
  



  

 

 

 

Dag ondernemer, zaakvoerder, marketingmedewerker, 
 

Merk jij ook dat de wereld in verandering is? 

Dat de oude manieren om een bedrijf uit te bouwen, niet meer werken? 

Dat er met de komst van het internet nieuwe wegen ontstaan zijn, waar veel 
bedrijven nog weinig ervaring mee hebben? 

Elk bedrijf wil winst maken, maar ook klanten écht helpen. 

Die diensten en producten moeten natuurlijk hun weg vinden naar klanten.  

Internet marketing is het ideale instrument om je hierbij te helpen. 

Door het slim te gebruiken kun je ervoor zorgen dat je bedrijf: 

- zonder moeite méér klanten vindt 

- snel de expert wordt naar wie anderen doorverwijzen 

- veel meer mensen kan helpen 

- klanten krijgt op om het even welk moment 

Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. 

In dit e-book krijg je een systeem waarmee je bedrijf sneller klanten krijgt. Of er 
méér krijgt. Dit systeem heeft mijn eigen bedrijf opgebouwd, maar ook dat van 
mijn klanten. 

Als je bedrijf op het gebied van internetmarketing bijna van nul begint, dan vind je 
hier de stappen waarmee je systematisch kunt starten. 

Hebben jij of jouw bedrijf al meer ervaring? Bekijk dan zeker de tips voor 
gevorderden. 

 

Warme groet, 

 

Ilse  

 

 

P.S. Heb je nog vragen over deze stappen? Leg je mij graag jouw situatie voor? 
Heb je interesse in één van de workshops, het persoonlijke trainingstraject of het 
online aanbod? Contacteer me gerust: ilse@ilsevaneetvelde.com

mailto:ilse@ilsevaneetvelde.com


  

 

 

 

HOE ZET JE DEZE 7 EERSTE STAPPEN? 
 

Hierna komen de 7 eerste stappen om nooit meer zonder klanten te zitten. 

Het is erg belangrijk dat je ze in deze volgorde zet: alleen zo vormen ze een 
geheel waarmee jij echt positief resultaat kunt halen. 

Afhankelijk van hoeveel tijd jij wil investeren, hoe handig of ‘rap van snap’ jij bent 
en hoe snel je keuzes kunt maken, zal de opstartfase langer of korter duren.  Het 
belangrijkste is er gewoon mee beginnen en niet langer uit te stellen! 

 

Draait het altijd om geld en klanten? 

Veel ondernemers die ik ontmoet, vertellen me dat ze eigenlijk helemaal niet 
‘commercieel’ zijn. Of toch niet in de klassieke zin van verkopen om te verkopen. 
Eigenlijk – als ze heel eerlijk zijn- vinden ze het ook niet dat het alleen om geld en 
‘meer klanten’ draait. 

Voor mij draait een bedrijf niet om enkel klanten hebben maar vooral om mensen 
vooruit te helpen. Als je daarbij onvoldoende focust op omzet en winst dan kun je 
op termijn jouw klanten niet meer helpen. 

Daarbij is ook kwaliteit belangrijk: van je diensten en producten maar ook van je 
klantenservice en communicatie – en zelfs van je marketing! 

Door de omzet, klanten en kwaliteit de juiste aandacht te geven, zorg je voor de 
groei en bloei van je bedrijf. 

 

 

 

Je krijgt nooit een tweede kans voor een goede eerste indruk. 

 

  



  

 

 

 

 

Misschien ga je tijdens het lezen van dit e-book weerstand voelen. 

 

Dit zijn enkele vaak voorkomende gedachten: 

 “ik ben nu eenmaal niet zo commercieel” =>om je bedrijf te laten groeien is platte 
verkoop uit den boze 

“ze zullen vanzelf wel zien hoe goed ik ben” =>zien ‘ze’ het echt?  

“tevreden klanten zullen vanzelf wel terugkomen” => zit jouw agenda dan nu vol? 

“mond aan mond reclame, dat is het enige wat echt werkt” => natuurlijk, maar zou 
je die niet ondersteunen met andere vormen? 

 Maar ook: 

“internet is mijn ding niet” … maar wel dat van meer dan 3 miljard anderen, 
waarvan 70% het dagelijks gebruikt. 

“als ik daar ook nog eens mijn tijd moet insteken…” … maar als je er nu eens veel 
tijd kon door besparen? 

 

Zijn de 7 stappen in dit e-book haalbaar voor elk bedrijf? 
 

Het antwoord is volmondig: JA. 

Elk bedrijf kan aan de slag met de methodiek van deze 7 stappen. 

Bij het ene bedrijf zal dat heel eenvoudig kunnen, het andere bedrijf zal meer 
creativiteit moeten gebruiken. 

Het principe blijft echter hetzelfde: een stuk van je kennis delen met lezers die 
zichzelf daarvoor hebben opgegeven. 

Uit eigen ervaring weet ik dat de stappen eenvoudiger zijn dan je op het eerste 
zicht denkt. Ook als de techniek je afschrikt, raad ik je aan om het toch te 
proberen. Je kunt op mijn blog en in mijn aanbod terecht voor tips en begeleiding 
hiervoor. 

 

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. 

  

https://www.ilsevaneetvelde.com/blog
https://www.ilsevaneetvelde.com/aanbod


  

 

 

 

 

STAP 1. BEPAAL HET TOPTHEMA VAN JE BEDRIJF 
 

“Kies een job waar je van houdt, en je hoeft nooit meer een dag in je leven te 
werken.” (Confucius) 

 

Waarom? 

Alles begint met het kiezen van een TopThema waarover je de expertise van je 
bedrijf gaat communiceren. Dit kan zowel gaan over jouw producten als jouw 
diensten. 

Een TopThema is het onderwerp  waarvan jouw bedrijf alles afweet en waarin 
alle kennis en ervaring helemaal tot hun recht komen.  

Misschien denk je dat er helemaal geen thema is waarin je echt specialist bent.  
Of de diensten of producten van je bedrijf zijn voor iedereen nuttig. Of misschien 
is kiezen juist erg moeilijk is omdat er zo veel is. Misschien heeft jouw bedrijf een 
benadering, methode of product dat nuttig is voor veel verschillende situaties en 
problemen. 

De keuze van het TopThema is echter erg belangrijk.  Het zal de invalshoek zijn 
voor je hele communicatie over je bedrijf. 

Natuurlijk kun je verschillende diensten of producten aanbieden. Om krachtig te 
communiceren naar je potentiële klanten is het belangrijk dat daar één rode 
draad in zit, één TopThema. Dat maakt kiezen voor hen gemakkelijker. 

Als jij het moeilijk vind om precies het TopThema van je bedrijf te bepalen, dan 
kunnen volgende overwegingen helpen: 

- je hoeft niet uit te sluiten dat je later een ander thema meer in de diepte 
gaat behandelen of dat je een ander (aansluitend) gamma producten kunt 
aanbieden 

- uit welk thema of product kun je op korte termijn veel omzet halen? 
- waar heeft je bedrijf nu het meeste ervaring in? 
- Niets is definitief. Je kunt dankzij internet je communicatie snel veranderen. 

 

  



  

 

 

 

Concrete stap: 

 
Kies een onderwerp waarover je veel over weet en waarover je gepassioneerd kan 
spreken of schrijven. Dit onderwerp is verbonden met je kennis of je 
favoriete/best verkopende producten. 
 
Dit is het TopThema van mijn bedrijf: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIP voor gevorderden:  
 
Welk resultaat vinden klanten belangrijk binnen het TopThema van je bedrijf? 
 



  

 

 

 

STAP 2. Bepaal JOUW BEDRIJFSKANAAL 
 

“Be yourself, everyone else is already taken” (Oscar Wilde) 

 
Waarom? 

 

Als je wil weten wat een winkel precies verkoopt, ga je af op het uitstalraam.  Als 
je jouw bedrijf wil profileren op een bepaald thema, heb je ook zo’n ‘vitrine’ nodig. 

Misschien denk je “goede wijn behoeft geen krans”.  Vergeet dat maar in het 
internet-tijdperk. Je moet je laten zien als je wil dat anderen jouw bedrijf 
opmerken.  Niet door hard te schreeuwen, wel met zinvolle inhoud. 

Het is essentieel dat je dat doet via een kanaal waarover jouw bedrijf meester is. 

Misschien denk je dat bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel, een Facebook-pagina of 
een Instagram-account daarvoor voldoende zijn.  

Dat is niet het geval. 

Elk sociaal medium hanteert zijn eigen spelregels, en die durven regelmatig 
veranderen.  Misschien zullen jouw volgers, klanten of vrienden op een bepaald 
moment jouw bedrijfsberichten en verwezenlijkingen nooit meer te zien krijgen? 

Bovendien zijn de sociale media in de eerste plaats commerciële bedrijven.  Dat 
betekent dat er ruimte gemaakt wordt voor advertenties en dat men probeert om 
maximaal munt te slaan uit bedrijven. 

Begrijp me niet verkeerd: ik ben zelf fervent gebruiker van sociale media.  Niets 
mis mee, maar alléén daarop vertrouwen om de kennis en kunde van je bedrijf te 
verspreiden is niet slim. 

Essentieel is dus dat je bedrijf een eigen kanaal heeft. Dat is een website mét 
blog. Vooral die blog ga je in de volgende stappen nog nodig hebben. 
Vergeet dat je bedrijfswebsite enkel mooi moet zijn: hij moet klantvriendelijk en 
inhoudelijk sterk zijn. 
Zelfs als je het bouwen van een website uitbesteedt, zal jij of iemand anders die 
het ‘hart’ van je bedrijf kent, betrokken moeten zijn bij de inhoud en structuur. 
  



  

 

 

 

Concrete stap: 
 

Maak een blog en/of website aan 
• Sommige ondernemers bouwen hun bedrijfswebsite met 

Wordpress. Sommigen noemen dit erg gemakkelijk, voor velen is het 
moeilijker dan gedacht. Schakel in elk geval tijdig hulp in. 
 

• Er zijn ook kant-en-klare platformen met templates die je makkelijk 
kan aanpassen.  Mijn persoonlijke favoriet is Weebly (affiliatelink), 
waar je snel een professionele website met blog kunt bouwen.  
Eenvoudig in gebruik, mooi resultaat en je kunt gratis starten. Wil je 
upgraden voor meer opties dan is dat zeer betaalbaar. Wordt 
bovendien prima onderhouden, regelmatig nieuwe moderne 
ontwerpen en mogelijkheden, geschikt voor mobiel, veilig, en goed 
vindbaar in Google. Ik gebruik dit platform zelf voor mijn websites. 

 
• Je kunt de bouw van je bedrijfswebsite ook aan professionals 

overlaten. Hou er rekening mee dat dit een flinke investering is als je 
echt maatwerk wil (en terecht, een webdesigner moet ook behoorlijk 
kunnen leven natuurlijk). Kijk in dit geval heel goed wat je precies 
nodig hebt en laat je grondig adviseren. Contacteer me als je goede 
referenties zoekt. 

 
Zet hieronder de structuur van je website, zodat je hiermee zelf aan de slag kan 
of dit kan communiceren naar je webdesigner. 

 
 

https://shareasale.com/r.cfm?b=499410&u=1402591&m=37723&urllink=&afftrack=


  

 

 

 

TIP voor gevorderden:  
 
Doorloop de belangrijkste pagina’s van de website van je bedrijf (Home, aanbod, 
over ons/mij, aanbod, …) en evalueer alle zinnen. 
Herschrijf de zinnen zodat de lezer centraal staat: ‘ik geef…’ wordt dan ‘jij krijgt van 
mij…’ Dit is een voortdurende oefening die je mag maken, ook als je nieuwe 
teksten schrijft. Door ervoor te zorgen dat in minimaal de helft van de zinnen je 
lezer centraal staat, verhoog je de interesse-factor van je potentiële klant enorm. 
 
 
 
  



  

 

 

 

 

STAP 3. MAAK JE EERSTE INHOUDELIJK ARTIKEL 
 

“Wether you think you can or you think you can’t, you are right” (Henry Ford) 

 
Waarom? 

 

Als je eigen bedrijfskanaal (website + blog) klaar is, komt de tijd voor het eerste 
blogartikel van je bedrijf. 

Een kind leert stappen met een eerste stap.  Een gebouw wordt gebouwd vanaf 
de eerste steen. Beginnen is erg lastig, en maakt ons bang. Beginnen is altijd het 
moeilijkst. 

Door uit te stellen tot het ‘perfecte moment’ ga je de groei van je bedrijf 
belemmeren. Dat perfecte moment komt toch nooit. 

Door simpelweg te gaan zitten (voor een blad papier, aan je computer, …) en te 
beginnen schrijven, zorg je ervoor dat je tenminste al begonnen bent. 

Ook als je daarna alles in de vuilbak gooit, ben je tenminste al gestart.  Het 
vervolg kan alleen maar beter gaan. 

Onthoud ook dat het je niet schrijft voor de Pullitzerprijs of De Gouden Uil.  Zolang 
je geen literaire ambities hebt, is je normale schrijfstijl prima. 

Zoek je concrete onderwerp niet te ver en maak het boeiend voor je lezers. 

Zorg dat de blogartikels allemaal rond het thema uit stap 1 draaien. Behandel 
geen onderwerpen die jou ‘ook wel leuk’ lijken maar die geen directe band 
hebben met het TopThema van je bedrijf. 

 
Concrete stap 
 
Schrijf je eerste blogartikel over 

• Een probleem of case waar je recent aan gewerkt hebt 
• Een recensie van een boek over je onderwerp dat je onlangs 

gelezen hebt 
• Een interview met een andere expert in jouw vakgebied 
• Een lijstje met 10 tips, 3 vaak gemaakte fouten, … 
• Een nieuwe ontwikkeling die je bedrijf ziet komen 

  



  

 

 

 

Gebruik de ruimte hieronder om al een eerste ontwerp van je blogartikel te 
maken. Start met de titel. Zet daaronder de structuur en kernwoorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIP voor gevorderden: 
 
Voorzie alle blogartikels van minstens 1 relevante afbeelding EN optimaliseer 
deze afbeelding voor zoekmachines: voorzie elke afbeelding van een ‘alt text’: 
een (korte) beschrijving of de titel van het artikel waar deze afbeelding bij hoort. 
De reden: meer dan 1/3 van het internetverkeer komt door Google Afbeeldingen, 
en door je afbeelding een naam te geven scoor je daar hoger in. 

 



  

 

 

 

STAP 4. EEN NETWERK OF E-MAILLIJST UITBOUWEN 
 

“Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen” (Mahatma 
Ghandi) 

 
Waarom? 

 

Als je de kennis en ervaring van jouw bedrijf wil delen met anderen, moet je die 
anderen kunnen bereiken.  Je publiek heeft een makkelijke manier nodig om op 
de hoogte te blijven van wat jouw bedrijf doet. 

E-mail is daar veruit het makkelijkste middel voor, ook sinds de invoering van de 
GDPR.  Een inbox is erg persoonlijk en e-mail heeft een zeer grote kans om bij de 
juiste persoon terecht te komen.  Je wil toch dat je berichten gelezen worden? 

Ik ben absoluut fan van maximale automatisatie: ik vind dat jij je tijd zo nuttig 
mogelijk. Een listmanager is dan een must. Dit is een systeem dat ervoor zorgt dat 
e-mailadressen automatisch op een lijst gezet worden als mensen zichzelf (!) 
aanmelden via een inschrijfformulier. Nadien kunnen mensen zichzelf (!) 
uitschrijven als ze de berichten niet meer willen ontvangen. 

Hou er rekening mee dat ‘nieuwe’ abonnees op je lijst minimaal 7 tot 10 contacten 
nodig hebben om voldoende vertrouwen in jouw bedrijf te krijgen om klant te 
worden.  Geef ze die tijd en zie het opbouwen van je lijst als een lange termijn 
investering. 

 

Concrete stap 
 
Ga naar een listmanager (mijn persoonlijke favorieten zijn Aweber (affiliatelink) 
YMLP met gratis basisversie  (affiliatelink) maar ook Infusionsoft, Simplero en 
Mailchimp) 

• met dit programma ga je een inschrijfformulier of ‘opt-in-formulier’ 
maken waarmee mensen zich kunnen aanmelden.  Vertel in dit opt-
in formulier dat ze elke maand een e-mail krijgen met een 
interessant artikel. Hou vanzelfsprekend rekening met de GDPR. 

• Zet het opt-in formulier op je website en blog. 
• Stuur een gewone e-mail naar mensen die je kent en nodig hen uit 

om zich aan te melden voor je maandelijks artikel. 
• Zet in je e-mailhandtekening een verwijzing naar je blog of website 

  

http://theinnercircle.aweber.com/
http://www.yourmailinglistprovider.com/?a=GKJ6Q9


  

 

 

 

Op een rijtje: 
 
Dit is de listmanager die ik voor mijn bedrijf koos: 
 
 
 
 
 
Dit is de tekst op het opt-in formulier: 
 
 
 
 
 
Op deze plaatsen komt het opt-in formulier op de website van mijn bedrijf: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP voor gevorderden 

Mensen melden zich makkelijker aan als ze daarvoor beloond worden met een 
cadeautje. Maak een digitale weggever (e-book, video, checklist, ….) over een 
product/dienst/aanbod van je bedrijf en geef dit als bonus als mensen zich 
aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Dit is de titel van de weggever voor mijn e-maillijst: 



  

 

 

 

5. PLANNING 
“Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan 
te leven” (Albert Einstein) 

 
Waarom? 

 

Bij het begin van elk nieuw jaar maken we volop plannen.  We gaan meer zus, we 
gaan minder zo, we gaan stoppen met dit en beginnen met dat. 

In veel bedrijven belanden de plannen na verloop van tijd in de vuilbak. Er wordt 
dan druk geïmproviseerd in plaats van geïmplementeerd. 

Hou de plannen voor je bedrijf niet enkel  in je hoofd maar schrijf ze ergens op. 
Zeker creatieve mensen die voortdurend nieuwe ideeën krijgen, hebben er baat 
bij om hun ideeën op te schrijven en de uitvoering in hun agenda in te plannen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat je minimaal 1 keer per maand een mail moet 
sturen om een ‘levende’ communicatie met je lijst en je contactpersonen op te 
bouwen. 

Door dit vooraf in te plannen op vaste dagen, verhoog je de kans dat het er ook 
effectief ‘van komt’ om de e-maillijst van je bedrijf te mailen met je artikel. 

 
Concrete stap 

 
Ga plannen 

• Neem je agenda 
• prik voor het komende jaar elke maand een vaste datum om een 

artikel te versturen naar de mailinglijst 
• Zet 3 dagen voor die datum in je agenda dat je een blogartikel gaat 

schrijven 
• Doe het!  

 
  



  

 

 

 

Op deze data stuur ik de komende 6 maanden een mail met link naar artikel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIP voor gevorderden: 
 
Als je al een bestaande e-maillijst hebt, kun je ééns per jaar een krachtige 
methode gebruiken waardoor je de persoonlijke connectie tussen je lezers en je 
bedrijf versterkt. Deze methode is de zogenaamde ‘9-word-email’. Je leest hier 
de exacte stappen hoe je deze methode met succes toepast.  

https://www.ilsevaneetvelde.com/blog/de-allerleukste-zomeractie-die-jij-zelf-kan-doen
https://www.ilsevaneetvelde.com/blog/de-allerleukste-zomeractie-die-jij-zelf-kan-doen


  

 

 

 

 

6. JE MM (MAANDELIJKSE MAIL) 
 

“Groot is de kracht van de gewoonte” (Marcus Tullius Cicero) 

 
Waarom? 

 

Door maandelijks bij de mensen op de e-maillijst in de mailbox te komen, 
communiceert je bedrijf waarmee het bezig is. Dit creëert bij de ontvangers de 
gewoonte om het bericht van je bedrijf te lezen, en bij jou de gewoonte om dat 
bericht te schrijven. 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat eenvoudige nieuwsbrieven die er niet uitzien 
als een nieuwsbrief meest gelezen worden.  Vergeet dus de mooie ontwerpen, 
fancy lettertypes, hoofding met ‘special effects’, ... Hou het eenvoudig: dit leest 
het prettigst, voor àlle e-mailprogramma’s. 
 
Een korte tekst waarin je de lezer aanspreekt, en dan het blogartikel of de link 
ernaar zijn voldoende.  Daarmee maak je efficiënt gebruik van je tijd en van wat je 
al geschreven hebt. 
 
Naarmate je verder evolueert, kun je extra mailen om bepaalde diensten en 
producten te promoten, etc. 
 
 
Concrete stap: 

 
Maak je maandelijkse e-mail 

• Geef hem een leuke naam (TIP: dit is niet ‘nieuwsbrief’)) 
• Maak een korte ‘editoriaal’ of een introtekst 
• Zet er een link in naar je laatste blogartikel (ik combineer vaak: stukje 

van het blogartikel + doorkliklink naar de blog). 
 

  



  

 

 

 

Dit is de tekst van mijn eerste maandelijkse e-mail: 

 
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIP voor gevorderden: 
 
Niet iedereen opent je bericht, zeker als je lijst groter is en je minder persoonlijke 
connectie hebt met alle contactpersonen daar op. Stuur daarom je bericht enkele 
dagen later nog een keer met een andere titel naar de ontvangers die je bericht 
niet openden (in alle goede betalende listmanagers kun je dit instellen).  



  

 

 

 

 
 

7. GENIET ERVAN! 
 

“En zonder vreugde verdient het leven de naam van leven niet” (Erasmus) 

 
Waarom? 

 
Ik heb deze 7 stappen niet geschreven om jou een zware last op je schouders te 
leggen.  Jij neemt dit niet door om gefrustreerd of ongelukkig te worden. 
 
Door deze 7 stappen te volgen gaat je bedrijf sneller en makkelijker nieuwe 
klanten vinden. 
 
Leg naar de vorm toe de lat niet te hoog.  Je hoéft geen website-designer of 
geroutineerd copywriter te zijn om leuke resultaten te halen.  
 
Wil je verder gaan? Dan kan dit altijd nog. Voor nu ben je al gestart en dat is het 
belangrijkste. 
 
 
Concrete stap 
 
Enjoy en  Relax: 

• Oud Vlaams gezegde: Wie geeft wat hij heeft is waard dat hij leeft = 
wie zijn kennis deelt, zal in het leven krijgen wat hij nodig heeft 

• Ook als je in het begin slechts 5 mensen op de mailinglijst hebt, is 
het de moeite waard om een artikel te schrijven en daarna te 
versturen.  Je bedrijf gaat immers nog groeien. 

• Het hoeft niet perfect te zijn, DOEN is belangrijker dan PERFECT 
DOEN 

• Tip: maak een afzonderlijke map in je mailbox voor toffe reacties 
 
  



  

 

 

 

Denk aan de voordelen: 
 

• Je ontwikkelt je eigen vaardigheden (schrijven, vakkennis, 
marketingkennis, …) 

• Je maakt je bedrijf bekend aan de buitenwereld 
• Je bouwt een relatie op met potentiële klanten 
• Je bouwt een netwerk op waaruit je nieuwe klanten kunt halen 
• Ook als je bedrijf op dit moment al goed loopt, loont het om deze 7 

stappen toch te zetten. Je bouwt op die manier een solide basis in 
de communicatie van je bedrijf en kunt groeien 

• Zelfs als je denkt dat je bedrijf deze stappen al zet, is het zeer zinvol 
om na te kijken of de planning wel klopt, en waar de kansen tot meer 
resultaat zitten. 

 
 
Op deze manier beloon ik mezelf telkens ik een artikel geschreven heb en een 
MM verstuurd heb: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIP voor gevorderen: 
Dit zijn toffe reacties die ik wil onthouden: 
 
 
  



  

 

 

 

 
 

HOE VERDER? 
 
Over internet slim en succesvol inzetten valt natuurlijk nog veel meer te vertellen 
dan deze 7 basisstappen. Dat doe ik ook: in de Academy, de verschillende live 
workshops en persoonlijke 1-op-1 dag en het Business traject bijvoorbeeld. 
 
Misschien ervaar jij in de praktijk een aantal obstakels.  Heb je bijvoorbeeld vragen 
over hoe je jouw ideaal onderwerp bepaalt.  Wil je weten hoe je precies een 
‘catchy titel’ schrijft waardoor veel meer mensen de nieuwsbrief gaan lezen.  Of 
zoek je naar een systeem om het succes te vergroten. 
 
Of wil jij gewoon véél verder gaan? Het internet niet alleen gebruiken voor 
marketing maar ook concrete diensten opzetten? 
 
Wat je vraag, situatie of bedrijf ook is: vertel het mij gerust. Ik beantwoord al mijn 
berichten persoonlijk. 
 
Ik wens je in elk geval veel succes! 
 
Warme groet, 
 
Ilse Van Eetvelde 
 
 
 
 

“De enige plek waar succes werk voorafgaat, is het woordenboek” 

(Vidal Sassoon) 

 
 
 
 
 
 
 

Ilse Van Eetvelde is online marketing expert. Ze traint en begeleidt 
bedrijven om internet slim en succesvol in te zetten. 
Ilse onderneemt al 14 jaar met passie. Klanten houden van haar no-
nonsense en realistische aanpak met focus op digitale tools. 
 Ze is mama van 4+2 kinderen, en houdt van koken en reizen.  

ilse@ilsevaneetvelde.com 

https://www.ilsevaneetvelde.com/academy-is-nu-open.html
https://www.ilsevaneetvelde.com/workshops.html
https://www.ilsevaneetvelde.com/vip-dag.html
https://www.ilsevaneetvelde.com/business-traject-op-maat.html
mailto:ilse@ilsevaneetvelde.com
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