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DE DIGITALE REVOLUTIE
De wereld is de laatste decennia door de de digitale revolutie 
sterk veranderd. 

• De muziekcassette uit de jaren 80 die werd vervangen door 
de CD, later de USB Stick en online in de cloud van Spotify. 

• Waar je vroeger de was in een tobbe moest doen, kan het 
tegenwoordig al volautomatisch wassen in een Appgestuurde, 
internetcloud gekoppelde wasmachine.

De verschuiving naar online is niet meer te ontkennen.



CIJFERS EN ONDERZOEKEN: ONLINE VERKOOP EU
Internetverkopen door EU-webwinkels aan  
Nederlandse consumenten tot en met 2020

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik echt helemaal 
losgeslagen ben wat betreft online aankopen. 
Alhoewel ik sowieso al héélvéél online kocht, kom ik 
sinds Corona zelden nog in een winkel.”  
23 okt 2020 | Marchel, Tweakers.net

“Ik bestel elke week. Er is gewoon niks te krijgen 
behalve de basics in mijn dorp/stad. Zelfs de Expert 
heeft niks op voorraad. De locale computerboeren 
hebben echt niks recents. Alleen standaard 
randapparatuur. Zelfs de printers e.d. zijn oud.”  
23 okt 2020 | Tjeerd, Tweakers.net



PRINCIPE VAN DE KLANTREIS
Bij online marketing wordt veel gebruik gemaakt van 
het STDC model van Google.

• SEE 
• THINK 
• DO 
• CARE

Dit model geeft een beeld van het stadium waar de 
klant zich bevindt en welke strategie dan het meest 
van toepassing is. Dit beeld wordt gecreëerd door het 
verzamelen van data.

• Zoektermen
• Google Shopping
• Website of webshop data
• Social media campagne data (pixel) 



SEE
• Interesse wekken
• Latente behoefte aanspreken
• Prikkelen

• Merkbekendheid
• Betrokkenheid genereren
• Aandacht vragen voor je merk, product of dienst

Campagnes op Social Media zijn een goed voorbeeld in de 
“See” fase.

Bron: Frankwatching Bekendheid creëren, eerste contact



THINK
• Adviseren
• Stimuleren
• Personaliseren
• Overtuigen
• Onderscheiden
• Aanbieding

Bron: Frankwatching Overweging, klant erkent behoefte



DO
• Verkoop
• Upselling
• Bevestigen

De marketingterm waarmee een resultaat wordt 
aangegeven heet “conversie”.

Bron: Frankwatching De aankoop vindt plaats



CARE
• Nazorg / aftersales
• Service
• Relatiebeheer

• Tevredenheidsonderzoek
• Klantgerichte aanbieding
• Kortingsbon

Bron: Frankwatching Behoud en vergroten klantwaarde



ONLINE MARKETINGPLAN
• Website
• E-mail campagne 
• Advertenteren (zoekmachines, online kranten, social media)
 
Een online marketingplan wordt ontwikkeld op basis van
• Missie
• Doelstelling
• Beschikbare marketing channels
• Beschikbare financiële middelen

Het is in feite net als de Rubic Kubus

• Bij het ontwikkelen van een plan wordt er gesproken over het bedrijf, de 
organisatie, huidige marketingactiviteiten.

• Evoluerende marketingstrategie, op basis van steeds opnieuw verkregen 
inzicht.



MARKTONDERZOEK
• Dient als basis voor bepaling van je doelgroep,  

demografie en gedrag.
• Geeft een beeld van je concurrentiepositie: wie zijn je 

concurrenten en hoe presteren zij ten opzichte van jou.

ZOEKWOORDEN ONDERZOEK
Door op zoek te gaan naar woorden waar je doelgroep online 
naar zoekt of waar je concurrent op gevonden wordt, krijg je een 
goed beeld van de markt.

• Zoekwoorden
• Varianten
• Zoekvolumes
• Keyword Ranking
• Cost Per Click (CPC)

Zoekwoorden zijn op te delen in twee types: korte en lange 
zoekwoorden. Zoekwoorden kunnen ook vragen zijn: “wat is de 
beste wasmachine met een app”. 
 
Tools:
• Google Keyword Planner (gratis binnen Google Ads)
• Mangools (betaald)
• Ahrefs (betaald)



GOOGLE FILMPJE

Google werd in 2019 per dag 3,5 biljoen keer wereldwijd geraadpleegd.



HET ZOEKRESULTAAT
Als we zoeken in Google kunnen we uit diverse 
zoekresultaten kiezen, bv
• Links naar websites
• Afbeeldingen
• Video’s
• Kaarten met locaties (maps)
• Boeken (books)
• Producten (shopping)
• Vluchten, hotels, reizen

Belangrijke onderdelen van het zoekresultaat zijn:
• Doel URL (landingspagina)
• Titel
• Omschrijving
• Extensies
• Reviews



DRIE PIJLERS VAN SEO
Search Engine Optimalisation of zoekmachine optimalisatie is op te splitsen in drie onderdelen:
• Content marketing

• Gericht op passende inhoud die past bij de behoefte

• Technische SEO
• Technische SEO (zoekmachine optimalisatie) is in feite het verbeteren van de technische aspecten 

van een website om de ranking van website pagina’s in de zoekmachines te verhogen.
1. De laadsnelheid van een website
2.  Een website is doorzoekbaar voor zoekmachines
3.  Een website heeft geen ‘dode’ links
4.  Een website met dubbele inhoud
5.  Het is veilig
6.  Gestructureerde gegevens

• Linkbuilding
• Aanbrengen van externe links bij derden met een zo hoog mogelijke Domain Authoriteit
• Verhogen van de rankingscore binnen de zoekmachines



SEO TIPS

1

2
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Schrijf heldere en gerelateerde pagina 
omschrijvingen met call to action van 
maximaal 170 karakters.

Gebruik zo min mogelijk plugins op je website. 
Alleen wat nodig is, en zet overbodige plugins 
uit.

Zorg dat je website op alle apparaten goed 
werkt en dat hij snel geladen is.
Check met de gratis tool (zie QR)
https://gtmetrix.com



ZOEKMACHINE ADVERTEREN (SEA)
• Zoekmachine adverteren is het kopen van advertentieruimte in  

bijvoorbeeld Google of Bing.
• Een SEA campagne is onderdeel van je marketingfunnel.

Doel van een Ads-campagne is om direkt zichtbaar te worden in de 
zoekresultaten, waardoor waardevolle bezoekers naar je website of webshop 
gaan.

Een SEA werkt het beste als:
• Er een zorgvuldig zoekwoorden-onderzoek heeft plaatsgevonden: met welke 

woorden of termen vinden jouw (potentiële) klanten;
• Jouw website komt overeen met de zoekwensen: de inhoud van je website 

leidt vlot naar het gewenste zoekresultaat (content marketing)

De resultaten zijn meetbaar, o.a. met behulp van Google Analytics.

Voorbeeld SEA campagnes:  
Zoekmachine campagnes, Display campagnes, Shopping, Youtube, Remarketing.



Wil je meer weten over online marketing of 
heb je een vraag? Wij staan graag voor je klaar.
https://adforce.agency


