
De basis voor
online succes

"Don`t let your dreams
just be dreams"

Werkboek



Gaat het dan eindelijk gebeuren? Ga jij met jouw
website aan de slag? Super! Heb je al verschillende
ideeën maar weet je niet waar je moet beginnen?

 
Dit is de juiste start! Met de mini-cursus ga jij de

basis op orde brengen. De basis voor online succes.
Met mijn 15 jaar ervaring als online ondernemer
weet ik inmiddels wat wel en niet werkt. Mijn

eerste bedrijf Reisgraag.nl trekt jaarlijks zo'n 2,5
miljoen unieke bezoekers en is daarmee een van de

grootste reiswebsites van Nederland en België. 

Succes! 
 

Liefs Vanessa



De basis voor
online succes

De basis voor een succesvolle online business
begint bij het in kaart brengen van 4 stappen.

Eigenlijk moet je antwoord geven op de
volgende 4 vragen: Wat zijn jouw doelen?

Wie is de doelgroep? Wat wil de ideale klant?
Wat is jouw verhaal?

 
Lijkt simpel, maar dit zijn 4 vragen waar je
echt even de tijd voor moet nemen. Als jij

namelijk niet weet voor wie jouw
product/dienst is, kun je net zo goed niets
communiceren. Midden in een grote stad
gaan roepen dat je verse vis verkoopt als

iedereen die voorbij loopt net heeft gegeten
of zelfs helemaal geen vis lust, is ook geen

succes. Zorg ervoor dat je erachter komt wat
jouw ideale klant wilt! Maar dan moet je die

ideale klant eerst in kaart brengen. In dit
werkboek geef ik je tips hoe jij dit kan doen.





Stap 1
Doelen bepalen

Doelen zijn taken die je voor jezelf vaststelt om
binnen een bepaalde tijd te halen. Je hebt doelen

op de korte termijn en doelen op de lange
termijn. Kortetermijndoelen helpen weer om de
langetermijndoelen te behalen. Doelen zorgen

voor een richtlijn en dus meer duidelijkheid.
Maar het zorgt ook voor uitdaging in je leven.

Zonder doelen te stellen voel ik me stuurloos, net
alsof ik in een auto stap en niet weet waar ik

heen moet rijden...
 

Maar wat zijn nou goede doelen om te stellen? 
 

De belangrijke pijlers in mijn leven zijn:
Familie/Gezin, Werk/Bedrijf, Fun, Persoonlijke
groei, Financieel, Gezondheid. Zo deel ik altijd
mijn doelen in. En dat mag jij op de volgende

pagina's ook gaan doen ;)
Als er voor jou andere pijlers belangrijk zijn,

verander dan gerust de namen.



Maar we beginnen met het bepalen van de
stip(pen) op jouw horizon. Waar wil jij over 3

of 5 jaar staan? Een langetermijndoel dus.
Breng deze eerst in kaart en daarna ga je

voor de 6 belangrijke pijlers in je leven
kortetermijndoelen opstellen. Deze

kortetermijndoelen helpen je om de stip(pen)
op jouw horizon te halen.

 
 

Maak je doelen SMART. SMART is een
afkorting voor: Specifiek, Meetbaar,

Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dit
zijn de vijf eigenschappen waar een doel aan
moet voldoen om richtinggevend te zijn. Als
je een doel SMART maakt geef je eigenlijk

aan wanneer je welke resultaten wilt behalen.
Een goed geformuleerde SMART

doelstelling stuurt je gedrag en helpt in de
praktijk ook echt bij het behalen van je doel.

Vind je dit lastig? In module 1 van mijn
training Online Business Expert gaan we

dieper in op het stellen van doelen en leer je
hoe je dit kunt doen.



Stip aan de horizon?
Beschrijf of teken hier maximaal 4 stippen

die jij wilt bereiken.



Familie/
Gezin

Schrijf hier de punten op die jij belangrijk vindt m.b.t. je
familie/gezin en vertaal dit naar concrete doelen.



Werk/
Bedrijf

Schrijf hier de punten op die jij belangrijk vindt m.b.t. je
bedrijf/gezin en vertaal dit naar concrete doelen.



Fun

Schrijf hier de punten op die jij belangrijk vindt m.b.t. fun/leuke
dingen die je wilt doen en vertaal dit naar concrete doelen.



Persoonlijke
groei

Schrijf hier de punten op die jij belangrijk vindt m.b.t.
persoonlijke groei en vertaal dit naar concrete doelen.



Financieel

Schrijf hier de punten op die jij belangrijk vindt m.b.t. je
financiën en vertaal dit naar concrete doelen.



Gezondheid

Schrijf hier de punten op die jij belangrijk vindt m.b.t. je
gezondheid en vertaal dit naar concrete doelen.



202 1

FAMIL IE /
GEZ IN

PERSOON-
L I JKE
GROE I

WERK/
BEDR I JF

FUN

GEZOND-
HE ID

F INAN-
C IEEL

Zet hier de doelen neer die je per categorie hebt bedacht. Bedenk
er max 3 per categorie, anders wordt het wel erg veel.



Stap 2
Wie is de doelgroep?

Als je niet weet aan wie jij jouw boodschap
vertelt, kan je onmogelijk weten wat je moet
communiceren. Als je weet tegen wie je het
hebt, kun je echt het verschil maken! Je kunt
dit vrij makkelijk doen aan de hand van een
zogenaamd persona profiel. Breng in kaart

wie jouw ideale klant is en maak maximaal 3
of 4 klantprofielen. Dit zijn de mensen tegen
wie jij praat, de mensen die uiteindelijk een
dienst of product bij je afnemen. Houd deze

persona bijvoorbeeld altijd in gedachten als je
iets post op social media of als je content
gaat schrijven. Consistentie is hierbij van

belang.



DOELGROEP 1

Wie is jouw
doelgroep? Beschrijf
de ideale klant(en)

 



DOELGROEP 2

Wie is jouw
doelgroep? Beschrijf
de ideale klant(en)

 



DOELGROEP 3

Wie is jouw
doelgroep? Beschrijf
de ideale klant(en)

 



DOELGROEP 4

Wie is jouw
doelgroep? Beschrijf
de ideale klant(en)

 



Stap 3
Wat wil de klant?

De 3e stap is het antwoord zoeken op de
volgende vragen: Wat wil de klant? Welk

probleem, dilemma of behoefte los jij op met
jouw product/dienst? Breng ook in kaart wat
er gebeurt met de klant op het moment dat
ze jouw product/dienst afnemen. Verandert

er iets in hun wereld? Welke pijnpunten los je
op? Wat is het resultaat als ze het gebruiken?

Hoe blij wordt jouw klant nadat ze jouw
product/dienst heeft gebruikt? Klanten kopen

op resultaat, ze willen weten wat het
voordeel voor hun is. Als jij dit goed in kaart

brengt, wordt verkopen een stuk
makkelijker! 



Niet zo heel lang geleden moesten we naar
de bibliotheek als we op zoek waren naar

specifieke informatie. Daarna kregen we een
computer en konden we het op internet

opzoeken. Tegenwoordig hebben we
allemaal een mobiele telefoon of ander

apparaat waar je met 1 klik op de knop alle
informatie kunt vinden die we nodig hebben.
Maar met zoveel informatie online moet je er
wel voor zorgen dat jouw content zo goed is
dat het waardevoller is dan van je concurrent.

Waar zit het ‘gat’ tussen het aanbod van je
concurrent en de frustratie van jouw

doelgroep?
 

Zorg ervoor dat iedere klant die op dit
moment nog niet eens weet dat jij bestaat,

jouw product/dienst moet hebben als ze iets
over jou hebben gezien. Dat doe je door al
jouw uitingen te richten op het resultaat en

niet op hoe goed jouw product/dienst is.
Verplaats je in het hoofd van jouw ideale

klant!



WELK
PROBLEEM/DILEMMA/
BEHOEFTE LOS JIJ OP?

 

 

Breng in kaart wat er gebeurt met de klant op het moment
dat ze jouw product/dienst afnemen. Verandert er iets in

hun wereld? Welke pijnpunten los je op? Wat is het
resultaat als ze het gebruiken? Hoe blij wordt jouw klant

nadat ze jouw product/dienst heeft gebruikt? Klanten kopen
op resultaat, ze willen weten wat het voordeel voor hun is.



WELK
PROBLEEM/DILEMMA/
BEHOEFTE LOS JIJ OP?

 

 



Stap 4
Wat is jouw verhaal?
Vertel een authentiek verhaal om de ideale klant over
te halen gebruik te maken van jouw dienst. Wat is de
boodschap? Wie ben je? Wat is jouw passie? Waarom

doe je wat je doet? Voordeel van een authentiek
verhaal vertellen is dat het niet gekopieerd kan

worden! Het zijn de dingen die jou hebben gevormd
tot wie je bent. Authentieke verhalen zijn uniek maar

het is niet makkelijk om een uniek verhaal te
vertellen.

Begin met antwoord geven op de volgende vragen:
Wat is de boodschap? Wie ben je? Wat is jouw

passie? Waarom doe je wat je doet? In module 2:
Branding & Storytelling gaan we dieper in op het
principe van storytelling. Zorg voor een schrijfstijl

waardoor je publiek het leuk vindt om verder te lezen
en ze je herkennen. Schrijf bijvoorbeeld niet in de
derde persoon. Dus niet ‘Online Business Factory
heeft een nieuwe module ontwikkeld’. Maar ‘Wij

hebben een nieuwe module ontwikkeld’. Dat klinkt
minder formeel en interessanter. En het maakt het

persoonlijker.



Wat is jouw
verhaal?





En nu?
Super natuurlijk dat jij de mini-cursus hebt gedaan,
het betekent dat jij met jouw website aan de slag
wilt. Of in ieder geval dat je weet dat er meer te

halen is uit jouw website. En ik kan je daarbij helpen.
Je hebt in de mini-cursus 2x  de Online Business
Academy voorbij zien komen. Dit is de complete

cursus om van jouw website een succesvolle online
business te maken. In 12 modules neem ik je mee in

de oneindige online wereld. Word zelf Online
Business Expert en kom erachter aan welke knoppen
je kunt draaien om meer bezoekers te krijgen, meer

klanten en meer omzet.

Dit kan je zowel helemaal in je eigen tijd doen als in
een kleine groep van maximaal 10 ondernemers.

Wil jij graag meer leren? Check de mogelijkheden.

https://www.onlinebusinessfactory.nl/samenwerken/


Vanessa
Online Business Factory

Don`t let your
dreams just be
dreams!


