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TIP1: Zorg dat je vindbaar bent op het Internet 
Mensen gebruiken vandaag bijna uitsluitend het Internet om goede zelfstandigen te vinden.  Ben je niet 

aanwezig op het Internet, heb je dus een nadeel tov jouw concurrentie. 

Je moet je een website voorstellen als een verkoopskanaal dat 24/24 en 7 dagen op 7 open is.  

Draait jouw verkoopskanaal optimaal? 

 

CHECKLIST 
 

 Heb je een professionele website? 

Een website zorgt voor een professionele uitstraling. Bovendien 

kunnen potentiële klanten gemakkelijk contactinformatie 

raadplegen en kijken naar voorbije realisatie, e.d. 

 

 Sta je in de top 5 van de zoekresultaten van Google voor relevante 

zoekwoorden? 

Als je voor relevante zoekopdrachten niet in de top 3 van de zoekresultaten staat, val je niet op. Het 

grootste deel van potentiële klanten bekijkt enkel de eerste resultaten.  

 

 Heb je een Google+ Pagina (ook wel gekend als Google Business Pagina)? 

Google zet nogal gemakkelijk eigen producten bovenaan in de zoekresultaten. 

Heb je een Google+ pagina dan is de kans groter dat je gezien wordt. 

 

WAARDEBON 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 GRATIS website scan van een bestaande website 

(professionaliteit, vindbaarheid, … ) 

of 

 GRATIS opzet van een nieuwe website 

Ga naar http://meeruitjezaak.be/deal/ om te genieten  

van deze WAARDEBON ! 

 

http://meeruitjezaak.be/deal/
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TIP 2: Maak gebruik van Online Reclame 
Reclame is nodig om continu nieuwe klanten aan te trekken. 

Vandaag is het niet meer rendabel om te adverteren in lokale kranten. Het is vaak duur en niet effectief. 

Online adverteren daarentegen is zeer goedkoop en dan nog eens zéér gericht. Bovendien werkt online 

reclame ahw op automatische piloot. Voor een zelf in te stellen bedrag,  zorgt online reclame ervoor dat je 

continu nieuwe klanten aantrekt. 

Er bestaan verschillende mogelijkheden waarvan de twee bekendste: Google Adwords en Facebook.  

CHECKLIST 

 
 Maak jij al gebruik van de krachtige Online Reclame mogelijkheden? 

 Is jouw Online Reclame geoptimaliseerd om zo de meest winstgevende activiteiten aan te trekken? 

 

WAARDEBON  

Ik geef specifiek voor jouw zaak gratis op maat 

gemaakt advies over hoe jij de Online Reclame 

mogelijkheden optimaal kan benutten. 

Ga naar http://meeruitjezaak.be/onlinereclame/ 

om te genieten van deze WAARDEBON ! 

van deze WAARDEBON. 

http://meeruitjezaak.be/onlinereclame/
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TIP 3: Zorg ervoor dat je opvalt 
Klanten zoeken onbewust steeds naar bevestiging. Help hen en laat merken dat je de perfecte oplossing 

bent voor hun noden.  

Speel jij al in op de menselijke drang naar bevestiging? 

 

CHECKLIST 
 

 Heb je foto’s beschikbaar van voorbije projecten op 

jouw website? 

Laat zien dat voorbije klanten tevreden zijn van jou.  

Hierdoor krijgen potentiële klanten de bevestiging dat 

ze zeker niet bedrogen zullen uitkomen. 

 

 Heb je referenties/getuigenissen van klanten op jouw website staan?  

Als andere mensen getuigen over de tevredenheid van jouw uitgevoerde werken, gaan ze jouw zien 

als dé referentie. 

 

 Ben je anders dan jouw concurrentie? Hoe onderscheid je jezelf? 

 

Misschien ben je expert geworden binnen welbepaalde stiel?  

Misschien lever je betere kwaliteit af? 

Misschien ben je goedkoper? 

 

Laat merken dat je anders bent dan de concurrentie. Dat helpt om potentiële klanten te overtuigen.  

  

 

GRATIS website scan  

 

Ga naar http://meeruitjezaak.be/deal/ om te genieten  

van deze WAARDEBON ! 

 

http://meeruitjezaak.be/deal/


Stijn Bernaer, Guido Gezellestraat 1, 3191 BOORTMEERBEEK 
Stijn@meeruitjezaak.be   0496 43 99 82   http://meeruitjezaak.be/  

 

 

Over Stijn 
Stijn Bernaer is al meer dan 10 jaar actief in de IT wereld. De laatste jaren heeft hij een passie ontwikkelt 

voor alles wat met Online/Internet te maken heeft.  

Uniek is dat hij de online ontwikkelingen steeds zéér nuchter bekijkt.  

Het is te zeggen, elke evolutie in de online wereld wordt bekeken vanuit het standpunt “Hoe kan dit een 

zaakvoerder helpen om MEER uit zijn of haar zaak te halen?”.  

Vanuit deze filosofie is dan “Méér Uit Je Zaak” ontstaan. 

Over “Meer Uit Je Zaak” 
Samengevat zorgt “Meer Uit Je Zaak” ervoor dat jouw zaak zo efficiënt mogelijk draait. 

De diensten zijn gericht rond twee peilers. 

1) Méér (en/of betere) Klanten aantrekken  

De online mogelijkheden zijn enorm om dit te realiseren. Dit gaat van een professionele website tot 

het online adverteren. 

2) Efficiëntie van jouw zaak verhogen 

Veel zaakvoerders verliezen nog te veel tijd aan administratie. Dit ligt soms aan het manueel 

overschrijven van gegevens, te veel Excelbestanden, … . 

Vandaag de dag bestaan er zoveel online toepassingen die ervoor zorgen dat je tijd wint.  

Een voorbeeld: een toepassing zoals Google Drive of Dropbox zorgt er niet enkel voor dat je 

makkelijk bestanden kan uitwisselen met jouw medewerkers. Het zorgt er ook voor dat alles mooi 

gebackupped wordt, dat iedereen steeds de laatst bijgewerkte versie van het document heeft, …  

M.a.w. het bespaart jouw veel tijd en kopzorgen. 

Wil je meer weten over “Meer uit je Zaak”, aarzel niet om mij te contacteren: 

 

 

 

 

 


