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V oorwoord 
 

Ik geloof niet in ‘’wordt snel rijk’’ programma’s. Ik geloof in hard werken 
en anderen helpen door waarde toe te voegen en te geven. Dit is waar 
mijn trainingen voor gemaakt en ontworpen zijn.  
 
Volgens de wet mag en kan ik geen garanties en beloftes doen over de 
door jou te behalen resultaten of het verdienen van geld met mijn tips, 
informatie of trainingen.  
 
Alle tips, informatie en trainingen zijn gemaakt om jou sneller opweg te 
helpen het gewenste resultaat te behalen. De snelheid en hoogte van 
de door jouw behaalde resultaten in jouw bedrijf of in jouw privé leven 
zijn en blijven jouw eigen keuze en verantwoordelijkheid. 
 
Melanie Mooiman Consulting  
 
Voor meer informatie kun je mailen naar: 
support@melaniemooimanconsulting.nl 
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L ange Termijn denken & doel bepalen 
 
Veel mensen die een eigen bedrijf beginnen doen dat vanuit een 
bepaalde passie of ervaring of met een bepaald doel. Wanneer je 
start als ondernemer heb je vaak een visie voor ogen waar jij 
naar toe wil met jouw bedrijf. Een financieel doel, een bepaalde 
haalbaarheid of doelstelling die je wilt halen. Kortom je weet waar 
jij naar toe wilt groeien met jouw bedrijf. 
 
Wanneer het goed gaat met jouw bedrijf zul je die doelen blijven 
nastreven of zelfs proberen te overtreffen. Je wordt gemotiveerd 
en gestimuleerd door groei en vooruitgang. Maar dit kan tijdelijk 
zijn en hier ligt dus ook de valkuil op de loer. Je kunt snel 
vervallen in een ‘’achterover leun’’ stand. Juist wanneer alles goed 
gaat, besteedt je vaak minder aandacht aan vernieuwing en 
promotie en laat je de aandacht hierin verslappen. 
 
Wanneer het niet goed gaat en jouw bedrijf niet zo snel groeit als 
jij zou willen, dan is de kans groot dat jouw zelfvertrouwen steeds 
minder wordt en twijfel groeit. Er ontstaan allerlei plannen om 
een ander pad in te slaan en de strategie te veranderen. Kortom 
je wijkt af van het originele plan en wringt je in allerlei bochten 
om toch maar te groeien. 
 
Zo zie je dat in beide gevallen de situatie kan ontstaan dat jouw 
focus wordt verlegd. In beide gevallen spreken we dan van korte 
termijn denken. Bij succes wordt gefocust op wat er nu gebeurd, 
wil je daar snel op inspelen en kun je daarin gaan berusten. Bij 
minder succes wordt er gefocust op wat kan ik anders doen of 
veranderen om succes te behalen.  
 
Tip 1 - In welke situatie jouw bedrijf zich bevindt, wel of niet 
succesvol.  Blijf trouw aan jouw eerste visie. Hierin ligt jouw 
passie, ervaring en kracht. Blijf jouw focus houden op lange 
termijn groei. Bedenk waar jij bijv. over 2 jaar wilt zijn. En zorg dat 
elke stap die jij neemt, toedraagt aan het behalen van dat doel. 
Je kunt met terugwerkende kracht heel goed plannen wat je elke 
maand, week en dag moet doen om jouw doel te behalen. 
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S pecialiseren versus generaliseren 
 
Uiteraard wil je zoveel mogelijk mensen als klant en wil je zo’n 
groot mogelijke doelgroep bereiken. Dit klinkt heel logisch toch? 
Dit is het niet. Want hoe weet jij waar jij je op moet focussen. Of 
nog beter gezegd, op wie jij je moet focussen? 
 
Een loodgieter heeft hele andere interesses en spreekt een hele 
andere taal dan een garagehouder. Een schooldirecteur bevindt 
zich in hele andere kringen dan een eigenaar van een 
meubelwinkel. En een jonge moeder heeft een hele andere smaak 
dan een gepensioneerde zakenvrouw. Begrijp je waar ik naartoe 
wil? 
 
Het bepalen van één doelgroep en jezelf alleen daarop focussen 
is om heel veel redenen handig en verstandig. 
 
Wanneer je weet wie, weet je ook waar en wat. Wanneer je weet wie 
jouw doelgroep is, weet je ook waar je ze kunt vinden en wat deze 
wil. Dit is belangrijk om jouw aanbod op te kunnen afstemmen. 
 
Wanneer jij jezelf focust op één bepaalde doelgroep en hierop 
jouw aanbod kan afstemmen, is dit een goede match en maakt dit 
jou een specialist. En specialisten hebben een betere naam, 
hebben meer geloofwaardigheid, krijgen meer respect en 
verdienen meer geld. Ook heb je minder concurrentie omdat de 
meeste ondernemers zich wel focussen op iedereen en zoveel 
mogelijk. 
 
Tip 2 - Specialiseer jezelf in één specifieke doelgroep en focus 
jezelf daarop. Waar ligt jouw passie, interesse, ervaring en kennis 
en vindt hierin jouw doelgroep. Zorg dat je weet waar de wensen 
en interesses liggen. Verdiep jezelf in jouw doelgroep en spreek 
hun taal. Pas jouw product, service of aanbod hierop aan. Wees 
een specialist binnen jouw doelgroep en pas jouw prijs hierop 
aan. Mensen betalen graag meer voor een specialist die precies 
weet wat ze willen en het gewenste resultaat kan leveren. 
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R outine  
 
Als ondernemers hebben wij allemaal een drukke agenda. We zijn 
ondernemer maar ook mens. We hebben een bedrijf, een gezin, 
familie of vrienden. Ons privé leven kan soms in de weg staan of 
veel tijd in beslag nemen. En of het nou heel druk is en goed gaat 
of misschien minder goed, je bent jouw bedrijf begonnen om hier 
een succes van te maken.  
 
Iedereen die zegt dat het een hobby is en er totaal niets mee 
hoeft te bereiken noem ik een leugenaar. Daarvoor begin je geen 
bedrijf. Dan ben je gewoon een hobbyist. 
 
Diverse bezigheden of situaties kunnen ons afleiden. Zeker 
wanneer je vanuit huis werkt is de kans groot dat dit gebeurd. 
Maar ook op kantoor, op locatie of in een winkel kunnen er 
dingen zijn die ons afleiden. 
 
-collega’s 
-vrienden en familieleden 
-onze mobiele telefoon 
-dingen rondom en in huis 
-een rommelige omgeving 
 
Wanneer belangrijke dingen moeten gebeuren is het goed 
wanneer je jezelf kan concentreren op dat wat je moet doen. 
Leuke dingen doen we graag, maar minder leuke dingen of 
dingen die we moeilijk vinden, doen we minder graag of stellen we 
soms uit.  
 
Tip 3 - Zorg voor een vaste routine. Dit zorgt ervoor dat je elke 
dag kan doen wat je moet doen. Doe dit bij voorkeur op hetzelfde 
tijdstip zodat dit een vanzelfsprekend ritme wordt. Dit werkt met 
name goed voor de dingen die wij minder leuk of wat moeilijker 
vinden om te doen. Zet jouw mobiele telefoon op stil en leg hem 
uit het zicht. Zorg dat niemand jou kan storen. Zorg dat je alle 
privé klusjes hebt hebt gedaan en dat alles om je heen geordend 
en netjes is. Een fijne en comfortabele werkomgeving verhoogd 
het plezier, de productiviteit en focus. 
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B randing & social media 
 
Social media is een ideale en makkelijke manier om van jezelf als 
ondernemer te laten horen. Zelf bloggen of vloggen en video’s 
uploaden. Klanten om feedback vragen, klantervaringen delen en 
deze persoonlijk benaderen. Maar ook nieuwtjes delen en  jouw 
eigen bedrijf of producten promoten. Eigenlijk was ondernemen 
nog nooit zo makkelijk.  
 
De consument wordt overspoeld door allerlei bedrijven, 
aanbiedingen en producten. De keus is enorm en de consument 
bevindt zich letterlijk in de luxepositie dat deze een weloverwogen 
en bewuste keuze kan maken doordat deze goed kan vergelijken. 
 
Daarom is het als bedrijf erg belangrijk om jezelf goed te 
presenteren. Het draait niet altijd alleen maar om de prijs. Het is 
een combinatie van prijs, aanbod, product, service en 
vertrouwen. De consument moet er een goed gevoel bij hebben. 
Want als deze 5 dezelfde bedrijven vindt, met hetzelfde product 
en dezelfde prijs, wat geeft dan de doorslag? 
 
Dit is wat branding kan doen. Branding kan zorgen dat jouw 
bedrijf opvalt, herkenbaar is, uitstraling heeft en vertrouwen 
geeft en heel belangrijk... het kan jouw naamsbekendheid 
verhogen. Dit bereik je als bedrijf door een uniforme en duidelijk 
herkenbare uitstraling door te voeren op alles. Website, social 
media, reclame, promotie, mailing, nieuwsbrieven, gevel, auto 
enz..  
 
Tip 4 - Zorg voor een duidelijk herkenbare uitstraling zodat het 
voor jouw doelgroep direct duidelijk is wat jij doet. Houdt bij 
voorkeur privé en zakelijk gescheiden. Zorg dat jouw logo, kleur 
en sfeer aanspreekt bij jouw doelgroep en voer deze op alles 
door. Branding werkt alleen maar wanneer je dit continu toepast 
en dagelijks promoot. Op deze manier gaat jouw doelgroep jou 
herkennen en wordt het vertrouwd. Het geeft een gevoel van 
waarde en professionaliteit wanneer jouw doelgroep regelmatig 
iets van jouw bedrijf voorbij ziet komen. Social media is een 
enorm goed en gratis platform om elke dag te gebruiken.  
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B erichten plaatsen op social media 
 
Het plaatsen van berichten of advertenties op social media is een 
hele goede manier om jouw publiek te laten zien wat jij doet. Het 
geeft jou als ondernemer en bedrijf de perfecte tool om jezelf te 
promoten en te laten zien waar jij goed, uniek of speciaal in bent. 
 
Op social media wil je vooral veel van jezelf laten zien en horen 
door informatieve berichten die waarde bieden aan jouw 
doelgroep. Zie het als een tipje van de sluier oplichten om 
genoeg interesse te wekken en te laten zien wat jij in huis hebt.  
 
Wanneer iemand geholpen is door een tip of idee van jou, zal 
deze jou niet alleen dankbaar zijn, maar ook blijven volgen. Niet 
iedereen wordt direct klant. Maar zorg dat je iemand beter 
achterlaat na jouw bericht dan ervoor. Kortom geef jouw publiek 
een overdosis aan waarde en informatie waar deze iets aan heeft. 
Marketing begint bij het opbouwen van een waardevolle relatie 
van vertrouwen. 
 
Zorg altijd voor interactie op social media. Delen, liken en 
reacties zorgen voor meer ogen op jouw berichten. Ook worden 
jouw berichten bij meer mensen getoond wanneer er veel 
interactie is. Lok reactie uit met jouw berichten door vragen te 
stellen aan jouw publiek. Vraag om een reactie onder dit bericht, 
om feedback of suggesties. Kortom zorg voor beweging op social 
media. 
 
Tip 5 - Plaats elke dag een kort bericht op jouw social media. 
Zorg voor interactie met jouw publiek door deze vragen te 
stellen. Vraag om feedback, een mening of een reactie. Betrek het 
publiek erbij, het draait niet alleen om jou of jouw bedrijf. Plaats 
altijd een foto bij een bericht. Foto’s trekken meer aandacht dan 
alleen tekst. Het is niet bewezen dat korte stukken tekst in een 
bericht of advertentie beter gelezen worden dan lange stukken 
tekst. Het belangrijkste is dat jij waardevolle informatie geeft aan 
jouw publiek waardoor jij een band van vertrouwen kan 
opbouwen. 
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P ubliek benaderen & communiceren 
 
Social media en internet geven jou de unieke kans om met jouw 
publiek en klanten te communiceren. De mogelijkheid om jouw 
publiek en klanten direct te kunnen benaderen is letterlijk goud 
waard. Er maken dagelijks miljoenen mensen gebruik van social 
media. Hiertussen zit jouw publiek. De wereld ligt letterlijk binnen 
handbereik. 
 
Bij social media zoals Facebook, Linkedin of Instagram maak je 
gebruik van het platform van iemand anders. Je dient je hier aan 
de regels te houden. Meestal kun je op een goede manier aardig 
wat mensen benaderen. Maar het overtreden van de regels kan je 
een waarschuwing of blokkade van jouw account opleveren. De 
regels weten van jouw social media platform is dus van groot 
belang.  
 
Zorg dat je een connectie of vriendschap opbouwt met zoveel 
mogelijk mensen binnen jouw doelgroep. Stuur elke connectie of 
vriend een persoonlijk bericht. Pitch deze niet direct met jouw 
aanbod of product, maar stel jezelf voor, heet welkom of bedank 
voor de connectie of vriendschap. Wanneer jij in een bar iemand 
ziet die jij leuk vindt, vraag je diegene ook niet direct ten huwelijk! 
 
Marketing begint met het opbouwen van een langdurige zakelijke 
relatie, waarbij jij waarde en informatie verstrekt op een rustige 
en professionele manier. Toon interesse en stel vragen. Vraag om 
suggesties of feedback.  
 
Tip 6 - Werk elke dag aan het opbouwen van een groot publiek 
op social media. Zorg voor zoveel mogelijk ogen op jouw product 
of bedrijf. Benader elke connectie of vriend persoonlijk met een 
spontaan en vriendelijk bericht. Bouw elke dag aan langdurige en 
waardevolle relaties, waarbij vertrouwen en het geven van 
waardevolle informatie voorop staat.  
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S ales & Sales & Sales 
 
Sales is een vak. Dit kun je leren en beheersen. Wanneer jij goed 
bent in sales, dan kun jij van elk bedrijf een succes maken. Het is 
een vak dat vaak ondergewaardeerd en verkeerd begrepen wordt 
omdat er door veel verkopers verkeerd mee wordt omgegaan. 
 
Veel mensen denken bij het woord sales aan een vervelende 
autoverkoper of een opdringerige callcenter medewerker aan de 
telefoon. Iedereen heeft hier wel een ervaring mee die niet als 
prettig wordt ervaren. Toch zouden er zonder sales geen 
bedrijven bestaan. Diensten en producten moeten nu eenmaal 
verkocht en gekocht worden wil een bedrijf kunnen groeien. 
 
Een goede verkoper verkoopt niet maar biedt aan. Een goede 
verkoper pitched niet maar stelt vragen. Een goede verkoper 
dringt niets op maar adviseert. Deze techniek heeft alles te 
maken met weten wat jouw doelgroep of klant wilt en waarom 
deze iets wilt. Ik noem het altijd ‘’de psychologie achter de 
aankoop’’  
 
Er zijn nml verschillende soorten kopers. Wanneer je deze kent, 
weet je hoe je deze kunt benaderen en helpen. Er zijn de 
‘’goedkoop’’ kopers, de ‘’moeilijke’’ kopers, de ‘’geavanceerde’’ 
kopers en de ‘’welgestelde’’ kopers. Meestal kopen mensen om 2 
redenen. Uit noodzaak, of uit emotie. Beide vergen een compleet 
andere aanpak. Weten bij welke categorie jouw klant hoort is dus 
erg belangrijk. 
 
Tip 7 - Wist jij dat maar 3% direct beslist en koopt? De overige 
97% koopt pas na 21 dagen of na het 22 keer zien van een 
aanbieding of bericht. Richt je op deze 97% door hier tijd en 
energie aan te besteden. Het achterlaten van een goede indruk 
door het geven van de juiste informatie is dus belangrijker dan 
direct proberen te verkopen. Stel vragen en adviseer. Laat de 
klant zelf tot zijn eigen conclusie komen dat jouw product, dienst 
of service het beste bij hem/haar past. 
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N awoord 
 
Ik hoop dat jij deze 7 Gouden marketing & mindset tips kunt 
toepassen als ondernemer voor jouw bedrijf. Mijn doel is mijn 
ervaring te delen zodat ik jou kan helpen jouw bedrijf te laten 
groeien in de richting die jij wilt. Ik hoop dan ook uit de grond van 
mijn hart dat deze 7 gratis Gouden tips hiertoe kunnen bijdragen.  
 
Meer van dit soort tips, of persoonlijk advies? 
 
Reserveer een 1 op 1 gesprek met mij… 
 
support@melaniemooimanconsulting.nl 
 
 

          Op jouw succes! 
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