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Wie ben ik om je dit 
te leren?

SIk ben Selma, gecertificeerd Email- en Inbound Marketeer, Marketing Coach 
voor solopreneurs en Master Efficiency Trainer van PEPWorldwide.

Mijn doel is om het proces van marketing simpel en efficiënt te maken en om 
sterke marketingstrategieën te vinden die bij jou passen. Zodat je de 
marketing van jouw business van uit je hart kunt inzetten in plaats van dat je 
een specifiek marketing concept moet volgen.

Voor mij betekent marketing niet het realiseren van grote omzetten of een 
enorme mailinglijst. Maar wel zichtbaar worden voor jouw doelgroep zodat je 
de klanten krijgt waar jij graag je tijd en energie aan geeft.

Ik startte in 1987 mijn trainingsbureau Mulder Performance Consultants en na 
verloop van tijd vond ik mijn plek in het geven van gespecialiseerde efficiency- 
en time-management trainingen. Een aantal jaren geleden besloot ik om mijn 
expertise op het gebied van efficiency en marketing bij elkaar te brengen en 
startte ik het Marketing Zonder Moeite programma, zie ook selmamulder.nl.

In mijn coaching help ik je met
- Het maken en uitvoeren van een concreet stappenplan
- Het overwinnen van twijfels en obstakels
- Het vinden van jouw ideale marketing techniek

Simpel en Succesvol

http://selmamulder.nl
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Inleiding
Ben jij dit?
Je hebt een bedrijf of praktijk gestart
Je hebt je doelgroep gedefinieerd
Je hebt klanten, maar niet genoeg en de stroom nieuwe klanten 
komt niet op gang

Wat betreft marketing heb je wel wat geprobeerd, maar het 
leverde niks op
of
Wat betreft marketing heb je nog niks gedaan, want je weet niet 
wat of hoe
of
Wat betreft marketing heb je niks gedaan want je vindt dat 
klanten op een natuurlijke manier naar je toe moeten komen 
zonder dat jij “verkopering” hoeft te zijn, alleen gebeurt het niet

Het 9 stappenplan is een compleet overzicht van alles wat je kunt 
doen om regelmatige nieuwe klanten te krijgen.

In dit e-book leg ik je uit wat je voor iedereen stap moet doen.
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9 Stappen om simpel en succesvol  
de marketing van je bedrijf op te zetten

www.selmamulder.nl
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Een Niche wordt gevormd door de problemen die een bepaalde groep 
mensen heeft. En natuurlijk de resultaten waar ze van dromen. 

Nu is niet meteen een groep mensen met een bepaald probleem of wens 
een Niche. Denk maar eens aan een dating coach. Vormt iedereen die niet 
langer alleen wil leven een Niche? Nee dat is de omschrijving van de grote 
algemene doelgroep. 

Als je binnen deze doelgroep mensen kunt helpen met heel specifieke 
problemen (bijv. dove mensen) of met heel specifieke wensen (een partner 
die hoogopgeleid is zonder kinderen), dan spreek je over een Niche. 

Het is nu niet moeilijk meer om in te zien, dat als jij een dating coach bent 
die zich richt op dove mensen die een relatie willen, dat er weinig 
concurrentie zal zijn. 

De kunst is nu om bekendheid te krijgen bij deze Niche. 

Hulp nodig? Selecteer hier een tijdstip voor een Gratis Start Sessie

Misvatting
Misvatting
Veel startende ondernemers denken dat 
hoe groter hun doelgroep is, hoe meer klanten 
ze krijgen.

Maar . . 

Klanten zoeken een specialist voor hun 
probleem of wens. Maar als je doelgroep, en 
dus je aanbod, te wijd is, dan gaan ze naar 
iemand anders.

Stap 1
Jouw ideale klant of ook wel jouw Niche genoemd
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Stap 2
Jouw boodschap

Er is een groot verschil of je vertelt over de 
Specificaties van jouw Product
of over de  
Voordelen van het product voor de Klant 

Een potentiële klant is in eerste instantie op 
zoek naar een oplossing voor een 
probleem, om het even simpel te houden. 

Je hebt je Niche gevonden. 
Het zou jammer zijn als je deze Niche, deze 
groep potentiële klanten misloopt omdat 
jouw boodschap niet aansprekend genoeg 
is geformuleerd.

Sell the problem 
you solve

not the product

De 3 voorwaarden voor een aantrekkelijke boodschap 

1. De boodschap moet een beschrijving bevatten van de voordelen 
voor de klant

2. De boodschap mag geen vaktaal zijn, maar de taal en de 
woorden die de klant zelf gebruikt

3. De boodschap laat zien wat de impact is van de problemen op 
het leven van de klant
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Beschrijf de top-3 problemen van jouw ideale klant. En als je dat gedaan 
hebt, beschrijf deze top-3 problemen nogmaals, maar dan in de woorden 
van de klant zelf 

Beschrijf daarna de top-3 gewenste resultaten die jouw ideale kant bij jou 
kan bereiken. En ook nu weer opnieuw in de woorden van de klant zelf 

Schrijf op wat de impact is van de problemen op het leven van de klant en 
wat de ‘kosten’ zijn als deze problemen blijven bestaan. 

Schrijf ook op wat de impact is van de gewenste resultaten op het leven 
van de klant. 

Geef als laatste een voorbeeld uit jouw eigen praktijk (met gefingeerde 
naam)

Zo maak je een aantrekkelijke boodschap

Vind je het lastig om de precieze tekst en woorden te vinden voor 
jouw boodschap? 

Blijf je iedere keer weer hangen in je eigen tekst, je eigen vaktaal, 
omdat die nou eenmaal zo gewoon is voor jou? 

Doe dan het volgende:

Zeg niet ‘ik doe . . ik ben . . ik kan . .’
Maar ‘ik help je met . .’
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De tekst

• Als antwoord op de vraag “wat doe jij?”
• Voor op de homepage van je website
• Om te gebruiken als elevator pitch
• Om mee te spelen op social media
• Waarmee je bekendheid krijgt bij je niche

Ik help [mijn ideale klant] die problemen ondervindt met [het meest 
urgente probleem uit de top-3] en daarom [impact van dit probleem 
op haar/zijn leven]. 

Door mijn [dienst of product] help ik [mijn ideale klant] om [gewenste 
resultaten] te krijgen, waardoor [impact van de resultaten op het 
leven van haar/hem]. 

Neem nou [voorbeeld uit eigen praktijk met gefingeerde naam].
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Stap 3
Jouw aanbod

Jouw aanbod is hoe jij je product in de etalage zet. En bij een aanbod 
spelen een paar psychologische mechanismen mee.

De Prijs mag niet te laag zijn
Een klant die een hoge prijs betaalt is super gemotiveerd om aan de 
slag te gaan én om de resultaten te gaan halen die beloofd zijn. 

Het Resultaat is altijd inclusief
Het echte resultaat moet bereikt kunnen worden binnen de looptijd 
van de dienst. Daarmee bedoel ik dat als je jouw dienst per uur 
verkoopt, het maar al te vaak gebeurt dat een klant te vroeg afhaakt. 
De uiteindelijke resultaten zijn er dan ook naar: te weinig, niet blijvend, 
niet goed verankerd enzovoort. En dat vertelt zich door! 

Fear Of Missing Out
Mensen zijn ‘bang’ om iets mis te lopen. Bied iets aan voor een 
beperkte tijd, of geef korting of een bonus in de voorverkoop 

Bied altijd een keuze aan
Een klant wil altijd kunnen kiezen. Het geeft een gevoel van vrijheid. 
Zonder een keuzemogelijkheid bij jou, zal een klant eerder geneigd 
zijn om een alternatief van een andere aanbieder te betrekken bij het 
maken van haar/zijn keuze.

Twee misvattingen die je maar gauw aan 
de kant moet schuiven. 

- Misvatting 1 Uitgebreid laten zien wat er 
allemaal niet gebeurt als je niks koopt is 
totaal niet hoopgevend of sexy. 

- Misvatting 2 Een eenmalige aanbieding 
past totaal niet bij mijn product. Ik zet het 
toch zeker niet in de uitverkoop!

Misvatting
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Stap 4 Een waardevolle weggever

Als je de volgende 8 stappen uitwerkt, dan heb je een fantastische weggever. 

1. Een voorblad met titel en plaatje en logo 
2. Korte beschrijving van de problemen die jij oplost 
3. Een overzicht van jouw werkwijze, hoe de klant resultaat bereikt 

1. Een volledige handleiding voor de eerste stap op weg naar resultaat 
2. Een tip 
3. Een misverstand of een valkuil 
4. Een bron 

4. Een uitgebreide beschrijving van hoe het leven van een klant eruit ziet nadat 
de resultaten zijn behaald 

5. Testimonials die hier op aansluiten of een voorbeeld uit jouw praktijk 
6. Een schets van de kosten van ‘niks doen’ 
7. Een Call To Action (bijvoorbeeld “Neem Contact Op”) 
8. Achterblad met achtergrondinformatie over jouzelf, met foto en logo

Een autoresponder is een geautomatiseerd antwoord op een ‘handeling’ van 
iemand op jouw lijst. Er moet dus altijd eerst iets gedaan worden door iemand 
anders, voordat een autoresponder start, bijvoorbeeld iemand die zich 
inschrijft. 

Er zijn een paar autoresponders die iedereen wel moet hebben. En die 
iedereen denk ik ook wel heeft. 

1. Een welkomstmail als iemand zich inschrijft op jouw mailinglijst 
2. Een welkomstmail met downloadlink als iemand jouw weggever wil 

ontvangen (inclusief enkele vervolgmails) 
3. Een mail met het gekochte (digitale) product (inclusief enkele vervolgmails)

Stap 5 Jouw Mailinglijst en Autoresponders
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Waar kom je mee binnen?

Wanneer ben je welkom?  

Als je jezelf bent. 

En daarom kies je een marketingtechniek 
waarbij jij jezelf kunt zijn. 

Je kiest een marketingtechniek dus niet 
omdat hij ‘hot’ is, of omdat je er viraal mee 
kunt gaan, of omdat anderen zeggen dat ze 
er succes mee hebben. 

Onderzoek wat jou in het dagelijkse leven 
gemakkelijk afgaat of wat je graag doet. 

En zoek dan naar een marketingtechniek die 
daar bij aansluit.  

een Goeroe
is om van te leren,
niet om klakkeloos 

na te volgen

Stap 6 
Jouw ideale Marketing Techniek
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Stap 7 
De deal sluiten: help een prospect over de streep

Niet doen 
• Trekken 
• Overtuigen 
• Je product of dienst (uitgebreid) 

showen 
• Een lage prijs aan je product 

verbinden 

Wel doen 
• De klant helpen met de beslissing 
• Samen een beeld schetsen van de 

huidige en van de gewenste 
situatie 

• Doorvragen 
• Bezwaren in het juiste licht zetten

Een sales gesprek is heel eenvoudig. Als je de spelregels kent en toepast. 
Die spelregels heb ik hieronder kort weergegeven.
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Stap 8
Contact houden met prospects en met klanten

Contact houden is niet af en toe een blogje schrijven, een Facebook 
bericht posten of lekker pinnen op Pinterest. 

Contact houden heeft een doel.

Prospects  
- Weten dat ze een probleem hebben 
- Zijn bekend met het feit dat jij een oplossing biedt 
- Hebben nog geen keus gemaakt bij wie ze de oplossing gaan halen 
Voor prospects is het doel van contact houden om ze het vertrouwen te 
geven dat jouw oplossing de beste is. 

Klanten 
- Hebben ervaring met jouw oplossing en de resultaten die ze ermee 

kunnen behalen 
Voor klanten is het doel van contact houden om ze een nog betere ervaring 
met jouw product of dienst te bieden waardoor ze heel enthousiast worden 
en maar al te graag vertellen over hun ervaringen. 

Er is enorm veel te leren over het maken van content met impact. 
Veel lesmateriaal staat gratis ter beschikking op het internet. 
Maak daar gebruik van, dat doe ik zelf ook.

Om niet helemaal bedolven te worden 
onder schrijfwerk gebruik ik een
content planner 

Content planners werken het beste als je ze 
aanpast aan jouw situatie en interesse. 

Zoek op Pinterest naar voorbeelden

T I P

https://nl.pinterest.com/selmamulder/planners/
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Stap 9 
Verder …

Templates 
In het proces van het vergemakkelijken van de marketing is het fijn als 
je niet steeds het wiel hoeft uit te vinden. 

Zelf gebruik ik veel templates, bijvoorbeeld 
- een template voor een welkom e-mailserie 
- een vragenlijstje voor een testimonial 
- een standaard e-mail om een netwerkcontact op te volgen 
- of om naar een referral te sturen

Tools 
Er bestaan veel hulpmiddelen om bepaalde processen te vereenvoudigen, 
denk maar aan 
- IFTTT (if this than that) om verschillende acties aan elkaar te koppelen 
- Canva, een programma om snel beeldmateriaal te maken 
- Hootsuite om social media posts te plannen 
- En niet te vergeten The Coaches Console waar ik mijn COMPLETE 

coaching business in heb ondergebracht (affiliate link)

Websites 
Ik werk ook met een lijst van websites en -pagina’s. Om te raadplegen, om 
te leren, om bijzondere meningen te kennen en om het laatste nieuws in 
mijn branche te vernemen. 

Planners 
Als je echt tijd wilt besparen, denk dan slechts één keer aan wat je 
wanneer moet doen. Een planner is iets anders dan een agenda. Kies 
planners die bij je passen. Eentje voor je doelen en projecten, eentje voor 
je publicaties, eentje voor je social media planning enz.  

Handleidingen en andere downloads 
Er is zo veel dat anderen al gemaakt hebben en dat je alleen maar hoeft te 
downloaden en op te slaan. Daar heb ik een hele bibliotheek van gemaakt 
op mijn schijf.

https://selmamulder.nl/coachesconsole/
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adres:
Julianalaan 110
2051 JV Overveen
Nederland

telefoon
06 21 86 83 04

email
welkom@selmamulder.nl

website
selmamulder.nl

Boek hier een gratis
“Marketing-Zonder-Moeite-Inspiratie-Sessie”

Specialist in simpele en succesvolle 
marketing voor solopreneurs

https://selmamulder.nl
https://selmamulder.nl/inspiratiesessie

