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Imago: Identiteit/Branding - de kernwaarden van 

uw bedrijf die met zorgvuldige communicatie 

marketing uitgedragen wordt - deze zo te vertalen 

naar buiten dat dit synchroon loopt met de 

doelstellingen van uw bedrijf waardoor de 

doelgroep op de juiste manier en tijd bereikt 

wordt.  

Contentbeheer:  Dit is een belangrijk proces in hoe 

een bedrijf zich kan profileren en hoe je over je 

merk kunt vertellen. Daarbij is het doel belangrijk 

wat je wilt overbrengen. Hierdoor breng je de basis 

tot stand voor een stabiele relatie met je 

klanten/publiek. Ik heb gemerkt door mijn ervaring 

dat hierin vaak veel werk gaat zitten; meer zelfs als 

een ondernemer vaak wilt. Toch is dit een van de 

voorwaarden voor de terugkeer van een bezoeker 

van de website of andere media. 

Structuur: Hoe de website is opgebouwd is zeer 

van belang voor de doelgroep zodat zaken snel 

gevonden worden.  Het doorklikken in de menu’s 

moet eigenlijk voor de consument logischer wijze 

als vanzelf gaan zodat een bezoek op de site en 

gekoppelde social media kanalen langer duurt. 

Hierbij is ook van belang dat de site nuttige en 

actuele informatie/media bevat. Dit verhoogt de 

zoekbaarheid op het net.  

Online netwerk: Om uw website in combinatie 

met uw nieuwsbrief en social media goed te 

verbinden dienen alle belangen die een bedrijf 

heeft, goed worden aangevoeld. Dit doorlinken 

zoals dit met een mooi woord heet, is een zeer 

intensieve bezigheid en kost de nodige 

voorbereiding, koppelt zo netwerken aan elkaar en 

verhoogd de vindbaarheid. 

In kaart brengen: Het is van belang dit geheel goed 

in kaart te brengen zodat er een juiste uitstraling 

en toon ontstaat in de communicatie. Dit is het 

deel waarin ik snel met mijn intuïtie op inspeel en 

dit voor uw bedrijf op een juiste wijze vertaal. Vaak 

merk ik door mijn ervaring dat de lijnen hierover 

op het gebied van (online) communicatie vaak nog 

niet vastliggen. Belangrijk om dit vooraf in uw 

communicatie marketing plan op te nemen. Voor 

de opzet en uitvoering  van deze plannen kan ik 

van advies dienen.  

Koppeling linken en social media: Het vergroten 

van uw naamsbekend is belangrijk. Hierbij is wel 

van belang dat u duidelijk weet waarom u dit wilt 

inzetten en welke media u gaat gebruiken voor uw 

doelgroep.   

Kritische blik: Met deze blik kijk ik met u mee 

zolang u maar wilt zodat alles in lijn van het bedrijf 

blijft zodat niet alleen de juiste toon gezet wordt, 

maar ook blijft doorklinken. 

Acteel houden: Een intensieve bezigheid om dit 

met een constante herhaling (kracht van de 

reclame) bij te houden en van verfrissende en 

actuele informatie te voorzien zodat dit de juiste 

raakvlakken heeft met de lijn van het bedrijf - ook 

als die verandert moet de (online) communicatie 

hierin mee veranderen. Actief onderhoud is hierin 

van groot belang met de juiste proporties. Teveel 

of te weinig updates en hoe dit relateert naar het 

soort bedrijf is een kwestie van inleven.  

Sponsering/Events: Zorgen dat de juiste 

instellingen/ondernemers verbonden worden met 

uw (online) netwerk waardoor de netwerken nog 

meer met elkaar verbonden worden zodat acties 

ook beter gaan werken! 


