
Benut de potentie van online 
marketing voor het MKB

De tijd om online te gaan is nu

De cijfers

Online marketing kans

Zelf doen of uitbesteden?!

Digitale strategie

Bepaal je doel 

Onderzoek je doelgroep 

Onderzoek je concurrentie  

Google Boost   

Social Media    

Email Marketing     

Content marketing      

Analyse en bijstellen      

97%
van de 
Nederlanders 
gebruikt internet

13,7 
miljoen Nederlanders zijn 
actief op één of meerdere 
social media kanalen 

94% 
van de Nederlanders is 
ingeschreven op een 
email nieuwsbrief

80% 
van de besluitnemers doet 
onderzoek naar bedrijven 
op het internet. 

55% 
van het MKB ziet de 
meerwaarde van online 
marketing

48% 
van het MKB heeft een online 
marketing strategie

44% 
van het MKB heeft een 
bedrijfspagina op Facebook

39% 
van het MKB wilt dit jaar 
minder geld steken in 
marketing 

30%

Zoals je ziet is het gat tussen de vraag en het aanbod 
groot. Om te zorgen dat jouw doelgroep je weet te vinden 

en je omzet groeit is het tijd om actie te ondernemen. 
Gebruik de online kanalen om jouw bereik te vergroten, 
meer leads te krijgen, betere online aanwezigheid, meer 

naamsbekendheid, meer omzet en een simpeler 
meetbaar proces!

TIPS

30% van de online marketing werkzaamheden binnen het 
MKB wordt uitbesteed / de redenen hiervoor:
- Expertise
- Tijdgebrek
- Voordeliger
- Meetbaar 

Tip: Kijk wat de concurrentie doet en laat je inspireren
Tip: Zorg dat je website jouw meest gewenste actie 
duidelijk heeft 
Tip: Doe onderzoek naar je doelgroep en stel duidelijke 
doelen
Tip: Ga online! Post op socials, gebruik je email adressen 
Tip: zorg dat je alles meetbaar maakt zodat je kunt 
bijsturen op cijfers 

Of je nu zelf aan de slag gaat met je online marketing of 
het uitbesteed, de basis is een duidelijke strategie en plan. 

Pas de volgende stappen toe en je krijgt een efficiënt en 
doelgericht plan om meer leads en meer klanten te 

genereren met online marketing.

Waar wil je heen, hoe zie je de toekomst en wat wil 
je bereiken

Onderzoek wie je doelgroep is, waar je die kunt 
vinden en hoe ze zich gedragen

Bekijk wat anderen goed doen en bepaal of je de 
concurrentie aan wil gaan of je gaat specialiseren. 

Richt je website zo in dat hij gevonden wordt door de 
zoekmachines (SEO) en zet betaalde advertenties in op 

zoekmachines om je marketing een boost te geven.

Kies het platform dat bij jou en je doelgroep past en zorg 
dat je consistent post.

Dit is een perfect middel om je doelgroep warm te maken, 
vast te houden en te converteren in trouwe klanten. 

Bied je doelgroep waarde door waardevolle informatie te 
verstrekken door middel van artikelen, blogs, video’s of 

webinars. Zorg meteen dat die SEO-proof zijn.

Online marketing is meetbaar. Kijk wat goed loopt en 
wat niet. Stel bij en perfectioneer.

Internetgebruik blijft groeien en is steeds vaker bepalend 
voor de keuzes die mensen maken. 97% van de 

Nederlanders zit op internet, en steeds vaker worden hier 
ook beslissingen genomen. Ondanks deze groei blijft het 
MKB blijft achter, slechts 55% hecht waarde aan online 

marketing. De kansen van het internet blijven hierdoor vaak 
onbenut. Terwijl online marketing het perfecte middel is om 

een betere naamsbekendheid, meer leads en meer omzet 
te genereren. 


