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Content, techniek en meer!



Betrokkenheid is een mooi, al omvattend woord. Sla hier niet in
door, kijk goed naar de belofte (purpose) die je als organisatie
hebt. Matcht de belofte bij hetgeen wat je doet of wordt het
tijd om de purpose bij te sturen? Geen purpose? Ga dan aan de
slag met een krachtige marketingboodschap. 

'Vind en bind' gaat in 2022 zowel over het vinden en binden
van medewerkers als over het vinden en binden van klanten.
Binden doe je middels de fanstrategie. Maak medewerkers en
klanten fan van jouw organisatie. Communiceer relevant en ga
de interactie aan. 

Kennisleiderschap was in 2021 al up-coming. In 2022 wordt dit
een centraal punt om mee aan de slag te gaan. Klanten maar
ook Google vinden het prettig als je relevante en simpele
content deelt. Wees zichtbaar, geloofwaardig en zorg dat je
een autoriteit wordt binnen jouw branche. 

Zet in 2022 het contactmoment met de klant
centraal. Hiermee kan je jouw organisatie
onderscheiden van de concurrent en klanten
binden.

Samenvatting

Combineer een gebruiksvriendelijke website of webshop met
een goede SEO aanpak. Op het gebied van SEO is namelijk veel
veranderd en heb je niet meer zo’n lange adem nodig als
vroeger. Google zit namelijk niet stil en met een goede SEO
aanpak ga je het winnen van de advertenties. 

Je bent bekend met influencers. Ze zijn niet meer weg te
denken. Wees daarom dit jaar eens creatief met influencers en
ga planmatig aan de slag. Sla ad-hoc campagnes over, neem bij
voorkeur micro influencers op in je strategie. 

Het wordt tijd om je eigen netwerk op te bouwen. Nee, social
media is geen vergane glorie maar ga ook aan de slag met E-
mail marketing. Zo ga je de diepte in met jouw bestaande
klanten die daadwerkelijk interesse hebben in jouw organisatie. 

Social (E)-commerce is niet nieuw, wel een ondergeschoven
kindje. Wil je meer verkopen? Zet dan social (E)-commerce in. Je
bent je doelgroep namelijk al aan het inspireren, dus wat let je
om te converteren? 
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Algemeen



Elk contactmoment telt in 2022 (en daarna).

Vroeger draaide een verkoop van een product of dienst in de sales, dat was de
verbintenis. Nu gaat het om het contactmoment, de online ervaring van de consument. 

Een goede online ervaring is één van de meest belangrijke elementen om je te kunnen
onderscheiden van de concurrent en om klanten te binden. Zeker als een ervaring, zoals
een goede klantenservice, vertrouwen, snelheid, etc. deel uitmaakt van de propositie. Een
ervaring gaat verder dan het probleem oplossen. Je wil ook graag een emotionele reactie
oproepen, angst wegnemen, nazorg leveren, verwachtingen managen en bijdragen aan
successen van de klant. 

Om aan één of meerdere van deze bovenstaande punten te kunnen voldoen, is het
belangrijk om als organisatie de klantreis goed voor ogen te hebben. Jij dénkt namelijk dat
een potentiële klant meteen aan jou denkt wanneer diegene een probleem heeft. In de
werkelijkheid liggen er andere partijen op de loer die sneller in de funnel toeslaan. 

Dit los je op door aan een goede branding strategie te werken zodat jouw organisatie top
of mind wordt. Houd daarbij directe- en indirecte concurrenten nauwlettend in de gaten.
Door de juiste aandacht te geven maak je het verschil. Als jij jouw doelgroep duidelijk voor
ogen hebt, je weet wat het probleem is, ga dan de oplossing bieden. 

Je wil natuurlijk wel dat men terug blijft komen voor meer informatie zodat de lead
uiteindelijk een klant wordt. Dit doe je door continu up to date te zijn in design, content en
personalisatie. Roep reacties op die aanzetten tot acties waarmee je betrokkenheid creëert
wat je omzet naar loyale klanten (fans) die jouw organisatie vergroten. 

Hoe doe je dat? 
Je komt in contact met de klant door relevante, simpele content te delen, aan de slag te
gaan met video content en een audience network op te bouwen. Hierover later meer! 

Waarom juist nu?
De online wereld verandert snel, de afgelopen twee jaar zijn deze veranderingen in een
sneltreinvaart gegaan. Persoonlijk contact werd steeds minder, men is gewend geraakt aan
het snelle online contact. Daarom is het in 2022 belangrijk om zoveel en zo persoonlijk
mogelijk in de funnel van jouw klant aanwezig te zijn.

Op de volgende pagina is de funnel zichtbaar van de contactmomenten die een klant
doorloopt. Het is duidelijk zichtbaar dat een aankoop en het behouden van klanten niet
vanzelfsprekend gaat. Het is iets waar je moeite voor moet blijven doen. 



De funnel van de contactmomenten met
de klant.

Vinden Voeden Activeren Ontwikkelen Winnen Binden

Het vinden en binden van klanten is dus niet vanzelf
sprekend. Op de volgende twee pagina's 
wordt uitgelegd hoe je klanten, maar ook medewerkers
vindt en bindt.



Vinden en binden
Vinden en binden heeft twee aspecten. Het eerste aspect is het vinden
en binden van medewerkers voor jouw organisatie. Er is namelijk een war
for talent. Het tweede aspect is het vinden en binden van klanten.
Vinden is namelijk minder lastig dan binden. Ik neem je mee in wat je het
beste kan doen om beiden aan je te kunnen binden.



Hoe vind en bind je medewerkers en
klanten?

Zorg voor aantrekkelijke en eerlijke content. Niets is zo
frustrerend als een hoop loze beloftes die niet aansluiten
bij hetgeen wat je als organisatie eigenlijk te bieden hebt.
Daarnaast oriënteert men ook steeds vaker op online
gevoel. Hoe ziet de website eruit en geven de social
media kanalen een goede en fijne indruk? Hoe puurder de
content waar je als organisatie, hoe meer betrokkenheid
je creëert. 

Het beste zou zijn dat medewerkers en klanten fan
worden van jouw organisatie. Dit doe je middels een
fanstrategie. 

Bouw aan een relatie met de klant. Dus geen leuke, grappige, dure
campagnes inzetten. Maar luisteren wat de klant wil en inspelen op deze
behoefte. 
Word fan van de fans.  

Als je aandacht wil - geef dan zelf aandacht.
Als je interessant wil zijn - wees dan geïnteresseerd.
Als je betrokkenheid wil creëren - wees dan zelf betrokken.
Als je fans wil hebben - word dan zelf fan. 

En we pakken terug naar het interne aspect. Word zelf fan van jouw bedrijf,
van jouw medewerkers en zorg dat jouw medewerkers óók fan worden van
jouw organisatie. 

Wat is een fanstrategie? 

Fans houden van een merk, fans zijn loyaal én kritisch. Fans raden een
organisatie aan bij anderen. Daarom is een fanstrategie aantrekkelijk om in te
zetten. Maar onderschat het niet, de inzet van de fanstrategie is ook pittig. Als je
hier gebruik van wil maken, moet je als organisatie ook zelf aan de slag. 

Wat moet je doen? 
1.

2.
a.
b.
c.
d.

3.

Hoe je het ook went of keert, fanstrategie gaat wel meer over mentaliteit dan
tijd. Neem de tijd om een fanbase op te bouwen d.m.v. de volgende 6 stappen.



In 6 stappen leg ik
je uit hoe je een
fanstrategie kan
implementeren in jouw
organisatie

1

2

3

Kies de positie. 
Om externe fans te maken moet je intern de kernwaarden
kraakhelder hebben. Je gaat aan de slag met de positionering om
een plekje in het hart van de klant te veroveren. Om harten te
veroveren moet je op de juiste kanalen goed aanwezig zijn. 

Leg connecties 
Ga op onderzoek uit waar jouw fans zich bevinden en richt je op
deze kanalen. Zo creëer jij op de juiste kanalen waardevolle content
waar jij en je fans blij van worden. Je bouwt zo aan een waardevolle
database.

Bepaal de communicatie.
Je hebt verschillende soorten fans en deze fans hebben andere
verwachtingen. Het is de bedoeling dat je per fan-categorie de
verwachtingen overtreft. Verwachtingen overtreffen doe je alleen door
te luisteren, het gesprek aan te gaan en men te behandelen zoals jij zelf
ook behandeld wil worden. Zet 2022 in het teken van interactie.



4

5

6

Wat kan de community betekenen voor de fans?
Wat wil je als organisatie bereiken met de community?
Wanneer is de community een succes, wat zijn meetbare doelen? 

Bouw een community
Mensen die bij een community van een organisatie zitten zijn loyaler. Zij
zullen sneller een product bestellen of dienst afnemen. Starten? Stel
jezelf dan de volgende vragen: 

Betrek de fans.
Fans die enthousiast zijn over een organisatie willen vaak meepraten,
meedenken en meedoen. Zoek daarom een samenspel en ga voor co-
creatie. Hierdoor krijg je goede ideeën en oplossingen. Fans hebben
namelijk op een andere manier met jouw product of dienst te maken dan
jij en je team zelf. Zo zet bijvoorbeeld Lays het in om de consument chips
smaken te laten bedenken.

Meet de resultaten
Hou 1 of 2 keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek. Kijk waar
men blij van wordt en verbeter minpunten. Zo blijf je jezelf als
organisatie verbeteren en blijf je luisteren naar je klanten, die je weer
om kan zetten tot fans als je de mindere punten aanpakt. Je hebt
namelijk naar ze geluisterd. Ga wel echt met de feedback aan de slag.



 Je krijgt geen fans door in middelen te
denken zoals klantenkaarten, hoge

kortingen, fancy advertenties etc. Je krijgt
fans omdat je de klant persoonlijke

aandacht geeft, interactie aangaat en ze
een fijn gevoel bezorgt. Of je nou een

product of dienst verkoopt. 
 

Voorheen kreeg je wel fans, ook wel ‘loyale’
klanten genoemd, door actiegericht te

communiceren. In deze tijd noemen we dat
geen fans meer. Fans zijn er voor je en

supporten je product of dienst. 
 

Meer weten over de soorten fans? Verdiep
je dan in de Fanpiramide. Deze piramide
vind je in het boek Fanstrategie van Wil

Michels. 

Extra tips:



Wel of
geen
purpose?
Wat is een purpose? Een
purpose is een
maatschappelijke
belofte die je als
organisatie doet. Als
merk of organisatie
dient de purpose
creatief en
geloofwaardig te zijn.
Daarnaast moet hij ook
nog eens passen én je
moet de purpose kunnen
nastreven. 

Volgens McKinsey moet je als organisatie bereid zijn te werken aan de purpose en je er ook
voor inzetten. Klanten vinden het belangrijk dat organisaties een bijdrage leveren aan de
wereld. Denk hierbij aan duurzaam werken, inzetten voor kwetsbare inwoners in de
maatschappij etc. Omdat je als organisatie meer aandacht hebt voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO), raak je als organisatie meer verbonden met je klanten. 
Vooral bij de jongere generaties is het belang van een purpose terug te zien. Wees wel
eerlijk over de bijdrage aan de wereld.

Let wel op! Heb je geen purpose? Dan hoef je er nu ook niet een te ‘verzinnen’. Zoiets heb je
i.v.m. de visie van de organisatie. Je kan beter geen purpose hebben dan een slappe. Wil je
toch krachtig laten zien wat je voor iemand kan betekenen, zorg dan voor een sterke een
marketingboodschap. 

Heb je een purpose, neem hem dan onder de loep.
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Zichtbaar zijn.
Geloofwaardig overkomen.
Autoriteit zijn binnen jouw branche. 

Content marketing is belangrijker dan ooit. Toch is het maken van
waardevolle content makkelijker gezegd dan gedaan. Men denkt al
snel dat het te veel tijd kost en niks oplevert. Jammer! Want door
wekelijks of zelfs dagelijks iets op jouw website en/of social media
kanalen te posten, blijf je relevant. Investeer hier tijd in, om zo een
organische groep van trouwe volgers (fans) op te bouwen.

Naast relevant zijn is het belangrijk dat je uitblinkt in jouw
branche. Dit doe je door aan de slag te gaan met de onderstaande
punten:

1.
2.
3.

Alle drie de punten samengevat, zorg dat je in 2022 een
kennisleider wordt. Lees daarom nu het stukje over simpele content
is king. 

Own your industry
https://yourstrategeeks.nl



Simpele content is King

Misschien ken je de uitspraak nog wel: Content is King! Enkele
jaren terug was dat ook echt zo. Hoe meer content je deelde,
hoe beter. In 2022 draait het om simpele, relevante content van
goede kwaliteit. Deel daarom als expert de kennis in jouw
branche en word kennisleider. Alleen zo kan je kwalitatieve en
unieke content delen. Men wil namelijk niet continu hetzelfde
lijstje tips zien wat ze overal lezen. Nee, het gaat om een
speciale twist vanuit jouw perspectief als expert.

Voorbeeld: zelf deel ik veel content over positionering,
marketing en personal branding. Dit zijn mijn expertises die ook
nog eens een mooi totaalpakket vormen voor een organisatie. Ik
deel op LinkedIn en Instagram content over mijn ervaringen met
tips en handvatten. Alles is 100% vanuit mijn perspectief,
makkelijk leesbaar en voor iedereen te begrijpen (hoop ik). 

Video content

Dat het steeds moeilijker wordt om tussen het algoritme van
Facebook en Instagram te komen wist je misschien wel, anders
bij deze! Met alleen een post, dagelijks of een paar keer per
week, kom je er in 2022 niet. Nee, het draait hier om de full
funnel. Van een story, tot een video, tot een Reels. Maak hier
een goede mix van in je content kalender en zorg dat je hier zo
optimaal mogelijk gebruik van maakt. 

Tip: om in het algoritme terecht te komen is het handig om
gebruik te maken van goede hashtags. Doe bijvoorbeeld van te
voren onderzoek naar hashtags die het beste bij jouw
organisatie passen. De kans is namelijk groot dat jouw doelgroep
hier op zoekt, of omdat je door de interesses sneller in hun
algoritme verschijnt.



Een goede menustructuur + werkende zoekbalk.
Gebruiksvriendelijke iconen (liefst universeel die iedereen begrijpt).
Voorkom foutmeldingen.
Visuele structuur (zorg voor een mooie, overzichtelijke website).
Flexibiliteit (vul dingen in die je al kan invullen en zorg voor zo min mogelijk
doorklikken).

Anno 2021 is een website of webshop die niet gebruiksvriendelijk is een no go. Laat
staan hoe dit is in 2022. De groei van offline naar online is de afgelopen jaren
gigantisch snel gegaan en dit zal alleen maar meer worden. Daarom is een
gebruiksvriendelijke website belangrijk, zeker voor mobiel! Met een UX Design (User
Experience Design) zorg je ervoor dat een website of webshop gebruiksvriendelijk
is. Het wordt namelijk ontworpen voor de gebruiksvriendelijke interface voor de
eindgebruiker. Waar moet je o.a. op letten:

Met tools zoals Hotjar kan je meten of je website of webshop gebruiksvriendelijk is.
Daarnaast is het nooit verkeerd om er eens een CRO specialist naar te laten kijken.
Zo kan je efficiënt je website of webshop verbeteren. 

Gebruiksvriendelijke
website of webshop



Plaats of deel interactieve video’s.
Houd peilingen op social media d.m.v. polls.
Vraag om beoordelingen. 
Integreer spellen op je website of maak hier een aparte
landingspagina voor aan. Spellen zijn altijd leuk als men iets
kan winnen. 
Ga aan de slag met gamification in je nieuwsbrieven.

Een goede, functionele, responsieve website die is ontworpen om
de beste UX te bieden is essentieel. Door interactieve elementen
toe te voegen aan je website of social media, voeg je enorm veel
waarde toe. Mensen raken betrokken bij je organisatie en komen
meer te weten. Zo creëer je meteen fans. Win - win noemen we
dat. Om direct te kunnen starten geef ik je enkele voorbeelden om
interactieve marketing te implementeren: 

Interactieve marketing

Aanvulling op een gebruiksvriendelijke
website of webshop.



SEO, terug van nooit weggeweest

Hoe je het ook went of keert, SEO (Search Engine Optimization)
een must voor elke organisatie. Owned media (eigen content)
wordt namelijk steeds belangrijker gezien het moeilijker wordt
om te adverteren en steeds meer adblockers organische content
centraal zetten. Waarschijnlijk hoef ik het je niet te vertellen,
maar als je eenmalig investeert in goede Search Engine
Optimization voor jouw website, heb je er op de long-term zeer
zeker baat bij. Dit heeft o.a. te maken met de steeds grotere
opkomst van Voice Search. Daarnaast is SEO niet meer zoals
vroeger waar je een extreem lange adem nodig hebt voordat je
resultaat ziet. Nee, Google zit niet stil en geeft tegenwoordig
voorrang aan kwalitatieve content waarin de kennisleiders van
een vakgebied of branche naar voren komen. 

Dus nog een extra reden om je als kennisleider te gaan
positioneren! Inmiddels nieuwsgierig geworden hoe je nou
kennisleider wordt? Bekijk dan mijn videotraining. 

Zelf aan de slag met SEO? Dat kan! Volg
deze cursus en optimaliseer jouw website of

webshop SEO proof. 



Micro influencer 
marketing
Influencers zijn niet meer weg te denken. Grote (macro) influencers promoten producten
waar ze ook nog eens een aardige prijs per post voor vragen. Niet iedereen heeft dat
budget of wil het daaraan uitgeven. Toch kunnen influencers een leuke en goede manier van
marketing zijn. Heb jij er bijvoorbeeld wel eens aan gedacht om te werken met micro
influencers? Micro influencers hebben een andere benadering die meestal effectiever is in
het bereiken van de doelgroep. De kleinere influencers bevinden zich vaak in een specifieke
niche met een oprecht geïnteresseerde doelgroep. Dit vergroot de kans op een conversie. 



Voorheen werden influencers ad-hoc ingezet.
Vaak omdat een product extra aandacht nodig
had of omdat er een launch heeft plaatsgevonden
die minder succesvol was dan gehoopt. Echter
gaan we nu naar een always-on strategie waar de
influencers ook daadwerkelijk in worden
opgenomen. Dus geen ad-hoc campagnes meer,
maar een strategie waar écht goed over is
nagedacht. Het is namelijk goed om als bedrijf, mits
het bij je past, een consistente aanwezigheid op
social media te creëren. In de B2C is dit al steeds
meer orde van de dag. 

Wist je dat het ook bij de B2B mogelijk is om te
werken met influencers? Het zijn niet de
influencers die je gewend bent. Vergeet het bereik
van journalisten en opiniemakers niet. Dit zijn vaak
thought leaders van het B2B publiek. 

Influencers opnemen in
de marketing strategie.

Natuurlijk wil je weten of deze investering
succesvol is. Dat kan! Er zijn verschillende
platforms waar je micro influencers kan vinden.
Zo’n platform heeft vaak een dashboard waar je
de resultaten van de influencer campagne terug
kan zien. Ook is het slim om een influencer altijd
een kortingscode te geven. Op basis van de
kortingscode kan je het succes meten. Maar wees
niet te streng! Het komt vaak voor dat jouw
(potentiële) klant later pas iets besteld, als de
kortingscode al is verlopen. Het is hoe dan ook
goed voor je naamsbekendheid. 

Meetbaarheid van een
influencer campagne.

To do voor jou:
Ga eens na of het voor jouw organisatie interessant is om te werken
met een B2C of B2B influencer. Macro hoeft niet, met micro ga je ook
scoren. Denk wel goed na over een gedegen plan en maak het
meetbaar. 



Waarschijnlijk heb je een heel social media netwerk opgebouwd. Dit is
super goed en ga daar vooral mee door! Het is ook goed om je eigen
netwerk, buiten Meta (Facebook en Instagram) om, op te bouwen. Het is
makkelijker gezegd dan gedaan en vergt een lange adem, maar het gaat
geweldige resultaten leveren. Ik heb het namelijk over...E-mail marketing. 

Als jij naar jouw doelgroep of klant nieuwsbrieven mag sturen, dan heeft
diegene jouw organisatie toegelaten in zijn of haar personal space. Ze zijn
oprecht geïnteresseerd in hetgeen wat jij aanbiedt als product of dienst.
Omdat deze groep geïnteresseerd is, kan je specifieke content gaan delen
in plaats van alleen inspirerende content op social media. Er wordt
namelijk gigantisch veel gedeeld, men vangt de hele dag prikkels op en
wordt steeds selectiever in wat op te nemen. Door custom content te delen
via E-mail, win je het van de concurrent. Dus waar wacht je nog op? Neem
E-mail marketing op in je strategie en bouw aan je base.

Je eigen Audience
Network.

https://yourstrategeeks.nl
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Word kennisleider

Degene die meer whitepapers van mij lezen kennen dit fenomeen waarschijnlijk al.
Kennisleiderschap was in 2021 een opkomend iets en wordt in 2022 alleen maar groter. Niet
bekend met deze whitepapers? Download ze dan via de website. 

Waarom kennisleiderschap
Met kennisleiderschap voed je de doelgroep met informatie. Je wint vertrouwen, waardoor
het makkelijker wordt om door te gaan tot een verkoop. Combineer kennisleiderschap met
social selling en keiharde acquisitie is niet meer nodig. 

We worden dagelijks overspoeld door advertenties. We zien zoveel advertenties met
triggers tot een verkoop, dat we niet eens meer zien dat het advertenties zijn. We scrollen
door en er vindt geen tot heel weinig interactie plaats. Technisch gezien is dit ‘koude
acquisitie’. Men kent jouw organisatie of merk waarschijnlijk helemaal niet. 

In plaats van adverteren ga je op onderzoek uit waar jouw doelgroep zich bevindt. Zorg
dat je op deze kanalen aanwezig bent door kennis te delen over hetgeen wat jij aanbiedt.
Neem de doelgroep mee in het verhaal wanneer je iets nieuws lanceert zoals een product,
training, dienst etc. Voed de doelgroep met kennis totdat ze denken: JA! Laten we dat
doen.

Voorbeeld: als ik een nieuwe video training ga
lanceren, deel ik stap voor stap nieuws over de video
training en inhoud wat erbij aansluit. Ik deel dat er
iets leuks aan komt, dan deel ik dat het een video
training wordt over een bepaald onderwerp. Aan de
hand van dat onderwerp ga ik berichten delen,
zonder alles te verklappen. Dan tel ik af tot de launch
van de training en BAM! Daar is ie. Na de launch blijf
ik af en toe het bestaan van de training te delen. Niet
iedereen heeft er meteen behoefte aan namelijk,
maar zo blijf ik wel onder de aandacht.

Hiermee maak ik meteen een sprongetje naar B2B
content. 



Netwerk via LinkedIn. Stuur berichtjes
naar degene die voor jou een potentiële
klant kan zijn. Ga het gesprek aan door
te onderzoeken wat het probleem is en
waar jij de oplossing voor kan bieden. 
Overigens deelt deze doelgroep veel

binnen hun eigen netwerk met
bijvoorbeeld polls. Kijk waar de

pijnpunten liggen en speel hierop in met
je eigen B2B content. Beantwoord de

vragen d.m.v. een goede post en word
kennisleider. 

1
Schrijf kwalitatieve blogs met specifieke
oplossingen van bepaalde problemen of

vraagstukken binnen jouw branche. Zorg
dat je met de blogs SEO waardig scoort

waardoor je binnen Google zichtbaar bent. 
 

Daarnaast zijn de blogs weer ideale
content om te delen binnen je netwerk op
LinkedIn. Knip zo’n blog op in 3 tot 5 posts
en maak er een verhaal van (storytelling). 

2
Deel verhalen d.m.v. storytelling. Men wil

helemaal niet weten hoe goed jouw
product of dienst is. Maar deel met de
ondernemer, directeur of manager het
verhaal van jouw oplossing. Dit klinkt

misschien heel zweverig. Dat is het niet,
deel bijvoorbeeld persoonlijke learnings.

Zo hebben ook zij het gevoel dat ze
zaken doen met een persoon in plaats

van een bedrijf. 

3

Vroeger waren ‘zakenmannen’ niet bezig het vergaren van informatie. Er werd meteen koud gebeld (koude acquisitie) of koud
gemaild. Ze bleven maar achter potentiële klanten aangaan, totdat er werd gescoord. In het online tijdperk waar we nu in leven,
is het niet meer nodig om hier uren en uren aan te spenderen. Er zijn verschillende mogelijkheden om B2B ook onder de aandacht
te komen. Ik benoem de drie beste voor je:

Business to Business content



Dit is een mooie aanvulling als het gaat
om Personal Branding.

Zoals bij de content en middelen ook aangegeven wordt het
delen van video’s ontzettend belangrijk, wil je nog opvallen in
het algoritme. Personal video is een mooie aanvulling op de
personal branding! In plaats van alleen tekstuele posts, kan je
ook video’s delen met je netwerk. Dit hoeven geen video’s te zijn
van hoogwaardige kwaliteit. Neem ze gewoon op met je mobiel
en deel je verhaal. Dit kan van alles zijn! Zoals de introductie
van een nieuwe dienst, het voorstellen van een collega, een
Q&A, de vraag om nieuwsbrief inschrijvingen etc. 

Personal video
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First party cookies

We worden overspoeld met informatie, dat is al jaren zo en er zijn alleen maar tools en technische
snufjes bijgekomen om mensen nog meer te prikkelen en achtervolgen. Organisaties zijn erg goed
geworden in ‘stalking’ en minder in ‘talking’. Toch heeft de consument meer behoefte aan talking met
een organisatie wat relevant is, dan stalking over iets waar de behoefte niet ligt. 

Door de privacy regelgeving wordt ‘stalking’ ook steeds moeilijker. Vanaf 2023 is het klaar met de
third-party-cookies. Jammer van alle opgedane data maar niet getreurd! Voor alles is een oplossing
wat misschien wel voor een meer stabiele basis zorgt en echte fans. Namelijk first party cookies. Dit
wordt ook wel de ‘’first-party’’ data strategie genoemd. Je bouwt aan een band met bezoekers,
prospects en klanten door op een slimme manier data op te bouwen. Namelijk met de inzet van
TraceDock of een CDP zoals BlueConic. 

Let wel op dat je je hier niet te veel op vast pint en wel aan een eigen fanbase blijft bouwen. Je wil
namelijk het vertrouwen winnen van de klant. Vertrouwen win je door iets aan te bieden waar
toekomstige fans naar op zoek zijn. Denk hierbij aan oplossingsgerichte content. Je blijft de klant
voeden door je verhaal te vertellen, maar ook door te luisteren. Dit wordt vaak vergeten, maar
luister naar je klanten ga de interactie aan. Zo hoef je niet continu op zoek naar nieuwe klanten. Het
gesprek aangaan gaat eenvoudig door de mogelijkheid om te Whatsappen te bieden, polls op social
media uit te zetten, etc. 



Social (e)-Commerce
Steeds meer webshops lopen tegen de grenzen aan van het last-click-conversiemodel van
Google. Daarom is social commerce een interessante ontwikkeling (die eigenlijk al sinds
midden 2020 gaande is). Men kan namelijk via de social media app een aankoop doen.
Gewoon hoppa! Direct nadat jij een product hebt gedeeld welke zij toevallig mooi vinden.
Via social media worden er namelijk enorm veel aankopen gedaan. Toch is dit een feature
die verwaarloosd wordt. Zonde, want social media heeft een enorm aantal gebruikers die
geïnspireerd willen worden. Als jij de inspiratie koppelt aan commerce, heb je een win-win
situatie waar je gebruik van moet maken. Komend jaar zal je dan ook steeds meer social
commerce features gaan zien. Dus maak het de consument zo makkelijk mogelijk en stel jouw
producten en diensten beschikbaar via in-app shopping. 
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Tot slot...



De trends die ik sowieso ga toepassen voor mezelf, maar ook voor mijn klanten. 

Mijn favorieten

Elk contact moment telt,
maak het persoonlijk.

Dit pak ik als volgt aan:
content delen vanuit mijn
ervaringen i.p.v. theorie.
Hier ga ik intensiever op
zoek naar interactie op
vooral LinkedIn, maar ook
Instagram. Hier bevindt
mijn doelgroep zich. 

Zorg dat je kennisleider
wordt binnen jouw
branche.

Hier ben ik al fan van!
Het is wel iets wat ik
komend jaar verder gaat
uitbouwen door branche
gerichte whitepapers te
schrijven en meer
videotrainingen online te
zetten.

Ga aan de slag met
simpele content en
combineer dit met
(personal) video content.

Less is more zullen we
maar zeggen. De content
die ik nu post is niet lang,
ik ga komend jaar wel
sneller tot de kern komen
óf een verhaallijn
opbouwen. En ja, ook ik
ga meer video's delen.

SEO, terug van nooit
weggeweest.

Dit staat erg hoog op mijn
to do list om komend jaar
flink te boosten d.m.v.
blogs, kennis te delen op
mijn website en alles SEO
technisch in te richten.
Ook bij mijn klanten komt
voor 2022 de focus hier
meer op te liggen.

Bouw een Audience
Network op.

Working on it! Omdat ik
whitepapers schrijf, bouw
ik al aan een Audience
network. Komend jaar wil
ik dit laten groeien en
meer uit E-mail gaan
halen. Ik werk met
MailBlue als E-mail
programma.



Ik kan je helpen om de juiste marketing trends voor jouw
organisatie toe te passen in de marketingstrategie voor 2022. 

Nog geen strategie op de plank? Geen probleem! Ook hier
kan ik je bij helpen. 

Karlijn Raijmakers
Owner

Aan de slag?

karlijn@yourstrategeeks.nl

06 - 55 34 32 48

connect op LinkedIn


