MARKETING OP EEN MANIER DIE BIJ JE PAST

Strategieën
voor meer
volgers
Hoe creëer je een online aanwezigheid die
gezien en gevolgd wordt?

"Stop met
scrollen en
vergelijken!
Nu is het jouw
tijd om het
zelf te gaan
doen!"

Inhoud:
Hoe ik een brand met duizenden
volgers neerzette
21 strategieën voor meer volgers
Uitnodiging

Mijn verhaal

Aantal volgers op 101werkvormen.nl
In 2010 ontdekte ik mijn passie voor actieve en
ervaringsgerichte werkvormen.
Dat wilde ik gaan doen!
Alleen HOE bereik je de juiste mensen?
Ik heb eerst 2 jaar lang gratis workshops
gegeven en ik wist niet hoe ik volgers kon
krijgen.
Zo kon het niet langer...
Sinds 2012 ben ik al mijn kennis gaan
'weggeven' (in ruil voor naam en email).
Dat werd een groot succes!
Het aantal downloads is altijd constant
gebleven.
Ik dacht eerst dat iedereen dat ebook nu wel
had, maar nee, het blijft maar groeien!
Dagelijks 20 tot 50 nieuwe volgers!
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Geef vanuit
je hart
Dit gebeurde er toen de 1e
lockdown aangekondigd
werd:
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Ik postte op Facebook dat ik gratis les zou
gaan geven over online lesgeven. Ik deed
dat immers al een aantal jaren.
Spontaan werd dit 374x gedeeld en deden
er 1000+ mensen mee!

De succesfactoren met
101werkvormen.nl:

Wat is mijn passie?

Met wie werk ik het
liefste?

Waar vind ik deze
mensen?

Dat was mensen helpen
groeien middels actieve en
ervaringsgerichte werkvormen
in de buitenlucht, lekker
spelen!

Met mensen die hier
naar op zoek zijn!

Op LinkedIn, in groepen!
Hier stelden ze vragen over
energizers en andere
werkvormen. Ik ging hen dan
helpen en vervolgens zag ik dat
ze op mijn website kwamen en
het ebook downloadden.
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Waar
begin je?
Waar wordt je blij
van?

Met wie werk je het
liefste?

Welk probleem kun
je voor hen oplossen?

Denk hier aan:
Waar praat ik graag over?
Wat doe ik het liefst?

Zie je hem of haar voor je? Hoe
heet hij of zij?
En wat maakt dat je zo graag
met die persoon werkt?

Paracetamol wordt meer
verkocht dan vitaminen. Dus
welke 'pijn' hebben ze? Waar
willen ze van af? En wat kun jij
doen om ze te helpen?
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Strategie #1: Kiezen
Besluit wie je wilt helpen en waarmee.
Praat steeds over hetzelfde onderwerp!
Iedereen met die interesse is een potentiële
volger!
Voorbeeld: Ik had 6 video's op Youtube
gezet over ZOOM en ik werd gelijk gezien
als dé Zoom Expert van Nederland!

Strategie #2: Kies je favoriete platform
Kies je favoriete platform waar jij je kennis gaat delen.
Je hoeft niet alles te doen, minder = meer (of liever:
minder = beter)
Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Snapchat,
TikTok, Youtube, Pinterest, Clubhouse....
Voorbeeld: Ik dacht dat ik alles moest doen, maar
werd er niet blij van. Tijdelijk stopte ik zelfs met Insta,
en Facebook.
Ik kies voor LinkedIn om te connecten.
Youtube en blogs (SEO, hoog in Google) voor de
lange termijn.

Strategie #3: zoek je doelgroep op
Zoek je doelgroep op.
Waar zit jouw potentiele klant?
Elke doelgroep zit op elk platform...
Waar zijn ze makkelijk te vinden.
Dat kunnen Facebookgroepen of LinkedIngroepen zijn.
Reageer hier door waardevolle antwoorden op vragen die daar
gesteld worden. Maak geen promotie, wees puur de expert die graag
wil helpen.
Toen ik 101werkvormen begon in 2012 was ik elke dag in een
LinkedIn groep aan het helpen (en dan zette ik er soms een linkje
naar mijn website/ huiskamer bij).

Strategie #4: bouw een community
Creëer een plek WAAR mensen jou kunnen volgen
Een Facebookgroep werkt dan een LinkedIn groep.
Maar het hangt natuurlijk ook af van de energie die jij er in
stopt.
Youtube, Insta en Tiktok zijn platforms waar mensen je
kunnen volgen en dat is ook OK.
Zelf koos ik al vanaf 2015 voor een Facebookgroep. Altijd als
ik dat plantje water geef gaat het groeien.

Strategie #5: jij bepaalt!
Zie die plek als jouw huiskamer!
Op die plek mag jij namelijk alles doen op de manier
zoals jij dat wilt. Jij mag bepalen hoe laat je eet, wat
er gegeten wordt, wie er mee mag eten, etc.
Vanaf nu noem ik het ‘jouw huiskamer’.

Strategie #6: profielen
Richt je socials op die plek waar ze jou kunnen volgen
Je hoeft niet op alle socials actief te zijn, als je in het
profiel maar verwijst naar die plek.
Zelfs op je Facebook privé omslagfoto kun je je
huiskamer laten zien en er een linkje in verwerken zodat
ze makkelijker lid kunnen worden.
Ook de link in je Insta profiel kan verwijzen naar je
huiskamer.
En als je ‘stories’ doet dan kun je ook steeds je
huiskamer noemen.

Strategie #7: warmte
Zorg ervoor dat mensen zich welkom voelen op de
plek waar ze jou volgen.
Verwelkom ze…
Met meer dan alleen een videoboodschap;
In een Facebookgroep kan dat handig door nieuwe
leden in een post te taggen. Op LinkedIn of Insta kun
je een dm sturen.
En zo ontstaat er al snel een ‘gesprek’.

Blijf zoeken en ontdekken naar wat
het beste past bij jou!
Hugo Bakker
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Strategie #8: Geef!
Geef belachelijk veel waarde, gratis
dus!
Dit alleen al kan onderscheidend
werken en maakt dat je volgers fan
worden en dat ze het door gaan
vertellen op feestjes en partijen 😉.
Het maakt ook dat mensen erop
vertrouwen dat ze nog veel meer
waarde krijgen in jou.

Strategie #9: ga LIVE!
Ga LIVE! (op een vast tijdstip)
LIVE = echt.
Als je live bent dan kunnen mensen reageren en
vragen stellen. Ze vinden dat geweldig. Je bouwt
zo echt een relatie op. Je kunt reageren op hun
reacties en zo wordt het een SAMEN ding,
waardoor je community echt gaat leven!
Op een vast tijdstip omdat mensen dan weten
waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten.

Strategie #10:
Uit de hangmat
Focus op het verkrijgen van meer volgers.
Elke dag zichtbaar zijn!
Sorry, maar je kunt niet in je hangmatje
gaan liggen en verwachten dat je
bankrekening volloopt.
(als je veel volgers hebt dan kun je zeker
wel je hangmat opzoeken, maar je zult het
snel zat zijn...)

Je kunt alleen meer volgers krijgen
als JIJ meer gaat leiden!
Hugo Bakker
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Strategie #11: dagelijks uitnodigen
Mensen uitnodigen voor je huiskamer (community)
door handmatig door je contactlijst te gaan
Dit kost wat tijd en misschien doe je er bijvoorbeeld 50
per dag. Dus kijk in je contactenlijst op je telefoon,
je Facebookvrienden, je LinkedIn connecties…
Zo bouw je consistent aan je eigen blije community.

Strategie #12: dagelijks connecten
Je netwerk dagelijks vergroten door potentiële klanten uit te
nodigen om te connecten op LinkedIn.
Binnen LinkedIn kun je zoeken op functiegroep (jouw doelgroep)
en schrijven:
“Ik kwam je tegen in <groep>. Zullen we linken? Dan hebben we
allebei ons netwerk vergroot!”
Deze zin is goud waard, het werkt! Als je dit consistent doet dan
groeit je netwerk elke dag!

Strategie #13: storytelling
Vertel verhalen!
Verhalen werken beter dan tips.
Men kan zich hierin herkennen.
Dit kun je doen door (liefst elke dag) iets te
posten; tekst, een afbeelding met tekst, een video of
live gaan.
Het liefst: je persoonlijke verhalen
Maar ook: verhalen van je klanten

Strategie #14
Nodig experts uit in je
community.
Als er een expert in jouw
markt is die net even
iets anders doet maar
dezelfde doelgroep
bedient dan kan dit erg
goed werken. Door dit te
doen geef je nog meer
waarde en dus ook
reden om jouw
huiskamer te (blijven)
bezoeken.

Strategie #15: socials op website
Promoot je community en socials op je
website.
Zet een afbeelding met een button op je
HOME en op diverse andere plekken
(sidebar, blogs) om zo de aandacht te
richten op…

Strategie #16: interactie
Stimuleer het algoritme door veel interactie
te creëren.
Als je in je Facebookgroep veel interactie
hebt zal Facebook jouw groep aanbevelen
binnen andere groepen. Dus zorg dat je
dingen post die reacties uitlokken. En
reageer zelf ook zodat de post weer
onder de aandacht komt. Reageer niet in
één keer heel veel, maar af en toe op 1 of 2
opmerkingen.
Stimuleer ook door mensen te taggen; zij
krijgen dan een notificatie en dan is de kans
groot dat ze zullen reageren.

Strategie #17: bedanken
Volgers bedanken die de meeste interactie
met je hebben.
In een Facebookgroep kun je via
‘lidmaatschap’ zien wie de
TOPBIJDRAGERS zijn. Hoe leuk is het om
hen in het zonnetje te zetten.
Als je op een ander platform werkt en die
inzichten niet hebt kun je vast wel bepaalde
namen steeds terug zien komen en daar
iemand uit kiezen.

Strategie #18
1 fan per dag principe
Bedenk eens wat je kunt doen om elke dag
minimaal 1 persoon helemaal gelukkig te
maken zonder iets terug te verwachten.
Bijvoorbeeld:
Elke keer als je een live uitzending doet
dan kies je iemand uit en stuur je die
persoon iets aardigs toe.

Strategie #19:

Posts uit het verleden opnieuw onder de
aandacht brengen
Dit kunnen posts zijn van volgers, posts die
veel comments kregen, posts die weer
actueel zijn of een post waar je je online
training promoot.
Om dit te doen klik je op de datum van die
post en dan heb je de url of de permalink
van die post. Deze link kun je dan weer
plakken in een nieuwe post zodat je die
oude post weer onder de aandacht brengt.

Strategie #20: Emotie
Wees niet bang om je kwetsbaarheid, je
echtheid te laten zien.
Vier successen, vertel over je mislukkingen,
wees geschrokken, verbaasd, verbluft,
geschokt, etc, etc.

Strategie #21:

Faciliteer een ‘voordeel’ – stel je
netwerk open
Als je een post maakt waarin je jouw
volgers de gelegenheid geeft om
zichtbaar te zijn of zelfs om promotie
te doen, dan zal dat enorm
gewaardeerd worden.

Connect met
mij op
LinkedIn, dan
hebben we
allebei ons
netwerk
vergroot.

