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Heb je ooit wel eens gedacht:
 
Hoe is die ondernemer gekomen waar hij nu is? Of welke technieken zou hij 
gebruiken om naar een volgend niveau te groeien? Wat zou zijn blauwdruk 
voor succes zijn? In dit e-book ga ik je meenemen in mijn persoonlijke verhaal, 
wat begint met een aantal inzichten op gebied van mindset, mentaliteit en 
productiviteit.
 
Vervolgens ga ik de belangrijkste elementen van een online marketing 
mindset en strategie anno 2018 met je delen. Afhankelijk van waar jij als 
ondernemer en jouw business nu staat, kun je hier verschillende inzichten 
uit halen.

Mijn naam is Martijn van Tongeren. 
Ik ben 25 jaar en heb de afgelopen 
jaren een bizarre groei meegemaakt 
in zowel mijn persoonlijke als 
professionele leven. Ik werd mede-
eigenaar van 2 bedrijven en de 
verwachting is dat daar in het 
komende jaar nog 1 of 2 bedrijven 
bij zullen komen.

Ik geloof dat er altijd ruimte is 
voor groei. Of je nu net begint met 
ondernemen of al jaren bezig bent. 
Daarom hoop ik dat ik jouw geest met 
in ieder geval één van de inzichten 
kan verruimen. Dan is het e-book wat 
mij betreft geslaagd :-)
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Hoe het begon…
Op mijn 16e begon ik met het maken van websites. Maar alleen websites maken die 
dienden als visitekaartje was in mijn ogen niet genoeg. 

Een website zou veel meer moeten kunnen. Hoog scoren in Google. Zorgen dat er 
daadwerkelijk klanten uit komen. Dus ging ik op zoek naar meer informatie en al snel 
kwam ik bij ‘internetmarketinguniversiteit.nl’ van ene Tonny Loorbach. Tonny gaf des-
tijds gratis seminars om te leren hoe je van je website een marketingmachine kon 
maken. Dus ik besloot om ook naar zo’n seminar te gaan, want hoe meer informatie 
ik consumeerde, hoe meer ik wilde weten.
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Mijn honger om te ondernemen werd dankzij de IMU steeds groter. Ik wist dat ik 
ondernemer wilde worden. Ik wist alleen nog niet precies waarmee. Op een dag kreeg 
ik een idee. Niet het geweldigste idee ter wereld. En ook niet iets waar mijn ziel en 
zaligheid lag, maar wel iets waar ik een kans tot slagen in zag. Daarom wilde ik het 
toch graag gaan proberen.

Google begon die tijd steeds meer in te zetten op haar diensten als Gmail, Google 
Docs, Google Spreadsheets, etc. Maar vrijwel niemand gebruikte het nog. Of er werd 
gebruik gemaakt van slechts een paar basisfuncties, terwijl er al veel meer mee kon. 
Mijn business was geboren: mensen leren hoe zij zelf eenvoudig meer uit de gratis 
diensten van Google konden halen. 

Mijn eerste website!
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Langzaam verslapte mijn interesse in het onderwerp ‘Google diensten’. Ik begon 
andere mensen, die ik kende via het netwerk van IMU, te helpen met hun website 
en online marketing. Mijn eerste klant was erg tevreden en via via had ik binnen een 
maand 8 klanten die met me weg liepen. Meer klanten dienden zich aan. Al snel 
verdiende ik een paar duizend euro per maand. Best lekker, voor een studentje!
 
Mijn afstudeerscriptie wijdde ik aan -wat anders?- online marketing en SEO. Mijn idee 
was om dat te combineren met een stage. Bij een bedrijf dat daar heer en meester in 
is.

Dus klopte ik weer aan bij Tonny.
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Maar helaas.
Ik werd afgewezen. De reden: Tonny had geen plek voor een stagiair. Daar ging mijn 
masterplan om onderdeel van Team IMU te worden…

Maar één van mijn lijfspreuken is: De aanhouder wint. 

Dus veranderde ik mijn aanpak.

Kort na mijn afwijzing vond er een klantenseminar plaats. Drie keer raden wie daar 
op de eerste rij zat. Om de nieuwe informatie te consumeren en te borrelen met 
ondernemers. Maar ook om Tonny en zijn team face-to-face te overtuigen van mijn 
toegevoegde waarde.

Ik gooide het over de boeg van stagiair, probeerde mijn voet tussen de deur te krijgen 
met een afstudeeronderzoek, bood me zelfs aan als gratis werknemer. Nee bleef nee.

Een paar weken later verscheen er een nieuwe vacature online: Organisatie / Support 
Topper gezochtEn ik dacht – That’s me! Dus daar ging ik. Inmiddels poging 5.

Dit keer werd ik uitgenodigd voor een gesprek – hell yeah!

De aanhouder had gewonnen.
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Toen ik binnenkwam was er net een actie geweest dus was de mailbox overvol. Nadat 
ik een paar uur naast Seph had gezeten om te zien hoe hij de support aanpakte ging 
ik zelfstandig aan de slag om samen met hem de mailbox leeg te rammen.

Klanten waren enorm blij met mijn snelle en behulpzame support waardoor ik na 
ongeveer 3 weken het vertrouwen van Tonny kreeg om hier zelfstandig verantwoordelijk 
voor te zijn.

Ik werkte kei en keihard, omdat ik het fantastisch leuk vond om zo veel mensen te 
helpen, maar er ook ontzettend veel te doen was. Ik zag overal kansen en bleef gas 
geven.

Mijn geheim? Connectie

Ik gaf niet alleen antwoord op vragen, maar creëerde een band met veel van onze 
klanten. Ik gaf niet alleen support, maar bracht ook een stukje emotie mee in mijn 
communicatie. Zo prikte ik door vragen heen en gaf een beter advies dan waar ze 
om vroegen. Ik probeerde me in te leven in de business van de klant en was oprecht 
betrokken om ze te helpen meer succes te behalen met hun website.
 
Zo kreeg ik van één van onze klanten veel vragen over een productlancering die ze 
aan het voorbereiden was. Ik hielp haar graag. Tijdens de lancering keek ik mee met 
haar pagina’s en webinars en adviseerde ik hoe ze die beter kon laten converteren. 
Uiteindelijk haalde ze meer dan 10.000 euro omzet met een product van slechts 70 
euro!
 
Onze klanten waren in mijn ogen geen mensen die even wat geld hadden overgeboekt 
en nu alleen maar lastig waren. Het was mijn missie om ervoor te zorgen dat ze zo 
gelukkig en succesvol mogelijk zouden worden dankzij ons product.
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Wat ik nu nog regelmatig doe is vragen beantwoorden in de vorm van een video. 
Het kost mij niet heel veel moeite om op te nemen, maar ik kan via een video mijn 
antwoord veel beter laten overkomen en vaak ook nog wat extra tips meegeven. En 
het is nog een stuk persoonlijker ook!
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Van sales-hater naar sales-koning

Ik heb altijd een hekel gehad aan sales. Van die irritante mensen die je opbellen om 
een product te verkopen waar je niet op zit te wachten. Of die je op straat lastig vallen 
terwijl je gewoon aan het winkelen bent. Donder op.
 
Nooit gedacht dat ik ooit iets met sales te maken zou willen hebben.
 
Maar door mijn oprechte passie en geloof in het websitesysteem van de IMU, begon 
ik het regelmatig aan mensen aan te raden. Niet om die mensen af te zetten, maar 
omdat elke vezel in mijn lijf ervan overtuigd is dat de aanschaf van ons websitesysteem 
een goede beslissing is.
 
Wat bleek? Ik maakte de meeste sales! Terwijl we ook een apart salesteam hadden. 
Ik nam gewoon de telefoon aan als ik wat tijd over had.
 
Sales-haat is iets wat ik terug zie komen bij heel veel ondernemers. We maken allemaal 
een product waar we in geloven, maar om het vervolgens te moeten verkopen is 
ineens een hele grote stap.
 
Wanneer je iets gaat verkopen is het belangrijk om in te spelen op de behoefte van de 
persoon met wie je aan het praten bent. Als iemand aangaf dat ze heel graag beter 
wilde scoren in Google, dan vertelde ik alleen maar over de SEO voordelen die ons 
websitesysteem met zich meebracht. Als iemand aangaf dat ze gek werden van hun 
webdesigner of programmeur, vertelde ik over de vrijheid die ze zouden krijgen als ze 
met ons systeem aan de slag zouden gaan.
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Geen leugens, allemaal oprecht. Maar wel inspelend op de behoefte van de persoon 
die ik aan de telefoon had. Pushte ik mensen soms om het product te kopen? Zeker 
weten. Omdat ik ervan overtuigd was dat ons product ze zou helpen om naar het 
volgende niveau te komen.
 
Ik geloof erin dat de meeste mensen zijn gaan ondernemen om andere mensen op 
een bepaald gebied te helpen.
 
Als je een product of dienst hebt die mensen daadwerkelijk verder helpt, dan zou het 
als je plicht moeten voelen om je product te verkopen. Niet als iets vervelends.
 
Jouw verkoopverhaal is de aanleiding voor hun oplossing. Je zou het zelfs een 
‘oplossingsverhaal’ kunnen noemen.
 
Dat brengt meteen een hele andere vibe met zich mee, toch?
 
Wees dus niet bang om te gaan verkopen of om een klein beetje psychologie te 
gebruiken op je website. Speel in op die behoefte van je bezoekers. Het zou egoïstisch 
zijn om al die kennis voor jezelf te houden en het niet aan ze te verkopen.
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De kracht van positiviteit

Eind 2014 gingen we met heel team IMU (destijds 5koppig: Tonny, Tim, Seph, Chris 
en ik) naar Florida om naar het Date with Destiny event van Tony Robbins te gaan.

een beetje gespannen koppies wel…

Eén van de dingen die tijdens dit seminar regelmatig naar voren kwam, was mindset. 
Gaat het even niet zo lekker met je? Probeer dan nog steeds naar de positieve dingen 
om je heen te kijken. De manier waarop je over dingen nadenkt beïnvloeden je acties 
en je gedachten continu.
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Het positieve is altijd aanwezig. Het negatieve is ook altijd aanwezig. De keuze waar 
je op focust is aan jou.
 
I know. Dit klinkt enorm simpel. Maar doe het consequent en je bent één van de 
gelukkigste mensen op deze wereld.
 
Elke dag probeer ik vanuit een positieve en blije plek te leven en te ondernemen. 
Dankbaar te zijn voor alle kansen en mogelijkheden die we hebben. Als ik daar ook 
maar een klein beetje van kan doorgeven aan de mensen waar ik mee in contact kom, 
is mijn dag eigenlijk al geslaagd.

De weg naar productiviteit

Op een ochtend werd ik rond 6 uur wakker. Onrust in mijn hoofd. Normaal gesproken 
zou ik nu gaan sporten, maar er spookten nog 100 e-mails van de vorige dag in mijn 
hoofd. Ik wist ook dat er die dag waarschijnlijk nog 200 bij zouden komen.
 
Ik besloot eens niet te gaan sporten, maar direct achter mijn computer te gaan zitten. 
Doel: Inbox 0. Alle mails moesten weggetikt worden voor ik de sportschool in zou 
duiken.
 
Wat bleek? Ik was mega-productief op dit tijdstip. Binnen 3 uur had ik alle mails 
weggetikt. Iedereen had een reactie van me gekregen, nog voor ze hun laptop open 
hadden gedaan. Wat een opluchting!
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Eén van mijn lifehacks voor energie en focus is om elke ochtend te sporten. Door te 
sporten activeer je je lichaam, voel je je vitaler en functioneert je brein ook nog eens 
beter. Direct na het sporten sta ik ‘aan’ en kan ik 100% aandacht geven aan wat nodig 
is, zonder nog half in dromenland te zijn. Anderen gebruiken hier koffie voor, maar 
dat drink ik niet. Fijne bijkomstigheid: door ’s morgens te sporten val ik ’s avonds veel 
makkelijker in slaap.
 
Ik besloot: dit is mijn nieuwe ritme. Door iets te schuiven met de indeling van mijn tijd 
was ik veel productiever en waren onze klanten veel blijer dan hiervoor. Pure winst!
 
Ondertussen zit mijn dagritme weer iets anders in elkaar, gezien ik een stuk minder 
reactieve taken heb en geen honderden mails meer hoef te beantwoorden voor de 
zon opkomt.
 
Ik ben ervan overtuigd dat een goed ritme en routine (en sport + voedsel) ontzettend 
veel invloed kan hebben op je productiviteit. Daarom vind je aan het eind van dit 
e-book een bijlage met mijn huidige ideale dagindeling. Kijk of er iets bij zit wat bij je 
past en doe er je voordeel mee :-)
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Tijd om je hoofd op te ruimen

Naast de support-taak die ik had, waren er nog tal van zaken die ik graag wilde oppakken 
om de IMU groter te maken. Maar door de hoeveelheid reactieve taken kon ik er voor 
mezelf geen moment voor kiezen. En als ik dan eindelijk een moment had gevonden 
om aan één van de projecten te werken, bleef het lastig om te focussen omdat er nog 
vijf andere dingen door mijn hoofd spookten die ik nog wilde doen.
 
Kortom: Ik was niet productief door een teveel aan taken en ideeën.

We noemen dat hier op kantoor ook wel het 
probleem van potentie: er zijn zó veel goede 
ideeën die je zou kunnen uitvoeren. Het enige 
wat in de weg zit is tijd. Daarom zal je keuzes 
moeten maken.
 
Ik besloot om mijn hoofd te gaan organiseren. Ik 
schreef al mijn ideeën en taken uit op losse post-
its. Binnen een paar minuten had ik al meer dan 
40 post-its gevuld. Geen wonder dat ik me niet 
goed kon focussen… ruim 40 zaken die constant 
door mijn hoofd aan het dwarrelen waren!
 
Tijd om orde op zaken stellen en voor mezelf 
bekijken wat ik prioriteit wilde geven voor die 
week. Dat plaatste ik vervolgens in mijn to-do 
lijst. De 35 andere dingen waar ik sowieso niet 
aan toe zou komen kwamen op de grote hoop, 
waar ik de week erna weer een aantal taken uit 
zou kiezen om die week mee aan de slag te gaan.
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Door al die punten uit te schrijven en stuk voor stuk af te ronden, kreeg ik weer meer 
ruimte in mijn hoofd voor inspiratie en creatieve taken om de business mee vooruit 
te helpen. Wat een game-changer!
 
Ondertussen gebruik ik geen fysiek scrumbord meer voor mijn taken maar houd ik het 
digitaal bij via ‘Wunderlist’. Het principe blijft hetzelfde: Ik heb een grote dump met al 
mijn plannen & projecten. Elke zondag/maandag plaats ik vervolgens een aantal van 
deze taken in een aparte lijst die ‘Deze week’ heet. Alles wat ik de week erna wil doen 
komt in ‘Volgende week’. Mocht ik dan eerder klaar zijn met alles wat op de planning 
van deze week staat, kan ik altijd nog wat taken oppakken van de week erna.
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Hapklare brokjes maken

Iets waar veel ondernemers moeite mee hebben zijn grote projecten. Vergelijk het 
met een scriptie op de universiteit of het opbouwen van een volledige website: het 
lijkt op zichzelf een té groot project.

Complexity is the enemy of execution

Hoe groter het project, hoe onbehapbaarder het is. Hoe lastiger en complexer het lijkt. 
Terwijl elk project, bijvoorbeeld het maken van een website, op te delen is in kleinere, 
simpele, hapklare brokjes. 

Dus in plaats van ‘Website maken’ een half jaar bovenaan je to-do lijst te laten staan, 
zou je die ook als volgt kunnen opknippen:
 
Website maken
•   Inventariseren welke pagina’s op de website moeten komen
•   Elke pagina wordt een los project op zich (en kan je ook nog in tweeën knippen     
zoals hieronder)

•   Teksten voor pagina X
•   Afbeeldingen voor pagina X
•   Logo (laten) maken
•   Huisstijlkleuren invullen
•   Contactformulier koppelen aan e-mailadres
•   Live gaan
 
Op deze manier kun je heel eenvoudig alle onderdelen van het element ‘Website maken’ 
aftikken. Heb je even geen inspiratie voor de teksten voor je pagina’s? Dan kan je 
misschien alvast een huisstijl kleur bepalen of je contactformulier koppelen.
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En moet je echt AL je pagina’s af hebben voor je website live gaat? Of zou een homepage 
en een contactpagina al een prima begin zijn?

Intrinsieke motivatie

Met concrete doelen zorg je ervoor dat je een punt op de horizon hebt waar je naartoe 
werkt. Door deze doelen zo klein en behapbaar mogelijk te maken, zorg je dat alles in 
je systeem weet dat je vooruit gaat. En vooruitgang staat gelijk aan geluk. 

Progress equals 
happiness

- Tony Robbins
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Gelukkige mensen zijn vaak weer een stuk productiever dan ongelukkige mensen. 
Daarom noem ik dit ook wel een opwaartse spiraal waar je jezelf in kan dwingen als 
je deze strategie zou gaan toepassen!
 
Uiteindelijk is dat ook hoe ik door de enorme berg werk heen heb kunnen komen in 
2015. Ik wist waar we heen wilden met het bedrijf, het team en het systeem. Door 
concreet te maken wat er nodig was om daar te komen, kon ik door blijven rammen 
om daar uiteindelijk terecht te komen.
 
Zonder dat doel voor ogen had ik nooit van m’n leven zo lang door kunnen gaan met 
het leveren van klantondersteuning op zo’n hoog niveau. Ik was intrinsiek gemotiveerd 
om door te blijven knallen.
 
Ik ben erachter gekomen dat het maken van concrete doelen die je opdeelt in kleine 
hapklare brokjes een eenvoudige, maar super effectieve manier is voor mij. Kijk of dat 
bij jou ook werkt, of zoek iets waar jij zelf gemotiveerd door raakt. Want één ding weet 
ik in ieder geval zeker: zonder intrinsieke motivatie ga je de eindstreep niet halen.

F*ck die 10!

Ik spreek regelmatig mensen met briljante ideeën. Die een half jaar later nog steeds 
dat idee hebben, maar er niet aan zijn toegekomen...
 
De reden daarvoor is 99 van de 100 keer dat het project op zichzelf te groot is én dat 
deze mensen het project zo perfect mogelijk willen uitvoeren.

Dus je hebt al een project wat lastig te behappen is. Wat je dan ook nog PERFECT 
wil gaan uitvoeren. Resultaat is dat er geen resultaat is, omdat het project nooit een 
concreet eindpunt heeft.
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Om vooruit te komen moet je continu stappen zetten. Want: stilstand is achteruitgang 
(zeiden duizenden anderen al voor mij). Daarom wil je concrete meetbare punten 
hebben die je kunt aftikken. En hier is het mooie: dat hoeft allemaal niet perfect te 
zijn!
 
In mijn ogen kun je beter voor een 8 gaan. Doorgaan met de volgende stap die je ook 
als 8 oplevert. Vervolgens weer met een volgende stap die ook een 8 waard is. Verspil 
geen weken, maanden of jaren om ergens een 10 van te maken. 
 
Ja. Echt. F*ck die 10!

Je grootste vijand is perfectionisme. Want in de tijd dat jij een jaar deed over je 10, 
heb ik al meer dan 50 keer een 8 opgeleverd ;-)

Ook dit e-book is verre van perfect. Elke keer als ik het lees kan ik weer tientallen 
zinnen aanpassen of verbeteren. Of heb ik weer een idee wat er ook goed in zou 
passen. Het zou never-ending story kunnen zijn, maar terwijl ik dit schrijf weet ik dat 
dit de laatste aanpassing is die ik aan het e-book doe. #tijdvoordevolgende8

Kansen zien, kansen grijpen

If you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one 
moment. Would you capture it, or just let it slip? – Eminem

Tonny wierf altijd klanten voor de IMU via zijn webinars. Ikzelf had al jaren de droom 
om meer naar de voorgrond te treden als spreker.

Die kans kreeg ik al in de vorm van webinars voor onze klanten, maar het leek me 
fantastisch om ook webinars en seminars te geven voor onze volledige mailinglijst 
zodat heel ondernemend Nederland van mijn bestaan zou weten.
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Tonny begon het vak SEO ondertussen beu te worden en focuste zich het liefste op 
conversie. Stiekem vond ik conversie ook veel interessanter, maar ik besefte me dat 
het voor mij niet het moment was om daarop in te zetten als Tonny daar zijn primaire 
focus van maakte.
 
Dus koos ik ervoor om me te specialiseren op een minder spannend vakgebied: SEO. 
Niet dat ik er helemaal geen bal aan vond, maar het was niet mijn eerste keus geweest.

Ik besefte me wel dat deze stap van grote invloed zou kunnen zijn op mijn toekomst 
binnen het bedrijf.
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Ik wilde me nog steeds bewijzen en ging dus vol gas met mijn SEO webinars. Mensen 
buiten ons klantenbestand maakten ook kennis met mij. De webinars werden (gelukkig) 
vol enthousiasme ontvangen en veel van de Phoenix-klanten die we nu hebben zijn 
via deze webinars binnengekomen.
 
Als ik hier nu aan terugdenk, weet ik zeker dat ik zonder de beslissing om ‘SEO expert’ 
te worden, nu geen mede-eigenaar was geweest van de IMU. Door ‘dé SEO goeroe’ 
van de IMU te worden kon ik namelijk naar de voorgrond treden en laten zien wat ik 
waard was. Had ik die stap niet gezet, was ik nog veel langer actief geweest op de 
achtergrond, alleen voor onze klanten.
 
Ook jij als ondernemer zal kansen op je pad krijgen die bij kunnen dragen aan het 
uiteindelijke doel dat je voor ogen hebt. Soms liggen ze niet 100% in lijn met wat je 
het aller-aller liefste zou doen.

Aan jou de vraag of dat een probleem is, of dat je bereid bent een opoffering te maken 
‘for the greater good’.

Dingen uit handen geven

Zeker aan het begin van je ondernemerschap werk je keihard en doe je eigenlijk alles 
zelf. Dat is niet het meest efficiënt, maar de meesten van ons hebben niet de luxe om 
direct alle vervelende taken uit te besteden.
 
Toch zou dat in mijn ogen wel je doel moeten zijn (tenzij je het heerlijk vindt om ALLES 
zelf te doen). Zodat jij alleen nog maar hoeft te doen waar je goed in bent. Want op 
het moment dat jij het meest in je kracht staat, zal je bedrijf, en daarmee ook jijzelf, 
de meeste groei doormaken.
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Zo deed Chris fulltime sales bij ons tot eind 2016. Af en toe sprong ik bij wanneer dat 
nodig was, maar het was niet mijn primaire taak. Ik begon net een aantal van mijn 
taken over te dragen aan de nieuwe aanwinsten van team IMU toen Chris besloot zijn 
eigen bedrijf in Facebook Marketing te beginnen.
 
Net op het punt dat ik een extra stap wilde maken aan de marketingkant, moest er 
een gat worden opgevangen bij de telefonische sales. Kon ik het doen? Ja. Was ik er 
goed in? Ja. Droeg het bij aan het doel waar ik uiteindelijk naartoe wilde? Niet direct…
 
Dus ging ik nadenken over alternatieve oplossingen. Zouden we hier iemand voor 
moeten aannemen, of zouden we het helemaal kunnen uitbesteden?
 
Ik was via onze eigen community in contact gekomen met een nieuw salesbedrijf. Ik 
besloot ze op te bellen om te polsen of zij interesse zouden hebben in de opvolging 
van onze leads, op no cure no pay-basis. Dat hield in: als zij niks zouden verkopen, 
zouden wij er ook niets voor hoeven betalen.
 
Ik vond het wel een enge beslissing. Andere mensen zouden zich opeens met onze 
potentiële klanten gaan bemoeien. Als ik al die mensen persoonlijk zou spreken zou 
het allemaal wel goed komen. Maar ja… als ik een stap vooruit wilde zetten, dan moest 
ik die sales echt niet zelf gaan doen. Dus schudden we elkaar enkele weken later de 
hand om een trial te gaan draaien.
 
Wij hadden geen telefonische verkoop meer op onze eigen werkvloer, maar zagen 
elke week nieuwe klanten binnenkomen die via onze salesboys (zoals we ze noemen) 
waren binnengekomen. De retentie was goed en ik was enorm blij met deze beslissing. 
Ik was geen extra tijd kwijt aan het trainen van een personeelslid en was zelf geen 
tijd meer kwijt aan sales. Ik hoefde alleen te betalen als er daadwerkelijk een nieuwe 
klant bij kwam.
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Telefonische sales is iets waar veel ondernemers en bedrijven niet aan toekomen. 
Toch zijn er vaak mensen die potentieel klant zijn, maar wel graag 1-op-1 contact 
hebben voor ze daadwerkelijk iets kopen. Daarom hebben we -nadat het succes voor 
ons bewezen was (€184.887,- extra omzet in een jaar tijd zonder enig omkijken voor 
ons)- besloten om de handen ineen te slaan en hier samen een nieuw bedrijf in te 
starten: SalesPassie BV.
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Bizar om te bedenken dat dit allemaal is voortgekomen uit de noodzaak om sales uit 
te besteden, zodat ik mijn focus kon behouden. Nu is dit uitgegroeid tot een volledig 
nieuw bedrijf waar ik mede-eigenaar van ben.

Marketing gaat om mensen

Ik ben een echt mensen-mens. Ik houd van andere mensen en heb het liefst dat alle 
mensen gelukkig zijn. Daarom ben ik ook ooit begonnen op de support van de IMU: 
zodat ik andere mensen gelukkiger kon maken door ze te helpen.
 
Door de jaren heen heb ik me beziggehouden met het verbinden van mensen vanuit 
onze support, maar ook vanuit onze community. Hier brengen we mensen met elkaar 
in contact op een schaalbare, maar persoonlijke manier.

Klantenondersteuning is altijd de ruggengraat van ons bedrijf geweest. Omdat we 
blije mensen om ons merk heen hadden, hebben we bestaansrecht opgebouwd en 
zijn we blijven groeien. 
 
Anno 2018 denk ik dat je je moet realiseren als ondernemer zijnde dat persoonlijk 
contact en de manier waarop je je bestaande klanten behandelt enorm belangrijk is.

Die focus op mensen is er bij ons altijd geweest aan de achterkant. Nu zijn er echter zo 
veel marketeers, advertenties, websites en mailinglijsten waar mensen mee worden 
‘lastiggevallen’, dat het ook aan de voorkant belangrijk is om te realiseren dat je te 
maken hebt met mensen.

20 jaar geleden kon je prima een ‘nieuwsbrief’ versturen met een aantal producten 
zonder veel bijzonderheden. Je was in die tijd maar 1 van de 10 mails die iemand in 
een week binnenkreeg.
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Vandaag de dag staan de meeste mensen op honderden mailinglijsten ingeschreven, 
zien we meer dan 3000 advertenties per dag en is onze gemiddelde aandachtsspanne 
verlaagd naar slechts 8 schamele seconden. Daarmee kunnen we onze aandacht nu 
1 seconde minder lang vasthouden dan een goudvis.
 
Dit is ook waarom beelden en camerahoeken in films nu veel vaker wisselen dan in 
films van 10-20 jaar geleden ;-)
 
Wil jij dus opvallen met jouw boodschap, jouw product of jouw verhaal? Dan is het 
superbelangrijk dat je binnenkomt bij de mensen. Dat ze weten dat wat jij te bieden 
hebt, bij hen past.
 
Dat betekent dus niet dat je uitstraalt: Hallo! Hier is mijn product! Kopen?
 
Dat betekent dat je uitstraalt: Hallo, ik ben hier om jou zo veel mogelijk waarde te 
bieden op het gebied waar jij dat op dit moment nodig hebt.
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Give value, give 
value, give value.

Then, ask for 
business

- Gary Vaynerchuck
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Al sinds het begin van mijn online marketing-carrière staan deze twee dingen centraal 
in de strategie die ik mensen aanraad:
 
•    Geef waarde
•    Kwaliteit boven kwantiteit
 
Het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om de impact die je maakt met de waarde 
die je geeft.
 
Het gaat niet om het aantal blogs op je website, het gaat om hoe waardevol de blogs 
op je website zijn.
 
Het gaat niet om zoveel mogelijk mensen op je mailinglijst hebben, het gaat om de 
kwaliteit van de mensen die op je mailinglijst staan.
 
Het gaat niet om hoeveel. Het gaat om hoe waardevol. Hoe goed. Hoe bruikbaar.

What’s in it for me?

Dat is de vraag die elke bezoeker zich onbewust stelt als ze je website bezoeken. Dat 
is de vraag die elke lezer van je nieuwsbrief zich onbewust stelt als ze je e-mail lezen.
 
Dat is de vraag die vrijwel elke persoon zich onbewust stelt als je met hem/haar een 
gesprek voert.
 
Ook jij, terwijl je dit aan het lezen bent, stelt jezelf de vraag: Wat heb ik eraan? Want 
als je niets zou hebben aan het lezen van dit e-book, zou je het niet doen. Je hoopt 
hier een aantal inzichten uit te halen, waardoor jij als ondernemer of als persoon weer 
een aantal stappen voorwaarts kan maken.
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Met elke marketingactiviteit die je doet is het daarom belangrijk om jezelf een vraag 
te stellen.
 
En dat is niet:
 
Wat wil ik vertellen of aanbieden?
 
Maar vraag in plaats daarvan:
 
Waar kan ik mijn potentiële klant mee informeren/inspireren/motiveren/activeren?
 
Of je nu aan de slag gaat met je homepage, met een verkooppagina, met het schrijven 
van een blogbericht, met het maken van een facebookadvertentie, een instagrampost 
of het schrijven van een mailing. Het draait allemaal om de behoefte van jouw potentiële 
klant. Je lead.
 
Je lead = Je vriend
 
Als je mensen als ‘lead’ gaat behandelen, wil je nog steeds iets aan ze verkopen. 
Noem ze daarom niet langer je lead. Noem ze je vriend. Want hoe zou je marketing 
doen aan een vriend? Waarschijnlijk op een andere manier dan dat je op dit moment 
naar je leads doet. Terwijl juist het vriendelijke en persoonlijke de allerkrachtigste 
manier van marketing is.

En natuurlijk is het uiteindelijk het doel dat mensen iets bij je aanschaffen. Maar door 
dat niet meer als primaire drijfveer in je marketing te gebruiken en in te spelen op de 
behoeftes van je ‘vrienden’, ga je zien dat je veel meer resultaat gaat boeken.
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Eigenlijk staan de volgende 3 technieken centraal als het gaat om de ideale online 
marketingstrategie anno 2018:
 
1.    Speel in op de behoefte van je doelgroep
2.    Herken meerdere behoeftes en doelgroepen
3.    Zorg voor persoonlijkheid in je marketing

Speel in op de behoefte van je doelgroep
 
Ik schreef hierboven al over het ‘What’s in it for me?’ principe…
 
Het aller-, allerbelangrijkste als je aan de slag gaat met je website, advertentie of 
mailing is dat je duidelijk voor ogen hebt waar je ‘vriend’ naar op zoek is. Waar heeft 
hij of zij behoefte aan en hoe kan jij inspelen op die behoefte? En alsjeblieft. Lees hier 
niet direct overheen, maar schrijf dit op of sta er bij stil. Want 9 van de 10 websites 
die ik tegenkom doen dit niet (of niet goed).
 
Met heel veel mazzel misschien wel op de homepage, maar dan barst ik alsnog in 
tranen uit als ik op hun salespage kom…

Herken meerdere behoeftes en doelgroepen

Wat vervolgens belangrijk is om te beseffen is dat er vaak meerdere doelgroepen 
bestaan, met meerdere behoeftes. De één heeft behoefte aan een fitnessabonnement 
omdat hij af wil vallen, de ander omdat hij gespierd wil worden en weer een ander 
omdat hij aan zijn mobiliteit wil werken.
 
De één start met ons Phoenix websitesysteem omdat ze hoger in Google willen komen, 
de ander omdat ze hogere conversies willen en de ander omdat ze geen technische 
rompslomp meer willen met hun website.
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Verschillende doelgroepen met verschillende behoeftes, waar jouw product wel iedere 
keer de oplossing voor zou kunnen zijn.
 
Wat je dus wilt doen is de grootste groepen mensen en meest voorkomende behoeftes 
in kaart brengen. Vervolgens kan je hier met je online marketingstrategie op meerdere 
manieren op inspelen:
 
•    Door middel van een contentstrategie
•    Door middel van meerdere giveaways en funnels
•    Door middel van verschillende webinars, salespages en lanceringen
 
Door aan de slag te gaan met een contentstrategie kun je zowel uit Google (via SEO) 
en social media je verschillende doelgroepen bereiken. Je doet dit door waardevolle 
artikelen te delen die de behoeftes van deze verschillende doelgroepen kunnen 
aanspreken.
 
Concreet: op een fitnessblog kan ik schrijven over hoe je zo snel mogelijk kunt afvallen, 
maar ik kan ook video’s en artikelen delen over de meest effectieve oefeningen om 
bepaalde spieren te trainen. Verder zou er ook nog een sectie kunnen zijn die ingaat op 
de mobiliteit van het lichaam. Allerlei verschillende ‘ingangen’ om naar mijn website 
(en dus naar mij) toe te komen, terwijl ik 1 programma zou kunnen verkopen die al 
deze doelgroepen aan zou kunnen spreken.
 
Om vervolgens zo’n bezoeker zo goed mogelijk verder te helpen (en op te leiden tot 
betalende klant) heb je idealiter voor elk type behoefte een eigen giveaway en funnel 
die naar je uiteindelijke product leidt.
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Uiteindelijk zou je zelfs losse verkooppagina’s, lanceringen en webinars kunnen geven 
die je specifiek richt op zo’n bepaalde doelgroep. Op die manier kun je hetzelfde 
product meerdere keren per maand of per jaar aanbieden, zonder dat je iedere keer 
dezelfde boodschap aan het verkondigen bent.

Zorg voor persoonlijkheid

Eén van de dingen die je dus sowieso wil doen op het internet is inspelen op de 
behoeftes van je doelgroep. Zo vergroot je de kans dat iemand iets bij jou aanschaft, 
ten opzichte van iemand die alleen een product in iemands gezicht probeert te drukken.
 
Jarenlang heeft marketing één-naar-massa betekend. Als bedrijf had jij een verhaal of 
product te delen en dat kun je nu via tv of internet aan duizenden of miljoenen mensen 
laten zien. Het aanbod is nu echter zó groot geworden, dat mensen weer op zoek gaan 
naar de persoonlijkheid in marketing. Persoonlijkheid bij bedrijven, persoonlijkheid bij 
mensen.
 
Mensen kopen liever van vrienden dan van onbekenden. Mensen kopen liever van 
mensen dan van bedrijven. Dit is de reden dat ik bij de IMU altijd groot voorstander 
ben geweest van persoonlijkheid in zowel onze marketing als onze support. Want 
eigenlijk zou je de ondersteuning van je klanten ook nog steeds als marketing moeten 
zien. Hoe beter je die mensen helpt, hoe blijer ze met je zijn. Hoe groter de kans is dat 
ze later nog eens iets bij je kopen, of jou aanraden bij één van hun vrienden.
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De trend van 1-op-1 marketing zie je op allerlei gebieden terugkomen. Je ziet het 
onder andere in het social mediagebruik van de mensen zelf. Zo was WhatsApp in 
2017 het meest gebruikte social medium in Nederland. 

(Bron: Newscom, 2018)

Daarnaast zie je dat mensen voor vragen en 
ondersteuning ook sneller naar een privékanaal 
grijpen dat persoonlijker voelt. Zo zijn er steeds 
meer bedrijven die je kunt benaderen via Whatsapp 
of via Facebook Messenger, maar kun je als bedrijf 
zijnde nu ook marketing (en support) doen via deze 
kanalen door bijvoorbeeld gebruik te maken van 
Facebook bots.
 
Aan de voorkant heeft Facebook deze trend in 
gebruikersgedrag nu ook gesignaleerd en is zelfs 
begonnen met het stimuleren van 1-op-1 contact 
versus alles verzamelen op het grote platform.
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Zie je iets leuks op Facebook wat bij één van je vrienden past dan is het de afgelopen 
jaren gewoonte geworden om die persoon dan te ‘taggen’. Doe je dat nu? Dan geeft 
Facebook automatisch de suggestie om de post door te sturen naar die persoon 
in Facebook Messenger (hun 1-op-1 berichten platform) in plaats van een publieke 
reactie die voor iedereen te zien is.
 
Mensen zijn overduidelijk weer op zoek naar het contact. Dat is ten slotte ook wat 
ervoor heeft gezorgd dat wij de superieure soort op aarde zijn geworden: het contact 
met anderen.
 
Wat jij als ondernemer, marketeer of website-eigenaar dus moet doen? Mensen de 
mogelijkheid geven om dat contact met jou te krijgen.
 
Niet pas op het moment dat ze een contactformulier invullen om eventueel iets bij 
je te kopen, maar vanaf het begin dat ze met je in contact komen. Zorg ervoor dat ze 
zich welkom voelen. Zorg ervoor dat ze zich gehoord en begrepen voelen. Zorg dat 
duidelijk is dat jij met jouw informatie, website en content er voor hen wil zijn.
 
Speel in op de behoeftes vanuit een plek om waarde te bieden en ga voor kwaliteit 
boven kwantiteit. Dan ga je gegarandeerd winnen de komende jaren.

Tijd om gas te geven?

Wat nu? Je bent bij het laatste hoofdstuk van mijn e-book gekomen en ik ben ontzettend 
benieuwd wat je volgende stap gaat zijn. Ik heb je meegenomen in mijn persoonlijke 
verhaal wat begint met een aantal inzichten op gebied van mindset, mentaliteit en 
productiviteit.
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Uiteindelijk heb ik de belangrijkste elementen van een online marketing mindset en 
strategie anno 2018 met je gedeeld. Afhankelijk van waar jij als ondernemer en jouw 
business nu staat kun je hier verschillende inzichten uit halen.
 
Het grootste gevaar is dat je meer dan 1 inzicht uit het e-book hebt gehaald en daarom 
met meerdere zaken tegelijkertijd aan de slag wil gaan. Ik raad je aan om dit niet te 
doen.
 
Pak straks even een momentje voor jezelf en schrijf alles op wat je de komende tijd 
zou willen uitvoeren, aanpakken of veranderen. Prioriteer dit vervolgens en begin met 
één actiepunt om mee aan de slag te gaan. Als je daar tevreden mee bent, ga dan 
met het volgende punt aan de slag. Zo behoud je focus voor jezelf, zet je de snelste 
stappen en kan je van elke stap voorwaarts het meeste genieten.

Hard gaan is goed gaan!

Zoals je misschien al hebt begrepen houd ik ervan om vol gas te geven als ik ergens 
voor ga: geen halfbakken beslissingen, maar een keuze maken en daar vol achter 
staan.
 
Was het een fout? Dan weet je dat in ieder geval, maar zonder een keuze te maken 
zal je het nooit weten. Hetzelfde met focus: niet 5 dingen tegelijk, maar vol gaan voor 
hetgeen je op dat moment mee bezig bent.

Hard gaan is goed gaan is iets wat ik toepas op elk aspect van m’n leven. Ben ik bezig 
met de business? Dan ga ik daar vol voor en laat ik al het andere even los. Ben ik met 
mijn vriendin? Dan ben ik daar 100% aanwezig en laat ik al het andere even los. Sta 
ik in de sportschool? Ben ik met vrienden? Zelfde verhaal...
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Ik heb er bewust voor gekozen om op deze manier met alles om te gaan. Alles is 
namelijk mogelijk in het leven, behalve één ding: de tijd terugdraaien.
 
Je hebt maar één leven. Daar wil je zo veel mogelijk uit halen. Door met volle energie 
aanwezig te zijn en te gaan voor dat wat je aan het doen bent, weet je zeker dat het 
iets is waar je tijd en energie in wil stoppen.
 
Is dat niet het geval? Vraag je dan af of je daar wel je tijd aan wil verliezen…
 
Albert Sonnevelt wees me laatst op het feit dat je maar 4000 weken hebt in je leven. 
Waarvan je ongeveer 1/3 slaapt… Hoe zonde is het dan om je tijd te stoppen in iets 
waar je niet blij van wordt en waar je later ook geen profijt van hebt?
 
Ik ben nu 25 en waarschijnlijk op ongeveer een kwart van mijn leven. Ik ben extreem 
dankbaar voor de omstandigheden waar ik in leef en de kansen die ik om me heen 
heb. 
 
Ik geloof oprecht dat iedereen een leven kan creëren waar hij of zij trots op kan zijn. 
Het belangrijkste daarbij is om niet te blijven dromen, maar vooral om te doen.
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Vrijwel iedereen wil verandering op een bepaald gebied van zijn of 
haar leven. Maar die verandering komt niet vanzelf. Die zal je zelf in 

gang moeten zetten door actie te ondernemen.

Door gas te geven. Door hard te gaan.

Want 

hard gaan, is goed gaan ;-)
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BIJLAGE
Mijn dagindeling voor meer 

productiviteit & succes!
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Veel succesvolle ondernemers hebben overeenkomende gewoontes en ritmes.
Ik denk dat deze gewoontes en ritmes sleutel kunnen zijn om businesses naar een 
volgend niveau te tillen. Heb je meer energie om te gebruiken, kan je meer voor elkaar 
krijgen. In mijn ogen tenminste ;-)

Een tijdje terug las ik het boek ‘Tools of Titans’ van Tim Ferris. Hierin komen lessen 
van meer dan 100 succesvolle ondernemers, wereldleiders, miljardairs etc. in naar 
voren. Ook hij herkent in zijn boek meerdere patronen bij al deze ondernemers en 
experts van het allerbeste niveau. 

De 3 belangrijkste dingen zijn volgens hem:

80% van deze mensen mediteert op dagelijkse basis;
Velen houden een dagelijks ‘dagboek’ bij;
Dagelijks sporten/bewegen is onderdeel van hun ritme

Zelf ben ik nu al een aantal jaar bezig om te kijken hoe ik mijn energie en effectiviteit 
zo goed mogelijk kan benutten. 
Misschien zie je iets terugkomen wat goed bij je past, dus gebruik het als inspiratie 
voor je eigen routine :-)

Mijn dagelijkse gewoontes

NB: Tijden zijn (behalve de wekker) niet elke dag exact zo stipt , het gaat om het idee 
;-)
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5:45 - De wekker gaat.

Mijn wekker staat in mijn badkamer. Niet via mijn telefoon, maar echt zo’n ouderwets 
grijs wekkertje van de hema. Doet precies waar het voor bedoeld is.
Waarom mijn wekker in de badkamer staat? Zo dwing ik mezelf om een aantal meter 
te lopen. De verleiding om daarna nog even onder dekens te kruipen is er dan vrijwel 
niet meer (ik ben nu toch al op...)
Ik zet water op om mijn dagelijkse havermout met blauwe bessen klaar te maken. Na 
het ontbijt stap ik op de fiets.

6:30 - Fietsen met een podcast of muziek op mijn oren

Als er tijd is die lastig is om te vullen vind ik het wel de tijd dat je onderweg bent. En 
we zijn, zelfs in dit kleine land, best veel onderweg. Ik fiets een half uur vanaf mijn 
huis naar het centrum. Een uur fietsen per dag dus.
Afhankelijk of mijn hoofd reeds overuren aan het draaien is zet ik een podcast op 
(anders gaat Spotify aan). Tijdens het luisteren van zo’n podcast begint mijn brein zijn 
werk te doen. Wanneer ik in het centrum ben heb ik dan vaak weer een aantal toffe 
inzichten of ideeën. Soms totaal niet gerelateerd aan de podcast, maar die heeft me 
dan wel op het spoor gezet.
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7:00 - Entering the gym

Ik ga 5 dagen per week naar de sportschool. Voor mij is dit de perfecte start van 
de dag. Door mijn lichaam uit te dagen en mijn spieren flink te gebruiken ben ik vol 
energie om mijn dag te beginnen zodra ik op kantoor kom.

Volgens onderzoek functioneert je brein ook beter na beweging, waardoor ‘s morgens 
sporten volgens mij één van de beste dingen is die je kunt doen voor je productiviteit. 
Ik merk voor mezelf in ieder geval een mega verschil als ik een ochtend niet sport.

8:30 - Proteïne shake

Als beloning na het sporten neem ik een flinke proteïne shake. Mijn honger is weer 
gestild en mijn spieren krijgen wat extra hulp bij het herstellen.

8:45 - KOUD douchen?!

Deze maand doen we met het team mee met de Wim Hof ‘Cold shower’ challenge. 
Ondertussen zitten we in week 4 en douche ik dus 60 seconden koud af. Ik ben er 
nog niet over uit of ik dit na de challenge in mijn ritme ga houden, maar een challenge 
ga ik nooit uit de weg. Mensen zeggen wel eens dat ik competitief ben ingesteld ;-)
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9:00 - Time to work my ass off!

Zoals een echte ambtenaar betaamd kom ik rond 9 uur binnen op kantoor. Ik zorg 
voor een flinke kan water op mijn bureau, zodat ik zonder problemen een langere tijd 
kan gaan knallen.

Ik kijk op mijn eigen scrumbord om te zien wat mijn focus van nu gaat zijn. Het liefst 
begin met ik met iets proactiefs. Reactieve taken kunnen later op de dag ook nog 
(wanneer ik minder focus en creativiteit heb).

Door de dag heen heb ik uiteraard meerdere malen contact met mijn collega’s over 
verschillende zaken. Daarnaast probeer ik minstens 1 volledig focus moment in te 
lassen, om in één run echt wat neer te zetten waar ik trots op kan zijn (Tony Robbins 
noemt dit ook wel de ‘Genius state’: De staat waarin je aan het knallen bent, dat er 
bommen naast je af kunnen gaan, maar dat jij het niet door hebt).

11.30 - Lunch

Rond half 12 begint mijn lichaam te bedelen om voedsel. De workout van vanochtend 
heeft ervoor gezorgd dat mijn lichaam veel energie heeft gebruikt en dus ook nodig 
heeft. Ik maak een voedzame lunch die meestal bestaat uit veel groente en vlees. 
Brood probeer ik nu al een aantal maanden zo veel mogelijk te vermijden i.v.m. de 
minder goede koolhydraten die erin zitten.
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14:30 - Afternoon bite

Yep, ik heb weer trek. In de middag neem ik vaak nog iets wat me nog even vult zoals 
een proteïne reep of een groene smoothie.

18:00 - Terug naar huis

Vandaag weer een aantal mooie dingen gedaan. De focus is afgezwakt en als ik nu 
niet naar huis ga ben ik er om 20 uur nog. En ik moet straks toch echt wat eten ;-) Ik 
fiets naar huis en die tijd gebruik ik als kwartiertje me-time, waarin ik meestal reflecteer 
op de dag of nog doordenk over dingen die vandaag naar voren zijn gekomen.

18:30 - Thuis, eten maken!

Eenmaal thuis maak ik een gezonde maaltijd voor mezelf. Als ik eten maak wil ik 
eigenlijk dat het binnen zo’n 20 minuten klaar is. Geen groot fan van koken, wel van 
eten!

Voedsel wat bij mij regelmatig voorbij komt (zowel bij lunch als avondeten):
•   Kip
•   Kalkoen
•   (mager) Rundvlees
•   Vleesvervangers
•   Broccolli
•   Sperziebonen
•   Doperwten
•   Spinazie
•   Zilvervliesrijst
•   Zoete aardappel
•   Sambal
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Na het eten is mijn avond vrij variabel. Chillen met mijn lieve vriendin, browsen op het 
internet, wat lezen, nog wat werken of afspreken met mijn vrienden. Voor ik het weet 
is het alweer 22 uur geweest.

22:15 - Goodnight.

Mijn streven is om in ieder geval voor 22:15 in bed te liggen, zodat ik in de ochtend 
weer fit ben om te gaan sporten.

Key takeaways
Samengevat denk ik dat dit mijn eigen ‘sleutels’ voor meer energie, focus en inspiratie 
zijn:

•   Vroeg opstaan
•   ‘s Morgens sporten
•   Gezond eten
•   Regelmatig eten
•   Veel water drinken
•   Werken met een eigen scrumbord
•   Afwisselen tussen zittend en staand werken
•   De juiste mensen om me heen voor motivatie & input
•   Blije en positieve mensen om me heen
•   Luisteren van audioseminars/podcasts voor extra inspiratie


