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12 Marketingtips en
waarom ze niet werken

Inleiding
Ik ging eens een aantal marketingtips verzamelen en ze lekker gaan
rondvertellen.
Meh... think again. Dat is echt niet eenvoudig. Net omdat marketing zo
persoonlijk is.
Daarom dacht ik: laat ik, in plaats van tips te geven, even een aantal
misverstanden uit de wereld helpen, vanuit het perspectief van mijn eigen
klanten, mijn eigen ervaringen en de vele f*ck-ups die ik de voorbije jaren
heb gemaakt... gniffel.
In dit kleine e-boekje verzamelde ik een aantal adviezen die mijn coachingklanten alvast heel erg konden waarderen, maar waar ze zelf niet eerder
waren opgekomen. Geloof me, het heeft me ook wat jaartjes experiment en
ervaring gekost, om tot deze conclusies te komen.
Oké oké, ’t blijft natuurlijk subjectief.
Ik kan alleen maar vertellen wat bij mij wel en niet heeft gewerkt, en wat ik
heb zien gebeuren bij mijn eigen klanten.
Niettemin hoop ik dat het waardevol voor je kan zijn.
Al is het maar om jou wat vaker in "de speeltuin" te krijgen.
Wat ik daarmee bedoel? Dat lees je zo.
Allright, laten we beginnen!

Daisy De Boevere
Businesscoaching
hello@daisydeboevere.com
www.daisydeboevere.com

1. Loopt het niet? Herbekijk je strategie,
niet je marketing.
Marketing Misverstand nummer 1: als je marketing niet werkt, dan ligt
het aan je marketing.
Nope, mijn klanten hebben het keer op keer bewezen: het ligt meestal aan je
strategie.
En daarmee bedoel ik: het fundament van je bedrijf, daar waar je je bedrijf
vormgeeft en belangrijke keuzes maakt alvorens je met marketing start.
Huh?
Geloof het of niet, maar veel ondernemers starten in omgekeerde volgorde:
eerst klooien ze met allerlei marketingadviezen, die ze her en der hebben
opgescharreld, en dan merken ze dat ze alleen maar vastlopen.
Zonder strategie kom je er niet.
En die strategie zit ‘m net in de basis van je bedrijf. Die moet staan als een
huis. Alhoewel het interieur wel eens kan veranderen, zit je liever niet te
knoeien met de funderingen, toch?
Dat is waar elk coachtraject bij mij begint: bij de basis.
Ongeacht of je starter bent, nog naar het ondernemingsloket moet, al
jaren onderneemt, of jezelf als een succesvolle ondernemer beschouwt: we
beginnen bij de basis. Altijd.

2. Je bedrijf is niet solide, maar vloeibaar.
Marketing Misverstand nummer 2: eens de basis staat, staat de basis.
Goed, dat weet je dan, van die strategie. Voor mocht je met me in zee gaan.
I kid you not: juf Dees is hierover toch wel streng. En ook moet juf Dees nog
met regelmaat zelf naar haar eigen bedrijfsbasis. Het is dan ook iets wat
we keer op keer blijven finetunen, omdat een bedrijf niet solide is, maar
vloeibaar.
Ai, dat klinkt misschien tegenstrijdig met wat ik in misverstand nummer 1
schreef, maar het is nu eenmaal zo.
Jij groeit, dus jouw bedrijf groeit, in welke richting dan ook.
Dat betekent ook dat jouw fundament met je mee groeit. Als het goed is,
tenminste.
Probeer maar eens voor nu en altijd te beslissen wat je missie is, wie jouw
doelgroep is en wat jouw aanbod gaat worden. Ik beloof het je: de meeste
ondernemers zullen binnen de 12 maanden al behoorlijk hebben bijgestuurd.
Meestal al veel vroeger.
Er zijn natuurlijk altijd mensen die erin slagen een bedrijf
te bouwen dat 40 jaar later nog geen steek is
veranderd. Maar doorgaans trek ik niet
zo’n ondernemers aan. En doorgaans
vinden coaches en therapeuten dat soort
ondernemers net bijzonder irritant of
ronduit saai.
We zijn creatieve gevoelsmensen en we willen
wat.
Dus hoe rijm je je innerlijke verlangens en
impulsen, alsook je persoonlijke groei, met een
succesvol, goed-gefundeerd bedrijf?
Dat is de uitdaging, zonder het om de twee weken
over een andere boeg te willen gooien.

3. Het ondernemerschap is een
speeltuin. Speel!
Marketing Misverstand nummer 3: een goed idee verkoopt sowieso.
Je kan echt onnozel veel goeie ideeën hebben. Je kan een bedrijf helemaal
opzetten in je eigen hoofd en het vreselijk fantastisch vinden. Je kan
daardoor met een smile tot achter je oren achter je laptop zitten.
Maar in de praktijk? Hmmm...
Het is niet omdat jij een goed idee hebt, dat het ook aanslaat.
Je kan immers niet in de hoofden van andere mensen kijken, en ze vertellen
je ook niet altijd wat je nodig hebt.
Dus hoe pak je het dan aan?
Heel eenvoudig: speel, experimenteer, test, probeer uit en kijk wat er gebeurt.
Dit vinden veel coaches en therapeuten nogal eng, want het vraagt van je om
je enigszins kwetsbaar op te stellen. Een idee kan gigantisch floppen. Die
kans is zelfs behoorlijk groot, zeker in het beginstadium.
Maar het is de enige manier.
Niemand heeft gezegd dat ondernemen voor wussies is!
Zonder te experimenteren, te proefdraaien of te test-piloten, weet je niet
wat voor vlees je in de kuip hebt. Dus als je dacht om gewoon maar even
te lanceren en dan een torenhoge omzet binnen te rijven, dan moet ik je
teleurstellen: dat gebeurt meestal bij puur geluk.
Yep, een hole-in-one is in het ondernemerschap behoorlijk zeldzaam.
Het is een beetje zoals verwachten dat je als zangeres zomaar even ontdekt
wordt, door een talentscout of een giga-platenfirma. Of het winnen van het
grote lot.
Ik overdrijf misschien een beetje, maar het komt hierop neer:
Verlaag je lat en bespaar jezelf de schaamte van een mislukte lancering, door
het te zien als een experiment. Een experiment slaagt of ... niet. En als het niet
slaagt, dan weet je wat niet werkt. Raap jezelf bij elkaar en probeer opnieuw.
Yep, dat is ondernemen eigenlijk echt.
Het is behoorlijk messy. Zoals het leven dus.

Neem jezelf a.u.b. niet te serieus, maar haal je beste speelkwaliteiten boven
en geniet van het — ja, soms toch wel wrange — proces. Durf te klooien! ...
zolang er uiteindelijk maar iets goeds uit voortkomt. Yeah!

4. Heb jij de oplossing voor het
probleem?
Marketing Misverstand nummer 4: jij weet beter
dan je klant wat hij/zij nodig heeft.
Arrogant, vind je niet?
En toch gaan heel veel coaches en
therapeuten ervan uit dat zij wel weten
waar hun doelgroep warm voor loopt. Ai ai,
aan 120 km/uur tegen de muur aan, is wat
er dan vaak gebeurt.
Als verlengstuk op de hierboven beschreven
"speeltuin" (hier is ie dan), heb je verbinding
nodig.
Een bedrijf bouw je niet alleen in je hoofd en ook
niet alleen in de speeltuin.
Je moet je ook écht openstellen voor je doelgroep.
Of beter: jouw doelgroep is jouw nummer 1 prioriteit.
En dan zegt de "woo woo club" in koor: "Ja maar, we moeten onszelf toch op
de eerste plaats zetten? Niet onze klanten?"
Het klinkt een beetje alsof je terug zou keren naar het tijdperk van "Klant is
Koning", nietwaar?
Daar heeft het niets mee te maken.
Het heeft alles te maken met wie je in de spotlights zet: jij met jouw
fantastische ideeën en grote verlangens (en vaak ook grote behoefte naar
bevestiging en goedkeuring)... of jouw klant?
Als je voor het eerste kiest, dan kan je beter gewoon een boek schrijven: dan
kan je het helemaal over jezelf en je verlangens en behoeftes laten gaan, en
dan laat je de mensen maar naar jou toekomen. Maar in een bedrijf werkt het
niet zo.

Jouw klant wil zich gehoord en gezien voelen, boven alles!
Een bedrijf bouwen gaat dus niet om het invullen van je eigen behoeftes —
alhoewel jouw gevoel van voldoening natuurlijk wel belangrijk is — maar
om het oplossen van een nakend probleem bij jouw klant. Dáár gaat het om:
mensen helpen.
Verbinding is waar we tegenwoordig een behoorlijk tekort aan hebben.
Kijk maar eens om je heen: wie luistert er nu nog écht?
Daarin kan jij dus het verschil maken.
En in de speeltuin wordt dat overduidelijk: wat werkt en wat niet
werkt. Je gaat jouw ideeën als het ware toetsen aan de mensen die het
allerbelangrijkst zijn voor jouw bedrijf: jouw klanten.
Gebruik wat werkt en zet je over je ego heen.
Je staat jezelf alleen maar in de weg, als je het allemaal zelf wil bedenken.
Out of the way, ego, coming through!

5. Vergeet je “waarom” niet. Anders geen
voldoening.
Marketing Misverstand nummer 5: als ik geef wat mijn klanten willen,
dan word ik succesvol.
Toen ik hierboven schreef dat jouw klant zich gehoord en gezien wil voelen
en dus een oplossing wil voor zijn/haar probleem, dan bedoel ik niet dat je
domweg, tegen je eigen gevoel in, maar moet gaan inlossen.
Nee, please, er zijn al genoeg bedrijven die het niet zo nauw nemen met
waarden, normen en hun integriteit.
Want dat is wat je doet als je jezelf verloochent, door het
helpen van mensen boven je eigen waarden,
normen en integriteit te plaatsen.
Klinkt misschien alweer wat
tegenstrijdig met wat ik hierboven
schreef, niet?

Dat is best mogelijk, maar er is een wezenlijk verschil tussen jouw klanten
geven wat zij willen, en daarbij al dan niet jouw eigen integriteit ervoor laten
inschieten.
Jouw integriteit is zowat het belangrijkste dat je hebt.
Laat dat nooit van je afpakken!
Waar het om gaat is dat je klanten bedient die "matchen" met jouw waarden
en normen, zodat jouw integriteit nooit op het spel hoeft te worden gezet.
En dat je "nee" durft te zeggen tegen al die anderen.
Niet panikeren, er blijven nog genoeg mensen over om te bedienen.
Ik wil maar zeggen: jij bent baas in jouw bedrijf, niet jouw klant.
In jouw definitie van succes — dat gerust om veel geld verdienen mag
draaien — moet jouw integriteit een vaste waarde zijn. Tenminste, als je
voldoening wil blijven halen uit het werk dat je doet.
Hoe pak je dat aan?
Vertrek vanuit jouw "waarom".
I know, het klinkt cheesy, recht uit het boekje van Simon Sinek (dat ik niet
eens erg goed vind), maar ik bedoel het zo: als jij weet waarom je doet
wat je doet, wat jou drijft, blij maakt en energie geeft, dan wordt het veel
makkelijker om klanten aan te trekken die dezelfde normen en waarden
hanteren. Yes, jouw integriteit wordt ineens een pak minder bedreigd.
Maar jouw "waarom" is — in tegenstelling tot wat een boel andere
businesscoaches zeggen (inclusief mezelf — vroeger dan) — niet jouw
belangrijkste fundament.
Wel een van je belangrijke peilers doch, want zonder voldoening houd je het
simpelweg niet vol. En wat ben je zonder je integriteit ... ?

6. Gebruik wat werkt… voor jou.
Marketing Misverstand nummer 6: de businesscoach heeft altijd gelijk.
Naja, die spreekt voor zich.
Behoeft het nog verdere uitleg?
Als businesscoach snijd ik mezelf hiermee misschien in de vingers. So be it.
Ik ben zelf meermaals in de valkuil getrapt van de alwetende businessgoeroe
die het mij eens helemaal ging uitleggen: "Kijk, zo doe je het en niet anders.
Dit is wat werkt en dat niet. Do it! Now!"
En als ik dan wou protesteren, kreeg ik steevast als antwoord: "Niet denken!
Doen!"
Nou ja ... (Bitch!)
De businesscoach: "Als het niet werkt, dan scheelt er iets aan je mindset. En
ik wil geen ploeteraars in mijn klantenbestand!"
Een van de voordelen is echter wel dat je net door dat soort onzin heel goed
leert wat je niet wil. En wat niet voor jou werkt.
De "woo woo club" zegt dan weer: "Volg je eigen weg. Volg je intuïtie. Stem je af
op het Universum en luister naar diens signalen. Ga in de synchroniciteit", en
al en zo.
Het klopt ergens wel. Maar niet op de zweverige manier die vaak wordt
bedoeld.
Het gaat om de speeltuin en al spelend leren wat werkt. En met wat werkt
verder gaan.
Wat werkt is geheel persoonlijk.
Daarom werken de meeste online programma’s niet.
(Dat ze daar zoveel geld voor durven vragen!)
Wel makkelijk van zo’n businessgoeroe: meteen de verantwoordelijkheid
helemaal bij jou leggen. "Als het niet werkt, dan is het jóuw schuld. Dan heb je
niet het maximum eruit gehaald. Dat is dan 5000 euro, a.u.b."
Je merkt pas als iets werkt, door het effectief te gaan doen.

Het is dus een behoorlijke gok wat businessgoeroe’s nemen, door te claimen
dat ze enkel doorgeven wat werkt. Daarom zie je na verloop van tijd de
recensie-optie op hun Facebookpagina verdwijnen, denk ik zo. Of zijn ze
helemaal niet meer bereikbaar, maar krijg je enkel nog een teamlid aan
de lijn. Die moet het maar oplossen. Jouw bezwaar wegnemen. De rommel
opkuisen.
Ik moet eerlijk toegeven: het is een uitdaging voor ons, businesscoaches,
hoor.
De lat ligt hoog om niet te perfect te mogen zijn en tegelijk wel met
oplossingen te komen opdraven. Het is verleidelijk om de "magische
oplossing" te willen bieden — die niet bestaat.
Daarom geloof ik ook niet langer in de kracht van online programma’s als het
gaat om grote transformaties, maar net in het 1-op-1 werken op maat, omdat
elke klant iets anders nodig heeft.
Zo’n online programma is alleen goed om wat algemene kennis op te doen,
ideeën op te doen van hoe je het in je speeltuin zou kunnen gaan aanpakken.
Allemaal test-ideeën en -strategieën dus, die nog nuttig moeten blijken.
Pas na de testfase kan je zelf zien wat blijft plakken en wat niet.
In de speeltuin dus.
Om daar dan 5000 euro te moeten aan geven, terwijl jij AL het werk doet?
Makkelijk verdiend, denk ik dan.
(Ik zou, als businesscoach, echter geen oog meer dicht doen ’s nachts.)

7. Wees realistisch in
je verdienmodel.
Marketing Misverstand nummer 7: passief
inkomen is het walhalla!
Als het dan gaat om online programma’s zelf
creëren, dan moet ik je ook teleurstellen: de
kans dat je er binnenkort rijk mee wordt is ook
behoorlijk klein. Bijna nihil.
Of je moet weer toevallig het juiste lot in handen
hebben.
Jaaaa, passief inkomen kan zo’n enorme opluchting zijn.
Niet langer voortdurend effectieve uren kloppen met je klanten, maar quasi
slapend rijk worden.
In de praktijk is het echter vaak: 0 aanmeldingen.
Misschien 1tje, als je wat geluk hebt.
Al een aantal jaren wilde ik een heus online programma in elkaar boksen.
Ik was een brave leerling. Ik luisterde. Dat is wat ik wou, zo’n programma.
Althans, dat dácht ik.
Het klinkt ook echt als de hemel: eenmaal creëren en dan eindeloos
verkopen.
Driekwart van het jaar op je luie reet in een hangmat, met bijpassend
klimaat en fruitige cocktail.
Passief inkomen is leuk. Daar niet van.
Maar het is slechts een van de vele verdienmodellen die je kan inzetten in je
bedrijf en het is zeker niet dé magische oplossing voor eeuwige financiële
vrijheid.
Zoals ik hierboven al beschreef zijn er altijd wel mensen (zoals ikzelf vroeger)
die bereid waren om 5000 euro neer te tellen om een businessgoeroe slapend
rijk te maken.
En ja, ik geef toe: ik heb heel veel geleerd uit dat programma, maar... dat lag
niet per se aan de content, eerder aan het netwerk.

Ik kwam terecht in een groep van hoofdzakelijk vrouwelijke ondernemers
met exact dezelfde struggles. Dat treft!
Dankzij hun speeltuinen leerde ik wat voor hen wel en niet werkte, en zo werd
het opeens een stuk makkelijker om mijn eigen speeltuin te gaan benutten.
De kracht van mensen bij elkaar die hetzelfde trachten te bereiken.
Ik zie het telkens weer opnieuw gebeuren. Samen staan we sterker!
(Zin in het samen-gebeuren? Word lid van mijn Online Mastermind!
Die businesscoach?
Die verdween halverwege naar "hogere oorden" en liet ons verdwaasd achter
met een besloten Facebookgroep en een 12-tal modules aan content. Die
modules kregen nadien nog een update, daar niet van, maar we hadden
alleen nog elkaar, de deelnemers van het programma dus.
Je kan al raden wat er dan gebeurt: mensen haken af.
Er komen klachten. Die worden de kiem in gesmoord.
Een team neemt het over. Je weet niet meer tegen wie je praat.
Je hebt het idee dat je "niet goed genoeg bent" om op het niveau mee te
mogen, waar jouw businesscoach wél nog betrokken wil zijn (of je zit met
een upsell, van nog eens zoveel euro).
Ik zag het keer op keer gebeuren.
In programma’s die ik zelf volgde en die ik mocht aanschouwen vanop
afstand.
Met uitzondering van één: Marie Forleo’s B-School is altijd een goede
investering. What you see is what you get! En je krijgt het levenslang — de
(jaarlijkse!) updates, bedoel ik dan.
Als je passief inkomen wil, wees dan realistisch.
Beloof geen grote transformaties als het vooral aan
jouw klant is om die te verwezenlijken, maar jij niet
de nodige (oprechte) betrokkenheid kan opbrengen.
Plak er een realistische prijs op, eentje die matcht
met de resultaten die doorsnee-deelnemers uit je
programma halen.
Of geef wél die betrokkenheid, in de vorm van maatwerk,
want dát is wat voor die transformatie zorgt: de
bijzondere synergie tussen jou en jouw klant.

8. Goede marketing is maatwerk.
Ondernemen is dat ook.
Marketing Misverstand nummer 8: ik heb geen businesscoach nodig.
Gedurfd, niet?
Ik moet toch een beetje tegengewicht geven voor dat "snijden in mijn eigen
vingers" van twee misverstanden terug, toch? Grapje.
Je hebt geen businesscoach nodig, tot je er eentje nodig hebt. LOL.
Je kan het natuurlijk allemaal op je eentje proberen uit te vissen, aan de
hand van tonnen gratis weggevers, op het internet rondgestrooide adviezen
en tips, door af te kijken van anderen en stapels boeken te lezen.
Doe gerust.
Maar kom achteraf niet klagen.
Vroeg of laat zit je ermee. Het loopt niet. Je ziet door de bomen het bos niet
meer. Je raakt verloren in het grote woud aan tegenstrijdige adviezen en
ongevraagde meningen.
Je zou kunnen beslissen om weer eens een online programma te gaan doen.
Dat zet je wel weer op weg, denk je dan.
Om dan te ontdekken dat jouw omzet nog meer stagneert. En je er weer een
boel werk bij hebt gekregen — zo van die modules boordevol content die je
uiteindelijk toch niet afwerkt.
Hellup?!
Als ik iets heb geleerd uit mijn ondernemersreis, dan is het wel: je kan het
niet alleen.
Je hoeft daarom niet meteen een businesscoach in te schakelen, maar je
hebt mensen om je heen nodig die je scherp houden, die je confronteren met
wat jij niet ziet, die jouw gezaag en geklaag willen aanhoren, zodat je weer
kan ademhalen.
(Ik vraag het nogmaals: zin in het samen-gebeuren? Word lid van mijn Online
Mastermind. Gene zever!)
Niet iedereen heeft die mensen binnen handbereik, tenzij ze ervoor betalen.
Jup, zo erg is het al gesteld met onze samenleving.
Goed voor mij natuurlijk. Maar het is ook wel wrang, vind je niet?

Kijk, je kan heel veel informatie en kennis verzamelen, want het ligt overal
voor het rapen.
Maar je mist een belangrijk punt: zonder het in de praktijk te brengen, ben je
er nagenoeg niets mee (tenzij je het wedstrijdje "om het meest irritant zijn"
wil winnen).
Je wéét dit, want je wil dat jouw klanten ook actie ondernemen en niet alleen
maar kennis en feiten vergaren. Doe het dan zelf ook!
Het is net in die actie dat het vaak misloopt.
Omdat we nu eenmaal allemaal blinde vlekken
hebben.
Omdat we soms gewoonweg niet tot actie komen.
En online programma’s gaan dit niet voor je kunnen
oplossen (hoogstens je hoofd nog meer volstampen
met ideeën en kennis).
Kom uit je hoofd en zie het voor wat het is: goede
marketing is maatwerk.
Ondernemen is dat ook.
Niemand kan het voor je doen. En met kennis alleen kom
je er echt niet.
Je moet het aangaan.
En dat is een enorm persoonlijk proces.
Ik sta er nog altijd van te kijken hoe onvoorspelbaar het is bij elke klant die
bij me over de vloer komt. Elke sessie is anders. Elk traject is anders. Elke
klant is anders.
Maatwerk, in de zin van: je gaat het aan, je beleeft het, je leert door te doen
(gebruik je speeltuin!) en je omringt je met mensen die je daarin kunnen
ondersteunen.
Wie dan ook.
Als het je maar ondersteunt: opbouwend, eerlijk, liefdevol, met volle
aandacht en oprechte betrokkenheid.
Mijn eigen maatwerk-support-groep bestaat momenteel uit mijn partner,
enkele bevriende collega-ondernemers, een shiatsu-therapeute en een
lifecoach. En ik heb natuurlijk ook die kanjers uit mijn Online Mastermind
(hint!).
Yep, je leest het goed: ook ik heb een coach.
Die houd ik aan voor zolang ik van haar kan leren. En daarna komt er vast
weer iemand nieuw op mijn pad.

En daarnaast volg ik occasioneel wel eens een online programma, training,
workshop, live-event, webinar, en durf ik wel eens wat gratis weggevers
downloaden, hehe.
Maar ik maak me geen illusies: marketing is maatwerk. Ondernemen is dat
ook.

9. Over gratis weggevers gesproken.
Marketing Misverstand nummer 9: je hebt een gratis weggever nodig.
Het loopt tegenwoordig de spuigaten uit: iedereen moet een weggever
hebben.
Meestal bestaat het uit een piepklein A4-tje (zie je het voor je?) met wat
regels tekst, maar vooral veel opmaak. Klaar!
Soms kom je ook wel eens het kaliber e-book tegen, of moet ik zeggen
e-book-JE?
Zoals wat je nu aan het lezen bent bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk geen e-book
durf noemen. Eerder een e-document of zo. Want het aantal pagina’s is
bijzonder beperkt in vergelijking met wat men op Amazon verkoopt.
Je krijgt het dan ook gratis ende voor niks.
Dan hoef ik toch niet te veel moeite te doen, of wel?
Dat is blijkbaar de ingesteldheid bij veel ondernemers.
"Gewoon even laten proeven van wat ik te bieden heb. Klaar!"
Ja, oké, ik snap het.
En het kan best waardevol zijn. Als het oprecht is. Niet als marketingtruc.
Daar prik je toch zo doorheen tegenwoordig?
Je kan evengoed een blog schrijven met waardevolle artikels.
Of wekelijks e-mailen.
(Tiens, dat doe ik ook!)
De meeste mensen beginnen het onderhand wel te kennen.
Net zoals het verkoopspraatje aan het eind van een webinar. Irritant als je
minstens 1 webinar hebt gezien in die format, want dan weet je al wat er
komt.

Gratis weggevers zijn alleen nuttig als jouw klanten er ook daadwerkelijk op
zitten te wachten.
(Dit is natuurlijk ook weer speeltuin-materiaal!)
Maar dan moet het ook wel goed zijn. Het is voor jouw potentiële klanten
vaak de eerste kennismaking met jou. En je weet wat men zegt over een
eerste indruk, hé...
Wanneer zit een klant niet op jouw gratis weggever te wachten?
Als je bijvoorbeeld een Reiki-therapeut bent die behandelingen verkoopt:
dan moet je niet komen aandraven met een video-training "zo doe je een
zelfbehandeling", als je wil dat jouw potentiële klanten jou nog nodig hebben.
Over "snijden in je eigen vingers" gesproken.
Stom voorbeeld, maar het gebeurt.
Let dus op met die gratis weggever.
Soms is het eerder een wegjager, dan een weggever... oops!
En ik heb echt al van alles gezien.
Tot het word-documentje zonder opmaak toe — aaarrgghhh!
Maar gelikt zonder inhoud zal ook niet werken.
Als je je voeten veegt aan je gratis weggever, dan geef je een krachtig signaal.
Je laat nu al zien dat je geen inspanning wil leveren.
Dus waarom zouden jouw potentiële klanten dan moeten geloven dat je wél
je best gaat doen, eens ze voor jouw diensten betalen?
Alweer: behoorlijk arrogant om dat van jouw klanten te verwachten, niet?

10. Keep it simple.
Marketing Misverstand nummer 10:
marketing is ingewikkeld. Ondernemen is
moeilijk.
Dat lijkt soms zo, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Ken je Marie Kondo?
Lees eens een boek van haar. Tegenwoordig vind je
haar ook op Netflix.
De opruimgoeroe, dat is ze. En ze legt je precies uit
waarom eenvoud zo belangrijk is (zeker in deze tijd).
Als er iets is wat bij mij telkens weer opnieuw gebeurt — naast het terugkeren
naar de basis van mijn bedrijf, zoals ik omschreef in het eerste en tweede
advies — dan is het wel dit: ik heb de neiging om het allemaal veel te moeilijk
en te ingewikkeld te maken, om daarna te beseffen dat dit totaal niet werkt
en ik dus weer moet gaan vereenvoudigen.
Het gebeurt me elk jaar weer opnieuw. Soms meermaals.
En ik weet intussen ook hoe dat komt.
Vroeg of laat zie ik het niet meer zo helder en neemt de angst om niet te
voldoen, niet (goed) genoeg te zijn, of niet genoeg te hebben, het weer over.
En dan ga ik als een kip zonder kop om me heen slaan met allerlei
lanceringen, ideeën, nieuwe initiatieven, meer pagina’s op mijn website,
meer aanbod, meer doelgroepen om te bedienen, etc.
Tot ik met mijn kop (als kip zonder kop: moet je kunnen!) tegen de muur
aanloop. Auw!
En dan besef ik het weer: "Verdorie, Dees, je bent er weer ingetrapt. Afbreken
en opnieuw beginnen."
In zo’n periode ga ik hevig schrappen wat niet past.
En waauw, dan voel ik opeens weer die ruimte om adem te halen.
Dan wordt alles lichter en leuker.
En dan gebeurt het: het stroomt weer! Spark Joy!
Nee, je hebt niet veel nodig. Echt niet.
Geen twintig social media-kanalen en ook geen honderd pagina’s op je
website.

Zeker geen aanbod waarin jouw klant verloren loopt, als in een doolhof.
Met 1 social media-kanaal kom je al toe, als jouw doelgroep daar sterk
vertegenwoordigd is, daar van jou wil lezen en jij het leuk vindt om te doen.
Jouw website behoeft enkel de broodnodige informatie: een homepage,
salespages (voor jouw aanbod), een over-mij-pagina, en je contactgegevens.
Of weet je wat?
Maak er desnoods een one-page-website van: lekker beknopt en
overzichtelijk.
Heck yeah, je hebt zelfs geen website nodig: ook een landingspagina (of twee)
kan volstaan.
Jouw aanbod moet helder en duidelijk zijn.
In een oogopslag moeten jouw klanten kunnen zien: dit is interessant voor
mij; zij brengt de oplossing voor mij.
Dat doe je nooit door iedereen te willen helpen en alles te willen coveren.
Breng simpelweg de oplossing voor het probleem.
Zijn er meerdere problemen om op te lossen?
Maak er geen doolhof van, maar een makkelijk te volgen funnel.
Denk je nu: "Hmmm, mijn website is een totaal rommeltje."
Vrees niet en boek nu meteen jouw website-scan.
En dan gaan we dat in no-time allemaal lekker fiksen.

11. Vergeet offline niet.
Marketing Misverstand nummer 11: offline marketen is voor ouwe
sufferds.
Wie adverteert nu nog in de streekkrant?
Ewel, gezien die kranten nog steeds bestaan: heel wat mensen, dus.
En je brievenbus zit ook vol met reclame, als je niet dat stickertje plakt.
Ooit al van netwerken gehoord?
Of spreken? Presentaties of lezingen geven?
Open house? Open tuin? Open coffee?
Het wordt meer gedaan dan je denkt.
En het levert ook best veel op, als je doelgroep daarvoor te vinden is.

Er zijn zelfs nog ondernemers die de telefoon pakken en aan "koude
acquisitie" doen. Brrrrr...
Lokale bedrijven (zoals jouw coaching- of therapiepraktijk?) kunnen
profiteren van online marketing, maar ze profiteren evengoed ook van offline
marketing. Want ze halen hun klanten uit hun omgeving. Lokaal dus.
Offline is best lokaal. Heel erg zelfs.
Maar je kan ook landelijk gaan.
Spreken op belangrijke events en seminaries bijvoorbeeld.
Of je laten uitnodigen om een lezing te geven over jouw missie.
Of netwerkevents (open coffees dus) afschuimen waar jouw doelgroep in
grote getale aanwezig is.
En soms hoeft dat laatste zelfs niet, want Jan van om de hoek, die ook op het
netwerk-event is, maar totaal iets anders doet dan jij, kan zomaar even klant
bij je worden, van zodra je hem vertelt wat jij doet. Soms komt een klant uit
een onverwachte hoek, wanneer je dacht dat je doelgroep niet aanwezig zou
zijn, maar hij dan plots toch opduikt.
Ik geef alweer toe: ik ben vooral een online marketeer.
Maar dat komt omdat ik hoofdzakelijk een online bedrijf heb (met
uitzondering van mijn VIP-namiddag).
Welgeteld 1 klant komt met regelmaat op coaching bij mij thuis. De rest
woont gewoonweg te ver voor 2 uurtjes coaching. Mijn doelgroep bevindt zich
over geheel Vlaanderen en Nederland, en over alle gebieden ter wereld waar
Nederlandstalige mensen wonen, met een Belgisch of Nederlands bedrijf.
Thank you, internet!
En toch: offline marketing werkt... ook.
Doe er je ding mee. Je wordt er heus geen ouwe sufferd van.
Hoogstens een beetje ouderwets in de ogen van al die blitse
online ondernemers.
En die hebben niet per se gelijk.

12. Ga verkopen. Nu.
Marketing Misverstand nummer 12: eerst de branding en website. Dan
verkopen.
Oftewel: de brand moet staan. Van begin tot eind.
Van visitekaartje tot website.
En social media.
En flyers.
En foto’s.
En, en, en...
OMG, wat verliezen we onszelf toch in details.
Ik ook, hoor, want er waren tijden dat ik gewoon 24/7 bezig was met het
vormgeven van mijn huisstijl en branding, om het ondernemerschap maar
niet te moeten aangaan.
Klinkt belachelijk, toch?
Ik durfde gewoon niet te verkopen, dus ging ik mij bezig houden met allerlei
bijzaken, met het idee dat mijn aanbod zo zichzelf wel zou verkopen.
Euh... nee dus.
Bwa, ik geef toe: zo’n gelikte website staat wel.
Het is aangenaam, mooi. Het plaatje klopt.
Ik schop weer heilige huisjes omver, vooral die van grafisch vormgevers en
webdesigners (ik ben benieuwd wat mijn grafisch vormgeefster nu denkt
terwijl ze dit e-book voor me vormgeeft, *gnagna*), en allicht ook foto- en
videografen.
Hehehe, sorry. Ik bedoel het niet slecht.
Ik wil maar zeggen: maak van je branding en website
geen excuus om niet te gaan verkopen.
Zo’n brand neerzetten kost best veel tijd.
En dan moet die website nog.
En vergeet niet: je webteksten behoren ook tot die
brand.

Hoe wil jij overkomen? Wat wil jij uitstralen?
Het zijn belangrijke vragen die zeker een rol spelen in het succes van je
marketing.
Maar ze zijn niet zo belangrijk dat het een hoofdzaak van je bedrijf moet
worden.
Verkopen blijft nog steeds de nummer 1 strategie als het gaat om succesvol
marketen.
En dat wil zeggen: kom vanachter je website vandaan en ga mensen
aanspreken en vooral... helpen!
Ik heb er een stevig blogartikel over geschreven: je leest het hier.
Ik had het specifiek over WordPress, een van de excuses die ikzelf gebruikte
om maar niet aan het verkopen te gaan. Daarmee is dan ook alles gezegd.

12 Marketingtips en 12 Misverstanden:
we zijn klaar!
Hiermee stuur ik je op weg.
Naar je speeltuin natuurlijk, want daar begint het écht.
Nu kan ik me voorstellen dat je hierbij hulp nodig hebt.
Niet alleen omdat je misschien boordevol vragen zit, niet weet waar te
beginnen of omdat je jezelf niet vertrouwt op je eentje, maar allicht ook
omdat je zo iemand nodig hebt om regelmatig tegen te zagen en te klagen,
die je de spreekwoordelijke "schop onder je kont" geeft en lekker met je
meedenkt.
Hé hallo! Hier ben ik :-) *wijst naar zichzelf*
Je mag natuurlijk ook iemand anders kiezen (en met eentje kom je allicht
niet toe), maar hey, je maakt me superblij als ik een stukje met je mee mag
wandelen op je avontuurlijke ondernemersreis.
Alle gekheid op een stokje: ik lééf hiervoor.
This is it! Mijn ding. Mijn kindje. Mijn dada.
Moet ik het voor je uittekenen?
*Springt-op-en-neer-hevig-zwaaiend-en-roept-kies-mij-kies-mij-kies-mij!*
Zin in?
Je bent altijd welkom voor een gratis en vrijblijvend, online
kennismakingsgesprek, via een van die all-mighty tools, Zoom, met een
lekker kopje koffie of thee erbij, je eenhoorn-sloffen aan en in je sweatpants
(het mag ook een onesie zijn — niemand die het ziet).
Klinkt geweldig, toch?
Dat vind ik er alvast van.
Doen?
Klik hier
En ik leid je stap voor stap door het proces (het zijn
niet veel stapjes, hoor) om binnenkort bij elkaar
online aan te schuiven.
Yay!

En vragen staan natuurlijk vrij.
Je kan me altijd een mailtje sturen via hello@daisydeboevere.com, een
berichtje nalaten op mijn Facebookpagina of iets van je laten horen via
Instagram.
O ja, op de website lees er natuurlijk nog meer over, over mijn dada:
www.daisydeboevere.com (check it out: een heuse Kajabi-website is het!
Trots!)
En dan sluit ik af met deze fijne quote:

“The world needs
that special gift
only you have.”
— Marie Forleo

The end.
Liefs, Daisy

