
9,97 MARKE TINGTIPS

 voor mensen met boerenverstand



Hier is je cadeautje. Een e-book vol marketingadviezen 
die ik regelmatig geef aan mijn coachklanten. Geen 
clichés, geen Amerikaanse trucjes, gewoon oer-
Hollandse marketing gebaseerd op boerenverstand. 

Dus trek je laarzen aan en snuif die lekkere polderlucht 
op, dan gaan we er samen op uit. 

Joyce Kooijman

Hey lezer,

9,97 marketingtips  voor  mensen met boerenverstand 2

Businesscoach

joyce@joycekooijman.nl

joycekooijman.nl

linkedin.com/in/joyce-kooijman!

!

"

http://www.joycekooijman.nl/coaching/
https://linkedin.com/in/joyce-kooijman


‘Joyce, ga je mee naar de kantine?’

-‘Nee, vandaag niet, ik ga weer de stad in.’ 

De loondienst-Joyce had het er maar druk mee. Half 2015 
had ik net mijn eerste zwangerschapsboek uitgegeven 
terwijl ik ook fulltime werkte als ICT-er. Elke avond na 
kinderbedtijd zette ik de pet van ondernemer weer op en 
werkte hard aan mijn Facebookcampagne of website.

Maar ik deed niet alleen maar aan online marketing. Ook 
in real life ging ik op zoek naar nieuwe klanten. Door in 
mijn lunchpauzes niet met collega’s naar de kantine te 
gaan, maar door met mijn boek onder de arm en een 
stapel flyers in mijn tas de stad in te gaan en alle boek- en 
zwangerschapswinkels af te lopen.

‘Goedemiddag, wie gaat er over de inkoop van boeken?’

Ik gaf de flyer aan de inkoper en stak mijn riedeltje af. 
Over hoe goed de verkoop loopt, wie de doelgroep is, 
dat het boek ook zo leuk is als cadeautje, dat 
commerciële werk. In bijna alle winkels werd mijn boek 
besteld waar ik bij stond. Na 3 lunchpauzes lag mijn boek 
in 7 verschillende winkels in de binnenstad van Den 
Bosch.

Hoeveel mensen uit jouw doelgroep zou jij kunnen 
bereiken door ze een flyer of drieluik-folder te geven en 
een praatje met ze te maken? 

Langs welke deuren zou je gaan? Misschien zijn dat bij 
jou ook wel boekwinkels. Of fysiopraktijken. Of 
sportverenigingen. 

Ga met een flyer langs de deuren
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Ja, je leest het goed. Stop met Facebook en ga iets 
zinnigs doen met je tijd. Als Facebook een onderdeel is 
van je marketing, heb je 3 redenen om ermee te stoppen.

Kijk, een vogel!
Het is een afleider van jewelste. Zo ben je braaf 
een bericht op je zakelijke pagina aan het 
plaatsen en zo zit je weer op je tijdlijn stomme 
filmpjes te kijken of een foto van je neef te 
liken. Tegen de tijd dat je denkt ‘Hmmm, wat 
was ik ook alweer aan het doen?’, ben je zo een 
half uur verder. En dat dan een keer of 3 per 
dag. Elke dag.

Alsof iemand je ziet…
Ben je aan het einde van je werkdag 15 
stomme filmpjes en 26 vind-ik-leukjes verder, 
staat dat bericht eindelijk op je zakelijk 
pagina…. krijgt zowat niemand het te zien. 

Stop met Facebook
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Zeker als je minder dan 500 likes hebt op je 

pagina doet Facebook niet veel moeite om het 

aan mensen te tonen. Dit organische bereik is 

de afgelopen jaren ingestort dankzij nieuwe 

algoritmes. Of in normale mensentaal: je 

zakelijke bericht doet geen moer meer omdat 

Facebook voornamelijk berichten van 

privépersonen laat zien op tijdlijnen.

Ze zitten er niet eens!

Je bent op Facebook aan het posten om je 

doelgroep te bereiken, toch? Maar zeg eens 

eerlijk: zitten ze daar wel, die mensen die jij wil 

bereiken? Of zijn het van die mensen die 

wekelijks een keer op hun tijdlijn kijken? Of die 

überhaupt geen account hebben? En áls ze al 

actief op Facebook zijn, staan ze op dat 

moment open voor jouw aanbod? Als je 

aanbod superzakelijk is (denk aan 

teamtrainingen, technische materialen), dan 

zijn er voor jou andere marketingmiddelen die 

veel beter passen bij jouw salesfunnel. Ik zie zo 

vaak ondernemers op Facebook omdat ze 

denken dat ‘het moet’. Niets moet. 

3
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Mijn eerste echte baan was bij een callcenter voor het 
hogere B2B-segment. Mijn bellende collega’s waren geen 
gesjeesde studenten die belden namens een 
energiebedrijf of krant. Dit waren getrainde mensen. 
Commerciële zwaargewichten. 

Zij belden namens een ketelboer naar installateurs, 
namens een autodealer naar mkb-directeuren of namens 
een standbouwer naar marketingmanagers. 

Het doel van die gesprekken? 

Kennismaken. 

That’s it.

Geen verkoop, geen stuntaanbieding, maar gewoon 
verkennen of er interesse is om eens bij te praten over de 
nieuwste technieken in het ketelwereldje. 

Om te polsen wanneer de MKB-directeur zijn BMW in wil 
ruilen voor het allernieuwste model. 

Of om te inventariseren wanneer het bedrijf op welke 
grote beurs staat. 

Het uiteindelijke doel was om een 
kennismakingsafspraak voor onze klant in te plannen. Die 
stuurden vervolgens hun accountmanager naar de 
installateur om te kijken of ze de nieuwe vaste 
ketelleverancier konden worden. 

Bel iemand op
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Of om te inventariseren wanneer het bedrijf op welke 
grote beurs staat. 

Het uiteindelijke doel was om een 
kennismakingsafspraak voor onze klant in te plannen. Die 
stuurden vervolgens hun accountmanager naar de 
installateur om te kijken of ze de nieuwe vaste 
ketelleverancier konden worden. 

Heb jij ook een zakelijke doelgroep? Bel dan eens een 
potentiële klant om te kijken of je een klik voelt en live 
wil kennismaken. 

Eng? Jep. 

Bang dat je gesprek voor geen meter loopt? 
Waarschijnlijk terecht.

Daarom toch maar veilig een zinloos berichtje op 
Facebook plaatsen? Nope.

Maak een bellijstje met 20 bedrijven of namen van 
contactpersonen. Bel als eerste een kleine vis om te 
oefenen. Al stotterend en haperend worstel je jezelf het 
gesprek door. Maar je hebt het wel gedaan.

Bel dan de volgende. En die daarna. En die daarna. 

Voor je het weet ben je 10 gesprekken verder, vallen de 
zenuwen van je af en ben je gewoon gezellig met nieuwe 
potentiële klanten aan het kletsen.
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In elke regio zitten netwerkclubs voor ondernemers, met 
BNI als bekendste naam. Elke week (of om de week) 
ontbijten ze gezamenlijk op een belachelijk vroeg 
tijdstip. 

(Ben je een avondmens? Ga dan snel naar tip 5, want van 
deze tip word je echt niet blij. Oh ja, je kan ook Googlen 
op ‘Open Coffee’, een alternatief dat wat later op de dag 
wordt georganiseerd)

Tijdens het ontbijt dat soms al voor 7 uur start, helpen 
ondernemers elkaar verder met hun netwerk. Iedere 
deelnemer pitcht zijn eigen bedrijf en stelt een hulpvraag 
aan de rest. 

‘Ik zoek een nieuwe fotograaf voor mijn websitefoto’s. 
Wie kent er een goeie?’

‘Graag zou ik in gesprek willen komen met de financieel 
directeur van een technische groothandel. Wie kan me 
daarmee in contact brengen?’

Tijdens de netwerkmomenten zoeken de ondernemers 
elkaar op omdat ze het antwoord op de hulpvraag 
hebben óf omdat ze de pitch van de ander aansprekend 
vonden. ‘Goh, je zei dat je lifecoach bent, toch? Ik uh… 
wil daar wel wat meer van weten.’

Je leert in een korte tijd nieuwe mensen kennen die jou 
verder kunnen helpen. Misschien worden ze zelf wel 
klant bij je of ze brengen je in contact met potentiële 
klanten. Of ze helpen je bij praktische 
ondernemersvragen zoals het vinden van een goede 
boekhouder in de buurt. 

En de kans is groot dat jij andersom ook wat voor hen 
kan betekenen. 

‘Heb je een fotograaf nodig? Dan moet je mijn buurman 
hebben!’

Schuif om 7 uur aan bij een 
ondernemersontbijt
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‘Uh, Joyce? Wat ben ik nu aan het lezen dan?! Beetje 
tegenstrijdig advies, vind je niet?’

Nou vooruit, dan zal ik dit nader toelichten. Wat ik vaak 
zie bij mijn klanten is dat ze geen idee hebben wat voor 
weggever ze moeten maken. 

‘Het staat al een half jaar op mijn to-do-lijst, maar ik krijg 
maar niets bedacht. Heb jij nog een idee?’

Dan krijgen ze van mij het advies om geen weggever te 
maken. Vaak is het namelijk heel logisch dat ze niets 
bedacht krijgen, omdat een weggever helemaal niet bij 
hun bedrijf past. 

In een weggever geef je wat kennis of vaardigheden weg 
zodat mensen een indruk krijgen wat ze bij je kunnen 
leren. Een soort proefles. Dit past totaal niet bij bedrijven 
die bijvoorbeeld op zoek zijn naar uitbesteders als 
klanten.

  

Neem nou een grafisch designer die huisstijlen en logo’s 
ontwerpt voor klanten. Moet hij zijn klant een proefles 
geven hoe die de juiste huisstijlkleur uitzoekt? Daarvoor 
kwam die klant toch juist naar de designer? De klant wil 
helemaal geen proefles. Die wil niets leren. Die wil dat de 
designer iets voor hem doet, klaar. Opleveren dat 
eindproduct en hoe je dat gemaakt hebt interesseert die 
klant echt he-le-maal niets.

Hetzelfde geldt voor tekstschrijvers, fotografen, 
boekhouders, dat soort bedrijven. Je wil niet dat je klant 
iets leert, je wil dat je klant het werk aan jou overlaat.

Het is dus heel logisch dat ik wel een weggever heb en 
toch andere ondernemers adviseer om het niet te doen. 
Die hebben namelijk een ander bedrijf. 

Bij mij willen mensen wél iets leren. Jij leest dit e-book 
immers omdat je zelf een betere ondernemer wil 
worden, niet omdat je mij wil inhuren als interim-
marketeer. Toch?  

Maak geen weggever
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Ben je wel eens in een escaperoom geweest? Het komt 
erop neer dat je in een hok wordt opgesloten met een 
groep (hopelijk gezellige) mensen. Gezamenlijk los je 
puzzels en raadsels op. En dan niet van die lullige 
kruiswoordjes uit de krant, maar Mega Mechanische 
Mysteries. Het ene mysterie is nog niet ontrafeld of het 
volgende dient zich alweer aan. Echt, een aflevering van 
Scooby-Doo is er niets bij. 

Het doel is om binnen een uur op de plek te zijn waar je 
wil uitkomen: aan de bar. Echt een aanrader hoor, 
superleuk voor de zaterdagavond met vrienden. 

Maarruh, het is geen aanrader wanneer je ondernemer 
bent en mensen op je site het gevoel krijgen dat ze in 
een escaperoom zijn beland. Dat ze het ene Mega 
Mechanische Mysterie na het andere voorgeschoteld 
krijgen en zich een ongeluk zoeken om je 
contactgegevens te vinden. Of dat ze van het ene 
submenu in het andere worden geloodst om uiteindelijk 
bij je aanbod uit te komen. Of dat het überhaupt een 
mysterie blijft wat je nou eigenlijk doet.

Je wil geen Scooby-Doo-website, je wil een Nijntje-
website. Geen mysterie, maar gewoon rechttoe rechtaan. 
Geen spannende kleurschakeringen maar rood, blauw, 
groen en geel. Zoals Nijntje dus.

Be like Nijntje

Nijntje heeft een menu bovenaan. Met de 
contactgegevens rechts bovenin of juist helemaal 
onderaan in de footer. 

Nijntje heeft hooguit 5 menu-items die meteen duidelijk 
maken wat je daar kan vinden. Geen Shaggy, maar 
Aanbod. Geen Velma, maar Over Nijntje. Geen Mystery 
Machine, maar Home.

Je bezoeker is een zoeker. Die wil een antwoord op een 
vraag en daarom komt ‘ie op je site. Zorg ervoor dat je 
bezoeker na 5 minuten juichend bij jouw bar aankomt. 
En niet dat hij na een uur gefrustreerd zoeken eindelijk 
dat #s@!>fokking aanbod onder ogen krijgt en werkelijk 
geen idee meer heeft hoe ‘ie op die verstopte pagina is 
gekomen. 

Een Nijntje-proof site in 3 stappen:

Schrap een paar websitepagina’s
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Je bezoeker is een zoeker. Die wil een antwoord op een 

vraag en daarom komt ‘ie op je site. Zorg ervoor dat je 

bezoeker na 5 minuten juichend bij jouw bar aankomt. 

En niet dat hij na een uur gefrustreerd zoeken eindelijk 

dat #s@!>fokking aanbod onder ogen krijgt en werkelijk 

geen idee meer heeft hoe ‘ie op die verstopte pagina is 

gekomen. 

Een Nijntje-proof site in 3 stappen:

Zet je menu-items in een logische volgorde op 

een logische plek

Heb je submenu’s? Kijk bij elk uitklapmenu of 

je die nou werkelijk nodig hebt of dat je een 

Mega Mechanisch Mysterie voor je bezoeker 

hebt gemaakt.

Heb je meer dan 5 menu-items? Heel veel 

meer? Schrap dan een paar pagina’s, want 

zoveel informatie heeft je klant echt niet nodig. 

1

2
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‘Dankjewel voor deze dag. Ik snap nu dat ik mijn 
doelgroep overboord moet gooien.’ 

Na afloop van een seminar komt Erik naar me toe. Hij 
organiseert events voor financiële vaklieden en ergens 
tijdens mijn lezing heb ik hem getriggerd om nog eens 
kritisch naar zijn doelgroep te kijken. 

‘Het is precies zo gegaan zoals je eerder zei: vanuit 
loondienst ben ik in het ondernemerschap gerold en ik 
ben op dezelfde voet verder gegaan. Het was toen heel 
logisch om me op financials te richten, maar ik zie nu dat 
die doelgroep helemaal niet meer bij me past.’

Hij merkte al een tijdje dat er iets niet klopte aan zijn 
bedrijf en hij dacht dat het aan zijn gebrekkige 
marketingkennis lag. Het probleem zat echter een niveau 
dieper, in de strategie van zijn bedrijf.

Dat geldt natuurlijk ook voor jou. Waarom lees je dit e-
book?

Gooi je klant overboord
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Ben je echt op zoek naar marketingtips of loopt je 
marketing voor geen meter omdat je strategie niet klopt? 
Dat je merkt dat het ergens schuurt, maar dat je de 
vinger er niet op krijgt. Dat je geen inspiratie hebt voor 
nieuwe social media-berichten en dat jij denkt dat dat 
aan je gebrekkige schrijfkunsten ligt.

Rotvraag hè? 

Als er voor jouw bedrijf een kern van waarheid in zit, laat 
dit inzicht dan even sudderen. Denk er een tijdje over na.

En ga voor nu verder met het volgende advies. Die gaat 
namelijk over mensen met gebrekkige schrijfkunsten.



Ik ben er een groot voorstander van dat je in je marketing 
laat zien wie je bent. Maak het zodanig persoonlijk dat je 
lezers een goed beeld van je krijgen. Zelfs als ze je nog 
nooit in real life hebben ontmoet.

Dan is het heel logisch om je lezer met ‘je’ aan te spreken, 
want dat is immers de meest persoonlijke benaderwijze. 

En dat klopt. 

In de meeste gevallen.

Tenzij jij nou net zo’n persoon bent die een tikkeltje 
formeler is aangelegd dan anderen. Een liefhebber van 
old fashion u-zeggen die het gewoon fijn vindt om zijn 
klanten respectvol te benaderen en niet al op de 
schouder slaand te jij-en alsof je in de kroeg zit. 

Als je jouw klanten na 10 jaar nog steeds aanspreekt met 
‘u’, past het jou veel beter om ook op je website en in 
andere marketingteksten je lezer aan te spreken met ‘u’. 
Daar voel jij jezelf waarschijnlijk het beste bij. Pas dan 
ben je écht op je persoonlijkst. Pas dan krijgen lezers een 
oprechte eerste indruk van wie je bent. 

Wring jezelf niet in een frivool keurslijf als dat niet bij je 
past. 

Net zoals jij-zeggers zichzelf niet in een keurslijf-met-
stropdas moeten wringen omdat ze denken dat het nou 
eenmaal zo hoort om klanten zeer beleefd aan te 
spreken. Schrijf zoals je tegen je klanten praat.

Schiet je in de schrijfstress omdat je het moeilijk vindt om 
marketingteksten te schrijven met jouw persoonlijke 
‘tone of voice’? Spreek dan een voicerecorder in met je 
boodschap en schrijf de opname daarna uit. 

Spreek je lezer aan met ‘u’
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Je bent dit e-book waarschijnlijk aan het lezen omdat je 
je aangesproken voelde door de titel ‘voor mensen met 
boerenverstand’. 

Maar zelfs mensen met boerenverstand laten zich wel 
eens meeslepen door enthousiaste marketinggoeroes 
die hun boodschap zo aanlokkelijk inpakken dat je wel 
gek lijkt als je níet bij ze instapt. 

Dat gebeurt vooral wanneer je zelf geen kaas hebt 
gegeten van een vakgebied als marketing. Je denkt dat 
het moeilijk en lastig is. Hoe fijn is het dan dat iemand je 
vertelt dat het helemaal niet zo lastig is? Dat het juist heel 
makkelijk is? Dat die persoon daar al heul veul geld mee 
heeft verdiend? 

En dat ‘ie dat easy stappenplan nu ook aan jou 
beschikbaar wil stellen. 

Voor een prijs die hoogstwaarschijnlijk eindigt op 97 of 
een ander mindfuckbedrag… 

Gebruik je boerenverstand
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En het liefst ook een 9 aan het begin, want dat werkt 
psychologisch veel beter om iemand in je trucje te laten 
trappen dan de 8,97 die in werkelijkheid hier bovenaan 
had moeten staan.

Oké, precies op dít moment mag jouw boerenverstand 
zijn gillende sirenes af laten gaan. Ondernemen is geen 
kwestie van een easy peasy stappenplan volgen, want 
dan waren we allemaal al miljonair geweest. Toch?

De werkelijkheid is weerbarstiger. Elk bedrijf is anders, 
dus ook elk marketingplan is anders. 

Goede marketing is maatwerk. 

En dat geldt ook voor dit e-book. Niet alle marketingtips 
zullen voor jou van toepassing zijn. In de praktijk geef ik 
ook niet alle tips aan alle klanten, maar kijk ik wie wat 
nodig heeft. Dus geef ik tip 4 aan degene die tip 4 nodig 
heeft. En tip 6 geef ik bewust aan die andere klant.

Deze marketingtips zijn waarschijnlijk ook niet nieuw 
voor je, iedereen kent wel het principe van een callcenter 
en een folder. Het is juist verfrissend om je ervan bewust 
te zijn dat ouderwetse marketing nog net zo goed voor je 
kan werken als de zogenaamde ‘nieuwe online 
marketing’ (wat overigens ook gewoon oude marketing 
in een digitaal jasje is). 
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kan werken als de zogenaamde ‘nieuwe online 
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De kunst is om uit die mega-bak vol marketingmiddelen 
de juiste paar te kiezen voor jouw bedrijf. 

Gebruik je boerenverstand. Laat je oren niet te veel 
hangen naar wat anderen je voorspiegelen als dé route 
naar succes en geld en roem, maar vertrouw erop dat je 
meer weet dan je zelf denkt.

Oh ja, mocht deze boodschap te laat komen omdat je al 
mijn tips net al hebt toegepast… Als je net je flyers hebt 
besteld, je Facebookpagina hebt opgezegd, een bellijstje 
hebt gemaakt, jezelf hebt aangemeld bij BNI, je 
weggever en halve website hebt weggegooid, je 
doelgroep hebt omgegooid en ze vanaf vandaag 
standaard met ‘u’ gaat aanspreken… Sorry.



Je raakte getriggerd door de titel ‘9,97 marketingtips 
voor mensen met boerenverstand’, want zo sta jij ook in 
het leven. Lekker nuchter, gewoon met de voeten op de 
grond en het liefst nog in de modder ook.

De kans is groot dat je dit e-book een verademing vindt. 
Eindelijk iemand die marketing weer normaal maakt en 
die met humor de luchtkastelen van online goeroes 
doorprikt. Waarschijnlijk heb je ook wat nieuwe inzichten 
opgedaan voor jouw marketing, bijvoorbeeld over die 
weggever die niet per se moet, die Facebookpagina die 
niet per se moet, uhm… best wel veel om níet meer te 
doen.

Maar ja, wat doe je dan wél?

Daar kan je zelf antwoord op geven door te bepalen 
welke marketingmiddelen jou aan nieuwe klanten gaan 
helpen en die strategisch in te zetten in je marketingplan. 

Wanneer je echter teveel ideeën hebt en daardoor niet 
meer overziet wat voor jou de eerste stap is, kan je me 
ook inschakelen om je daarbij te helpen. En chill, dat doe 
ik niet met loeidure online programma’s, maar lekker 
laagdrempelig in een losse businesscoachingsessie. 

Tijdens deze sessie beginnen we bij jouw strategie 
(vooral doelgroep en aanbod), om daarna je 
marketingplan op te tuigen. Meer uitleg over deze sessie.

Het alternatief voor online goeroes
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http://joycekooijman.nl/coaching


“Omdat je concreet bent, down to earth, realistische beloftes doet, met 
humor werkt, niet al tè serieus bent, altijd snel en goeie antwoorden 
geeft (bij digitaal gestelde vragen bv). Betrouwbaar, ik kan van je op 

aan. Aanpakster. Fris. Die echt inzoomt op jóuw bedrijf en geen 
standaard methode opplakt. O ja, omdat je ook veel van de technische 

achtergrond weet!”

“Een keer sparren met Joyce en ik heb meteen weer helder hoe ik mijn 
bedrijf een boost moet geven. Zo fijn dat ze precies de vinger op de 

pijnlijke plek weet te leggen en gelukkig ook met oplossingen komt om 
het te verbeteren. Ik kan iedereen aanraden om met haar in gesprek te 

gaan wanneer je een volgende groeistap wil maken met je bedrijf of 
wanneer je simpelweg vastloopt. Doen hoor!”

Waarom Evelien voor mij koos:

Waarom Aletta blij is met de losse sessies:
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Evelien | Toonzetter op medisch congressen 

Aletta Boer | Ondernemer, LOVT vintage design interior

joycekooijman.nl/coaching

http://joycekooijman.nl/coaching

