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Super goed dat je dit  
ebook hebt gedownload! 
 
In dit ebook geef ik jou interessante informatie en 
een kijkje in de wereld van de online marketing. 
 

● Waarom het belangrijk is voor jouw bedrijf 
● Hoe kun je jouw bedrijf ermee laten groeien 
● Social media als verlengstuk van jouw bedrijf 
● Waarom naast marketing ook mindset 

 
Dat social media niet meer is weg te denken uit ons dagelijks 
bestaan is algemeen bekend. Maar dat het van cruciaal 
levensbelang is voor bedrijven wordt nog steeds onderschat.  
 
In dit ebook wil ik op een duidelijke en eenvoudige manier laten 
zien waarom social media nu zo belangrijk is en hoe het jouw 
bedrijf kan redden, een boost geven en kan laten groeien. 

 

Welkom in mijn wereld van de online 
marketing! 

 
Melanie Mooiman 
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Online marketing onmisbaar voor 
jouw bedrijf   
 

Je weet het wel, maar doe je er ook wat mee? 
 
Voor negen van de tien mensen waarheid! We weten het wel, 
maar vaak doen we het niet. Het dagelijkse leven komt er 
tussen, je twijfelt, weet niet precies hoe, hebt geen zin, denkt 
dat het niet lukt...en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
 
Dit geldt zeker voor social media en online marketing. Je weet 
dat dit goed is voor jouw bedrijf. Dat dit jouw bedrijf een 
enorme boost kan geven en dat je hier daadwerkelijk meer 
omzet uit kan halen. Maar er elke dag even voor gaan zitten 
blijkt voor veel mensen toch een uitdaging. 
 
Het heeft voor veel mensen dezelfde rede. Hier kom ik later in 
dit ebook nog op terug in het hoofdstuk ‘’de juiste mindset 
brengt jou verder’’ 
 
Hier wil ik vooral de redenen gaan benoemen waarom je het 
juist wel zou moeten en vooral willen doen. 
 

Jouw klanten verwachten dat jij op social media 
te vinden bent. 
 
Helemaal waar! Als bedrijf loop je echt achter en tel je bijna niet 
meer mee wanneer iemand jou op social media niet kan vinden. 
Het is bijna of je dan niet bestaat. Jouw klanten verwachten 
extra informatie over jou te kunnen vinden en verwachten van 
jou dat jij actief meedoet en meegaat met deze tijd.  
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Je laat als bedrijf echt kansen liggen en loopt klanten mis 
wanneer deze jou op social media niet kunnen vinden. 
Jouw concurrenten vinden zij namelijk wel! 
 

Jouw publiek kan jou volgen. 
 
Het hebben van alleen een website is niet voldoende. Want 
hierop heb je geen vrienden of volgers die zien wat jij doet en 
dagelijks door jou warm worden gehouden. 
 
Je kunt een nieuwsbrief sturen via email en op deze manier 
jouw publiek op de hoogte houden. Dan zul je eerst een mailing 
list moeten aanmaken. Dit is veel werk en kost tijd. Dan zul je 
elke week of maand een nieuwsbrief moeten schrijven die je 
naar jouw mailing list kan sturen. 30% hiervan verdwijnt in de 
spam en 20% leest zijn mail bijna nooit. Het effect hiervan is in 
verhouding naar het werk dat jij eraan hebt nihil te noemen. 
 

Sneller en direct resultaat. 
 
Social media is sneller, effectiever en geeft direct resultaat dat je 
ook nog eens kunt meten. De meeste social media platforms 
geven jou statistieken waaraan jij kunt zien hoeveel mensen jij 
hebt bereikt en hoe succesvol een bericht is geweest.  
 
Likes betekenen niet direct meer omzet. Maar het geeft wel aan 
dat iemand het heeft gezien en interesse heeft. Iemand vind 
jouw bericht leuk en neemt de moeite dat te laten weten en 
delen met zijn of haar vrienden. En jij kunt zien wie!  Alles op 
social media en internet laat sporen achter en blijft zichtbaar. 
Dit is een groot voordeel voor jou als bedrijf. 
 
Op social media geldt zeker dat herhaling het verschil maakt. 
Elke dag iets voorbij zien komen, laat iemand uiteindelijk 
handelen. 
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Nieuwe klanten vinden. 
 
Buiten dat jij goed vindbaar bent voor potentiële nieuwe 
klanten, kun jij ook zelf actief op zoek gaan naar nieuwe klanten.  
 
Hoe zou jij dit kunnen doen zonder social media? Zoals 
bedrijven dat vroeger deden, folders, de gouden gids, het 
krantje, mond tot mond, aanbellen? 
 
Met de komst van het internet en vooral social media is dit een 
stuk makkelijker geworden. De wereld ligt letterlijk aan jouw 
voeten en bijna iedereen kun je online vinden. Dus ook jouw 
doelgroep en potentiële nieuwe klanten. 

 
Social media geeft jou een gezicht. 
 
Social media laat jouw bedrijf van een actieve kant zien en geeft 
jou hierdoor een persoonlijk gezicht. Jouw publiek kan jou 
volgen en veel beter ervaren wat jij doet dan via jouw website. 
Wanneer iemand jouw bericht of verhaal dagelijks voorbij ziet 
komen, ga jij deel uitmaken van iemands dagelijks leven. Het 
wordt vertrouwd, eigen en herkenbaar.  
 
Dagelijks zorgen voor goede, leuke en handige informatie is 
daarom erg belangrijk. 

 
Referenties. 
 
Het delen van referenties van tevreden klanten is heel goed om 
te doen. Het geeft jouw bedrijf een enorme boost en goede 
naam. Potentiële nieuwe klanten zullen hierdoor eerder het 
vertrouwen in jou krijgen en de stap nemen om met jou te gaan 
samenwerken.  
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Laat jouw bedrijf groeien door online 
marketing 
 
Bereikbaar zijn en zelf bereiken. 
 
Het allergrootste voordeel van social media is dat jij goed 
vindbaar en bereikbaar bent voor jouw publiek en potentiële 
nieuwe klanten.  
 
Maar jij kunt ook jouw publiek en potentiële nieuwe klanten zelf 
gaan opzoeken en benaderen. Door dit te doen vergroot jij jouw 
publiek en dus het aantal ogen dat jouw bedrijf en product ziet. 
 
Je kunt zelf actief opzoek gaan naar potentiële nieuwe klanten 
en deze persoonlijk benaderen. Deze heeft zelf de keus om wel 
of niet te reageren en in te gaan op jouw verzoek. Wees niet 
terughoudend om mensen te benaderen, want deze kunnen 
jouw bericht lezen wanneer het uitkomt.  
 

Consequent door blijven gaan geeft resultaat. 
 
Wanneer iemand niet reageert wil dat niet zeggen dat er geen 
interesse is. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen wel 13 
keer iets voorbij moeten zien komen voordat zij tot een 
handeling overgaan. Volhardend en consequent door blijven 
gaan is hierin dus erg belangrijk. 
 
Overigens besluit slechts 3% van de mensen om direct over te 
gaan tot een aankoop of samenwerking. Richt je dus op de 
overigen 97% die nog even tijd en meer informatie nodig heeft.  
Geef goede informatie en waarde, waarde, waarde!! 
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Geef jouw bedrijf en imago een boost. 
 
Wanneer jij dagelijks actief bent op social media, zal jij op gaan 
vallen tussen alle andere berichten. Vooral wanneer jij zorgt dat 
jij herkenbaar bent. Gebruik van dezelfde kleur, logo’s en sfeer is 
daarom erg belangrijk.  
 
Wanneer jij het imago van jouw bedrijf een flinke boost wil 
geven of een hoger marktsegment of andere doelgroep wil 
aanspreken is branding DE MANIER om dit te doen. Met een 30 
DAGEN BOOST CAMPAGNE op Facebook kun je dit zeer 
succesvol bereiken.  
 
Denk maar eens na over bekende Nederlanders. Soms zie je 
ineens iemand in reclames, tv shows, interviews, bladen. Waar je 
ook kijkt zie je diegene voorbij komen. Dit is heel slim opgezet 
door de pr manager die ervoor zorgt dat de bnr een flinke 
imago boost krijgt door overal gezien te worden. 
 
Dit werkt voor bedrijven precies hetzelfde. Zorg dat je met 
interessante en leuke content vaak te zien bent, zodat mensen 
niet om jou heen kunnen. Wek nieuwsgierigheid en interesse 
zodat mensen jouw berichten lezen en jouw website gaan 
bezoeken. Dit levert jou absoluut nieuwe klanten en opdrachten 
op! 
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Social media als een verlengstuk van 
jouw bedrijf 
 
24/7 voor service, vragen en bereikbaarheid. 
 
Via social media ben jij voor jouw klanten goed bereikbaar. De 
drempel is lager dan bellen en het is makkelijk. Service geven 
en vragen beantwoorden is via social media veel persoonlijker 
dan via email of website.  
 
Het scheelt jou veel tijd en het levert meer op doordat jij 24/7 
bereikbaar bent voor iedereen. 
 

Documenteren en dupliceren. 
 
Doordat alles op social media blijft staan, documenteer jij 
letterlijk jouw bedrijf. Het blijft vindbaar en opzoekbaar zolang jij 
actief blijft. Het is heel makkelijk dupliceerbaar doordat het te 
zien is voor een enorm groot publiek. Met één druk op de knop 
kun je blijven delen aan zoveel mensen en zolang jij wilt.  
 
Dit was in de tijd van de kopieermachine en het folderen wel 
anders. Dit koste veel tijd en energie en dagen om te 
verspreiden aan iedereen. Om over het milieu en de kosten 
hiervan maar niet te spreken.  
 

Meetbaar en haalbaarheid. 
 
Wanneer jij iets nieuws wil gaan opstarten is social media de 
ideale graadmeter. Doordat je in korte tijd jouw doelgroep 
direct kunt benaderen en bereiken, kun je er snel achter komen 
hoe deze denkt over jouw nieuwe plannen. Je kunt een 
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onderzoek houden en jouw doelgroep nauw betrekken bij jouw 
plannen. Hierdoor kun je een weloverwogen besluit nemen dat 
goed is voor de toekomst van jouw bedrijf.  
 

Actieve website. 
 
Zoals ik al eerder in dit ebook heb benoemd is het hebben van 
een website alleen niet genoeg. Een website is een visueel 
visitekaartje op internet. Hierop kan de klant nuttige en handige 
informatie vinden.  
 
Er zijn zelfs bedrijven die ervoor kiezen om geen website te 
hebben maar alles via social media te doen. Social media kun je 
zien als een actieve website. Het heeft ook de mogelijkheid om 
informatie op te vermelden zoals bij een website. Maar het gaat 
zelfs nog verder. Je kunt heel makkelijk nieuws en updates 
direct delen met jouw publiek. Jouw publiek kan jou volgen en 
ziet alles automatisch voorbij komen zonder hier iets voor te 
hoeven doen.  
 

Branding. 
 
Via social media kun jij jouw bedrijf de uitstraling geven die jij 
wilt. Jij kunt met jouw imago en look  jouw doelgroep gaan 
aanspreken en direct op nieuws en gebeurtenissen inspelen. 
 
De juiste teksten, foto’s en video’s, sfeer en kleurgebruik zorgen 
ervoor dat de juiste mensen jouw bedrijf zien. Wanneer jij 
besluit een andere markt of doelgroep te willen gaan 
aanspreken, kun je dit heel goed doen door de juiste branding 
in te gaan zetten. 
 

 

9 



De juiste mindset brengt jou verder   
 
Alleen weten hoe iets moet is niet genoeg! 
 
Weten hoe iets moet, betekend niet automatisch dat je het ook 
doet. Hiervoor komt discipline en een deel motivatie om de 
hoek kijken. 
 
Vaak weet je wel ongeveer hoe, maar doe je het vaak niet of 
met veel tegenzin. Waarom is dit? 
 
Je wilt echt vooruit en groeien met jouw bedrijf, maar kan jezelf 
er niet altijd toe zetten om hiervoor te doen wat je zou moeten 
doen. En je weet het zelf ook nog! 
 
Dit heeft voor veel mensen te maken met: 
 
-angst om te falen 
-niet precies weten hoe 
-denken dat het toch geen effect zal hebben 
-vermoeidheid 
-gebrek aan zelfvertrouwen 
-gebrek aan motivatie en discipline 
-denken dat het veel geld kost 
-luiheid 
-teveel afleiding 
-gebrek aan interesse 
-niet genoeg noodzaak 
 
Ik kan nog veel meer redenen bedenken, maar ik denk dat je 
jezelf in deze wel aardig zult herkennen.  
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Om te beginnen, DIT IS NORMAAL, JE BENT GEEN 
UITZONDERING! 
 
Iedereen komt hier op één of ander moment wel een keer voor 
te staan. Je wilt wel, je wilt echt wel, maar...pfffff...het komt er 
even niet uit. Morgen weer een dag! 
 
Daarom is de juiste mindset van groot belang om ook echt 
stappen in de goede richting te maken. Om ook echt vooruit te 
komen en te groeien als ondernemer met jouw bedrijf. 
 

Falen en vallen is goed! 
 
Falen is goed. Vallen is goed. Het voelt niet fijn, maar je leert 
ervan. Je leert hoe het niet moet, zodat je weet hoe het beter 
kan. 
 
De meest succesvolle mensen zoals Bill Gates, Mark Zuckerberg, 
Steve Jobs en Jeff Bezos zijn heel klein en met niets begonnen. 
Het grote verschil is, dat zij nooit hebben opgegeven en steeds 
zijn blijven geloven in hun product en bedrijf.  
 
Het uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen en de drive 
die hun hebben, is wat hun succesvol heeft gemaakt. 
 
De juist mindset maakt absoluut 100% het verschil tussen falen, 
slagen of uitzonderlijk goed worden. 
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Over mij  
 
Ik wilde werken en geen tijd verdoen in de 
schoolbanken. 
 
Ik ben altijd al breed georiënteerd geweest. Enerzijds fijn, 
anderzijds lastig. Hierdoor wist ik eigenlijk nooit goed wat ik 
wilde. Opleiding kon ik niet kiezen omdat niets mij eigenlijk 
aansprak, dus ging ik voor de opleiding die het kortste duurde. 
Ik wilde graag werken en geen tijd meer verdoen in de 
schoolbanken. 
 
Zonder noemenswaardige diploma’s, maar met de wil om te 
werken belandde ik op mijn 16e in de detailhandel als jongste 
verkoopmedewerkster. Het magazijn herindelen, de etalages 
inrichten en mezelf bemoeien met de indeling van de winkel en 
de inkoop was wat ik het liefste deed.  
 
Creatief bezig zijn met verandering en vooruitgang zat er bij mij 
altijd al in. Ook had ik de smaak voor interieur te pakken en 
veranderde ik deze regelmatig bij ons thuis en bij wie ik de kans 
kreeg. Toch heb ik hier nooit iets mee gedaan en zag ik dit meer 
als interesse of hobby.  
 
Tijdens mijn dagen als jonge moeder was ik veel thuis en richtte 
ik mijzelf naast het moederschap op een studie psychologie. Ik 
wilde mijzelf ontwikkelen en was eigenlijk altijd al nieuwsgierig 
waarom mensen bepaalde dingen deden en bepaalde keuzes 
maakte. 
 
Veel van deze studie kon ik goed toepassen in mijn dagelijkse 
leven als moeder, maar het heeft mij ook zeker meer inzicht 
gegeven in mijzelf en de mensen om mij heen. 
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Uiteindelijk ontdekte ik jaren later de wereld van de online 
marketing. Hierin kon ik veel van mijn creativiteit kwijt. Teksten 
schrijven, illustraties maken, sfeer creëren, mensen helpen. 
 
Begin 2019 besloot ik om al mijn interesses en ervaring te 
combineren en hier iets mee te gaan doen. 
 
Ik besloot mezelf te verdiepen in de online wereld van interieur 
stylisten & ontwerpers. Waar ligt hun kracht en waar liggen de 
uitdagingen. Als snel ontdekte ik dat één van de grote 
uitdagingen marketing was. Hoe onderscheidt je jezelf, hoe 
kom je aan de projecten die je wilt en hoe haal je meer of betere 
opdrachten en klanten binnen.  
 
Hierin ligt een stuk ervaring en kennis van mij. Hierbij kan ik 
helpen. Het combineren van mijn passie en mijn ervaring is de 
juiste keuze geweest. Ik mag werken met mensen die een 
gelijke passie delen en ik begrijp hun doelgroep.  
 
Dagelijks beheer ik nu Facebookpagina's en websites. Schrijf ik 
teksten en berichten. En help ik ondernemers met een passie 
voor interieur en design met het opbouwen en uitbreiden van 
hun doelgroep en klanten.  
 
Ik doe dit op een hele persoonlijke manier. Het is belangrijk om 
te weten hoe iemand denkt en wat deze wil voor zijn of haar 
bedrijf. Het draait niet altijd om meer geld of winst. Voor 
sommige is meer vrije tijd hebben belangrijker. Of het 
aanspreken van een andere doelgroep. 
 
Wat het doel voor jouw bedrijf of voor jou als ondernemer ook is, 
ik kan jou hierbij helpen. Wanneer wij samen kunnen werken 
aan hetzelfde doel en met dezelfde interesses wordt het een 
fijne samenwerking met een geweldig resultaat!  
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Je kunt voor alle mogelijkheden mijn website bezoeken of mij 
persoonlijk benaderen via Facebook, Messenger of email. 
 

Ik kan niet wachten om met jou te mogen 
samenwerken! 
 

Melanie X 
 
 
 

Nuttige informatie 
 
Website: 
www.melaniemooimanconsulting.nl 
 
Email: 
support@melaniemooimanconsulting.nl 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/melanie.mooiman.consulting 
 
Aanbod & tarieven: 
https://www.melaniemooimanconsulting.nl/aanbod 
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