meer conversie op je website

✓wat wil je dat je bezoeker 

doet?

✓CTA boven de vouw

✓ geen afleiding - en dus 

ook geen bewegende 

slider

✓weinig tekst op home

✓ snel ontsluiten van het 

belangrijkste

✓denk vanuit probleem van 

je doelgroep/oplossing

✓e-mailadres en 

telefoonnummer in 

header

✓ laat 10 mensen door je 

site klikken en 

commentaar geven

✓doe SEO 

zoekwoordenonderzoek

✓ Schrijf SEO titels

✓bedenk SEO silo’s 

✓hoofd/support pagina’s

Zorg dat je 
website voor je 

gaat werken



WEBSITE: DE PLEK WAAR AL JE 

ONLINE MARKETING ACTIVITEITEN 

SAMENKOMEN 



WEBSITE: DE PLEK WAAR JE ONLINE 

MARKETING SAMENKOMT

MAARRRRR…...



Welke doelen 

heb jij met 

jouw website?



WEBSITE: DE PLEK WAAR JE ONLINE 

MARKETING SAMENKOMT

MAARRRRR…...

Tips voor meer conversie op je website

✓wat wil je dat je bezoeker 

doet?

✓CTA boven de vouw

✓ geen afleiding - en dus 

ook geen bewegende 

slider

✓weinig tekst op home

✓ snel ontsluiten van het 

belangrijkste

✓denk vanuit probleem van 

je doelgroep/oplossing

✓e-mailadres en 

telefoonnummer in 

header

✓ laat 10 mensen door je 

site klikken en 

commentaar geven

✓doe SEO 

zoekwoordenonderzoek

✓ Schrijf SEO titels

✓bedenk SEO silo’s 

✓hoofd/support pagina’s



Test alles op ipad en 

mobiel

hoeveel % bezoekers 

gebruiken een mobiele 
telefoon als ze jouw 

site bezoeken?



OPDRACHT

Voor welk aanbod zou jij een 

aparte landingspagina kunnen 

maken?



Pitchen en Pushen zit in ons bloed!

Meten is 
weten? Waar 

begin je?



google 

analytics/

google tag 

manager

social 

media 

analytics en 

tools

Facebook 

ads (pixel)

Basic tools om te kunnen meten



Wat ga je in de gaten houden?

✓ maandelijkse 

bezoekers
✓ best gelezen 

content
✓ bijzondere 

pieken

Social media 
analytics

advertising 
analytics

aantal 
aanvragen

Webtraffic

✓ beste 

berichten
✓ inzichten in 

doelgroepen
✓ klikken naar 

website

✓ beste ad

✓ ad moeheid
✓ aantal leads 

naar 
landings-

pagina

✓ hoeveel 

aanvragen 
per maand

✓ vergelijken 
met maand 

ervoor



Bereken hoeveel 

website bezoekers je 
nodig hebt voor een 

conversie.
Kijk dan hoeveel van 

die mensen die een 

actie nemen ook echt 
klant worden. 



VRAAG

Wie kent zijn/haar resultaten en 

hoe meet je deze?



Leadgeneratie met content marketing volgens klantreis

Online leads genereren 
is als daten, je ontmoet 

de ouders niet op de 
eerste date. 

Eerst het vertrouwen 
winnen en weten dat je 

een goede match bent. 

Daarna ga je zaken 
doen.

Gebruik 
meerdere 

kanalen



WEBSITE: DE PLEK WAAR JE ONLINE 

MARKETING SAMENKOMT

MAARRRRR…...



WEBSITE: DE PLEK WAAR JE ONLINE 

MARKETING SAMENKOMT

MAARRRRR…...



WEBSITE: DE PLEK WAAR JE ONLINE 

MARKETING SAMENKOMT

MAARRRRR…...



Geen direct sales

Inspireer

DE BESTE LEAD MAGNETS

Onderwijs

Luister en help
Deel je kennis

Echte 

verbindingen

Laat het zien!

Lead 
magneten. 

5 ideeën!



Geen direct sales

Inspireer

DE BESTE LEAD MAGNETS

Onderwijs

Luister en help
Deel je kennis

Echte 

verbindingen

Laat het zien!



5 TOP LEAD MAGNETS:

1. checklist 

2.whitepaper

3. video serie of mini-cursus
4.quizzen en polls

5. toolkits



Ontwikkel je lead magnet in 4 heldere stappen:

Stap 2: Doe onderzoek (doelgroepen, 

zoekwoorden, informatiebehoefte etc.)

Hoe ontwikkel je 

een effectieve 

lead-magnet?
Stap 1: Welke doelen streef je na?

Stap 3: Verzamel ruwe content o.b.v. 

je onderzoek

Stap 4: Start met schrijven en 

bedenk een top titel



OPDRACHT

We bedenken samen 

leadmagnets voor wie wil. Vertel 

ons wat je doet en we denken met 

je mee. Wie?



Ga naar:

socialmarketingdoctors.nl/
deleadmagnet/ 
https://socialmarketingdoctors.nl/del

eadmagnet/

en download exemplaar van

“In 4 makkelijke stappen 

een checklist (lead 

magnet) waar prospects

voor in de rij staan.” 

https://socialmarketingdoctors.nl/deleadmagnet/


Bijna! 

Pragmatisch contentmarketingboek. 

Werk zelf aan een strategisch

marketingplan voor meer online 

succes voor jouw bedrijf.

Interesse?
Meld je hier aan voor pre-sale: 

bit.ly/thepushparadox



Cadeautje:
socialmarketingdoctors.nl/

leadmagnet 

en download 
exemplaar van

“In 4 makkelijke een 

checklist (lead 

magnet) waar 

prospects voor in de 
rij staan.” 



Cadeautje:
socialmarketingdoctors.nl/

leadmagnet 

en download 
exemplaar van

“In 4 makkelijke een 

checklist (lead 

magnet) waar 

prospects voor in de 
rij staan.” 


