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Praktijkvoorbeeld Marketing Abonnement 
 
De inhoud van het marketing abonnement is telkens anders. Iedere organisatie zit in 
haar eigen ontwikkelfase, concurreert in een andere markt, en heeft meer of minder 
middelen beschikbaar. Het abonnement voorziet daarom in maatwerk. 
 
Maar om een indruk te geven wat er allemaal in een abonnement omgaat, en de 
volgordelijkheid van activiteiten, heb ik dit voorbeeld opgesteld. De schuingedrukte 
items zijn opties die in dit specifieke geval niet gebruikt zijn. 
 
Voor jouw organisatie kan het dus een compleet ander pakket worden, waarbij 
opgemerkt moet worden dat er ook tijdens het traject wijzigingen plaatsvinden in 
prioriteiten en keuzes. Want het is zonde, en onverstandig, om geen gebruik te maken 
van voortschrijdend inzicht. 
 
Voor wat betreft de volgorde. Voor mij is dit traject een kwestie van routine (in de goede 
zin des woords), wat inhoudt dat we subtaken kunnen uitvoeren op meerdere 
snelheden. Om bijvoorbeeld wat laaghangend fruit te plukken kan ik bepaalde acties 
naar voren trekken. Maak je geen zorgen, ik zorg ervoor dat je het bij kunt benen. 
 
 

 
 
 
Voorbereidende werkzaamheden 
 
Tijdens het kennismakingsgesprek en de oriëntatie op de samenwerking komen de 
onderstaande punten al aan de orde. Dat kan zijn tijdens een kop koffie maar ook tijdens 
een stevige klankbordsessie: 
 

• Uitvoeren analyses (SWOT, online scans) 
• Nulmeting huidige rendement, wat zijn de huidige uitkomsten? 
• Bepalen van marketing doelstellingen 
• Beoordelen kwaliteit van de branding (merk, uitstraling, identiteit) 

http://www.yspeert.com/
http://www.yspeert.com/dienst/marketing-abonnement/
http://www.yspeert.com/dienst/klankbordsessie/
http://www.yspeert.com/
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Meeting Inspanningen Resultaten 

1 Voorbereidende werkzaamheden 
 
Selecteren wie in het marketing team zit 
Slack team inrichten tbv communicatie 

Beknopt marketingplan: 
mix, planning, budget, taakverdeling 
 
Installeren van meetsystemen 
(webmarketing dashboard) 

2 Basis goed zetten 
Branding problemen oplossen 
Keywords vaststellen 
Website seo 
Website conversie inrichten 
Social media profielen verbeteren 
 
Adverteren 
AdWords (sea) advertising 
Social media advertising 

 
Kwaliteit merkuitstraling is verbeterd 
 
Ranking in Google: +10% 
 
Traffic op website: +50% 
 
Conversies (aanvragen): nemen toe 
 
Snelle stijging bezoek op website 

3 Opzetten media pagina op website 
Persbericht 1 
Content op site en in sociale media 
 
Linkbuilding actie 

Gegenereerde PR waarde: € 9.000 
Ranking in Google:  
Traffic op website:  
Conversies: 2 per week 
10 hoogkwalitatieve backlinks er bij 

4 Klassieke advertising op RTV 
Aanpassen AdWords campagne 
Aanpassen Social media campagne 
Content op site en in sociale media 

1000 extra bezoekers op website 
Ranking in Google:  
Traffic op website:  
Conversies: 2 per week 

5 E-mail nieuwsbrief 1 
Organisatie klantenborrel met haringkar 
Content op site en in sociale media 
 

100 extra bezoekers op website 
Ranking in Google:  
Traffic op website:  
Conversies: 3 per week 

6 Mid-project evaluatie 
Content op site en in sociale media 
 
Inrichten autoresponders 

Ranking in Google:  
Traffic op website:  
Conversies: 3 per week 
Database vult zich automatisch met leads 

7 E-mail nieuwsbrief 2 
Content op site en in sociale media 
 

100 extra bezoekers op website 
Ranking in Google:  
Traffic op website:  
Conversies: 4 per week 

8 Content op site en in sociale media 
waaronder productie leuke infographic 

Ranking in Google:  
Traffic op website:  
Conversies: 6 per week 

9 Persbericht 2 
E-mail nieuwsbrief 3 
Content op site en in sociale media 
 

Gegenereerde PR waarde: € 7.000 
100 extra bezoekers op website 
Ranking in Google:  
Traffic op website:  
Conversies: 6 per week 

10 Inkoop leuke weggever 
Deelname industriebeurs 
Content op site en in sociale media 
Klassieke advertising in vakblad 

Nieuwe contacten in database: 300 
Ranking in Google:  
Conversies: 9 per week 
Traffic op website:  +100% deze week 

11 E-mail nieuwsbrief 4 
Content op site en in sociale media 
 

100 extra bezoekers op website 
Ranking in Google:  
Traffic op website:  
Conversies: 9 per week 

12 Content op site en in sociale media 
 
Evaluatie en afregelen lopende campagnes 

Ranking in Google:  
Traffic op website:  
Conversies: 10 per week 

http://www.yspeert.com/
http://www.yspeert.com/dienst/webmarketing-dashboard/
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Inkoop content en creativiteit 
 
Voor de in het schema genoemde activiteiten is het nodig om allerhande content te 
produceren of in te kopen. Dit coördineer ik en indien opportuun of wenselijk begeleid 
ik het in detail. Dan hebben we het over: 
 

• Fotografie 
• Video- en geluidsopnamen 
• Tekstproductie 
• Designwerk 
• Illustraties 
• Enzovoort 

 
 
Student communicatie 
 
Sommige opdrachtgevers willen continuïteit in hun content productie zonder daar zelf 
doorlopend mee bezig te moeten zijn. Voor hen doe ik een wervings- en selectietraject 
waarbij een communicatiestudent wordt aangetrokken voor 1 dag in de week. Dit werkt 
goed voor beide kanten; de student doet werkervaring op en verdient een welkome 
zakcent, de klant krijgt content voor een fractie van normale bureaukosten. 
 
 
 
Frequently Asked Questions 
 
 
Waarom werk je niet op urenbasis maar met een abonnement? 
 
In het verleden werkte ik net als de meeste anderen op urenbasis. Maar dat heeft 
enorme nadelen. Ik heb daar uitgebreid over gepubliceerd, maar ik hou het hier even 
kort. Een adviseur die werkt op urenbasis heeft altijd een motief om kalm aan te doen. 
Een opdrachtgever die betaalt op urenbasis heeft altijd een motief om zaken in te 
korten. Dit leidt tot tegengestelde impulsen en ik geloof daar niet in. Zodra mijn belang 
en jouw belang met elkaar in overeenstemming zijn gaat het stromen en kunnen we veel 
meer bereiken. Het vertrouwen is groter, de focus op doelstellingen wordt intenser. In 
managementtaal: het project wordt output georiënteerd in plaats van input 
georiënteerd. Je krijgt veel meer gedaan voor minder kosten. 
 
 
Welke kosten heb ik precies? 
 
Voor mijn complete dienstverlening heb je genoeg aan het maandbedrag. Al mijn werk 
zit daarin berekend. Mocht er buitengewone werkzaamheden nodig zijn kondig ik dat 
van te voren aan en hou je dus de controle.  
 

http://www.yspeert.com/
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Wat er niet bij in zit zijn de uitgaven voor media (adverteren bijvoorbeeld) en productie 
(zoals design en tekstschrijven). 

http://www.yspeert.com/
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Wat doe jij tijdens het project? En wat doet de opdrachtgever? 
 
In één woord: ik coördineer de ontwikkeling van de marketing communicatie. Let op: 
hier staat niet “ik coördineer de marketing communicatie” maar “de ontwikkeling van…” 
Het is mijn doel jouw marketing op een hoger plan te brengen. Uiteindelijk zul jij zelf 
weer de marketing communicatie moeten managen. Anders zou je ook eeuwig van mij 
afhankelijk zijn, en dat is niet de bedoeling.  
 
Hoe doe ik dat? 
 
Door samen met jou af te stemmen waar je nu staat en waar je heen wil. Wat daar aan 
verbeteringen voor nodig is. Die verbeteringen voer ik door en begeleid ik. Het nieuwe 
marketing proces wordt geborgd door kennisoverdracht. 
Ik vertel je alles. Alle tips en tricks, je kunt het zien als een langgerekte, rustige, training. 
Ik help je analyseren. Injecteer kennis en kunde. Train je en coach je. Demonstreer je hoe 
dingen werken. En interpreteer met jou de resultaten, waarna we de koers weer 
aanpassen. 
 
 
Verdien jij zelf ook aan de middelen en media die je adviseert in te zetten? Bij 
jouw eigen netwerk of anderen? 
 
Nee. 
 
Ik wil per se onafhankelijk blijven in mijn advies en beoordeel leveranciers en 
producties zuiver op basis van prijs-kwaliteit. Ik wil net zo kritisch kunnen zijn als jij. Zo 
niet kritischer. De offertes en facturen voor extern werk gaan ook direct naar jouw 
organisatie. Ik lees wel met je mee of eea klopt. 
 
 
Kan ik wel blijven werken met mensen die nu al marketing dingen voor me doen? 
 
Uiteraard. Ik leer graag nieuwe leveranciers kennen. Iedereen doet de dingen anders en 
vaak hebben mensen andere ideeën en talenten waar ik ook weer veel aan kan hebben. 
Dus ben je blij met je huidige tekstschrijver en webbureautje, dan blijven we daar mooi 
bij. De enige reden om er van af te wijken is prijs-kwaliteit (zie vorige vraag). 
 
 
Welke middelen zetten we in tijdens het traject? 
 
Vaak is de wens om een bepaald middel in te zetten aanleiding om met mij aan tafel te 
gaan. Als dit een goed gebruik is van het instrument dan staat niets ons in de weg om het 
te gebruiken. Uiteindelijk bestaat alle marketing uit de inzet van een mix van middelen.  
 
Zelf ben ik volstrekt agnostisch t.o.v. middelen. Met andere woorden: ik heb weinig of 
geen voorkeuren. Is video gevraagd, doen we video. Moeten we outdoor gaan, gaan we 
outdoor. Is het handig te adverteren op Twitter dan gaan we adverteren op Twitter. Wat 
maar nodig is doen we. Analoog of digitaal, boeit niet, alles is mogelijk. 

http://www.yspeert.com/
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Natuurlijk weet ik niet het naadje van élk instrument, maar ik weet van elk instrument 
wel iets. Is er bijvoorbeeld tekst nodig voor een medische website dan moet die mogelijk 
voldoen aan de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen. Prima, daar huren we dan 
een specialist voor in. 
 
 
Wat als ik zelf geen tijd heb voor marketing? 
 
Het klinkt streng, maar dan wordt het moeilijk om een goed project te doen. Een bepaald 
minimum aan tijd, maar vooral aan inzet, engagement, is nodig voor een positief 
resultaat. Persoonlijk ben ik van mening dat elke ondernemer verantwoordelijk is voor 
zijn eigen marketing. En dat dit een integraal onderdeel is van zijn of haar 
ondernemerschap. Besteed je de marketing communicatie het liefst uit dan staat dat op 
gespannen voet met mijn aanpak. Ik help je tenslotte met de ontwikkeling van de 
marketing communicatie en samen met het team doen we dan de uitvoering. 
 
 
Leer ik er zelf ook wat van? 
 
Dat is de bedoeling. Ik heb zelf een hekel aan bedrijven die het halve verhaal vertellen en 
je afhankelijk houden. Indien jij na 12 maanden zo ver bent dat je mij niet meer nodig 
hebt dan beschouw ik het project als zeer geslaagd. Ik garandeer je dat ik geen snipper 
informatie of kennis achterhoud. Ik draag over wat er over te dragen valt. Let wel: dat 
betekent tevens dat jij dit van me overneemt ☺. 
 
 
Hoe ga je om met veranderende behoeften en/of doelstellingen? 
 
Een van de positieve aspecten van het uitsmeren van dit traject over 12 maanden is dat 
we kunnen profiteren van voortschrijdend inzicht. Stel je voor: 
 

• we ontdekken een nieuwe doelgroep in een andere branche 
• we leren dat Duitse klanten veel meer willen betalen voor jouw diensten 
• dat bestaande klanten meer gaan bestellen door how-to video’s 
• dat een bepaald keyword in AdWords verrassend veel conversies oplevert 

 
Allemaal aanknopingspunten om de marketing aan te passen. En omdat we niet meer op 
tijd hoeven te letten kost dit aanpassen niets extra. We verzetten de zeilen en vangen 
daardoor meer wind.  
 
Een ander belangrijk voordeel van een lang traject is dat we niet alles hoeven te doen 
met stoom en kokend water. In plaats van 2 maanden stress voor het (her)lanceren van 
de marketing steken we maand in maand uit de ene raket na de andere aan. Wij bepalen 
zelf de prioriteit en laten ons niet gek maken door een arbitrair gekozen deadline. 

http://www.yspeert.com/

