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EEN
INTRODUCTIE

(Martijn) Sinds mijn 14de wist ik het
zeker… Ik word een webdesigner. Zo
gezegd zo gedaan ;). Inmiddels volg ik
de opleiding ondernemerschap en
retail-management op de Hanze
Hogeschool in Groningen. Naast mijn
opleiding ben ik mij dus constant aan
het verdiepen in webdesign en alles
wat erbij komt kijken. Ik ben niet meer
van mijn scherm af te krijgen als ik
een nieuwe opdracht voorgeschoteld
krijg.
(Robin) Sinds mijn 16e wist ik het
zeker…
Ik wil mij ook ergens in specialiseren
op het online gebied. Zo gezegd, zo
gedaan. Elke strategie op het gebied
van online marketing interesseert mij
ook enorm, en vandaar ken ik ze ook
allemaal ;). Ook ik studeer op dit
moment ondernemerschap en retailmanagement op de Hanze
Hogeschool in Groningen. Toeval?
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DE CHECKLIST

Als startende webshop ondernemer wil je op
een zo efficiënt mogelijke manier aan de slag
met jouw webshop, zodat je de beste
klantervaring kunt bieden, hier het hoogste
rendement uit kunt halen en de concurrentie
voor kunt blijven. Dit is de enige manier om
goede marges en omzet te behalen uit jouw
webshop avontuur. Je hebt je waarschijnlijk al
goed ingelezen over hoe dit aan te pakken. Om
te zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt,
hebben wij een overzicht voor je gemaakt met
de meest gemaakte fouten en hoe deze
valkuilen te voorkomen. Zo kun jij leren van
andermans fouten en een snellere groei
doormaken.
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'Een groot gevaar is
teveel producten met
lage marge in het
assortiment'
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TIP 1
Slecht Assortiment
Je aanbod van producten verandert niet tijdig
mee met de vraag/concurrentie. Je ziet niet op
de huidige trends en je hebt in jouw webshop
producten met een te lage marge. Als je
onvoldoende inspeelt op de vraag van je
klanten en de concurrentie dit wel doet of met
sterkere producten komt, raak je achter. Het is
dan ook zaak om continue scherp te blijven op
de ontwikkelingen in de markt en feeling te
hebben voor wat jouw klant wil. Op
Productniveau moet je dus altijd scherp zijn en
goed op de hoogte zijn van de nieuwste
ontwikkelingen.

TIP 2
De basis is niet op orde.
Je hebt geen echt businessplan, niet
goed gekeken naar de juridische kant
van je zaak of je hebt niet nagedacht
over de inrichting van je
bedrijfsprocessen waardoor je tegen
problemen aan blijft lopen en
brandjes blijft blussen waar je eigenlijk
bezig zou moeten kunnen zijn met
innoveren en perfectioneren van de
gehele webshop.

PAGINA
THE MARKETING TWINS

06

THE MARKETING TWINS

TIP 3
Je hebt je target audience niet gedefinieerd
Dit is als roepen in de woestijn; als je niet weet
wie je doelgroep is, bereik je deze groep ook
niet. Zorg dus dat je dit helder hebt en goed
specificeert, zodat je hen op de meest
effectieve manier kunt bereiken.

TIP 5
TIP 4
Slechte klantenservice
Een goede klantervaring resulterende in
mond-op-mond reclame is de beste reclame
die je kunt krijgen. Andersom geldt dit ook, een
slechte klantervaring zal leiden tot slechte
reviews, mond-op-mond reclame en je
reputatie als betrouwbare webshop is goud
waard (en lastig terug te verdienen). Zorg dus
dat de klantenservice strak geregeld is en een
stapje extra zet voor je klanten om het verschil
te maken.
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Onvoldoende geduld
Het kost redelijk wat tijd om alle
onderdelen van je site te laten
groeien, een sterke reputatie op te
bouwen en een loyale customer base
te creëren. Als je ongeduldig bent en
verwacht even snel te cashen,
simpelweg door alleen te starten, dan
gaat er iets fout. Blijf bouwen aan je
website, je merk, je klantenbinding en
je relaties.
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TIP 6
Je doet te weinig aan marketing
Ga niet zitten wachten tot klanten
binnenkomen, zoek ze op. Blijf actief met je
marketing bezig en zorg voor
naamsbekendheid en wees top of mind. Je
doelgroep gaat je niet vanzelf vinden. Blijf
bouwen, blijf groeien! Ga ook veel partnerships
aan met andere websites of zelfs webshops: dit
kost wat moeite maar kan je wel net even dat
zetje geven om groter te zijn dan de
concurrenten die dit niet doen.

TIP 7
Je loopt uit je budget
Je kunt je geld maar één keer uitgeven, spring
hier dan ook slim mee om. Zorg dat je dit op
een goede manier inregelt en voorkomt dat je
website nog niet op orde is terwijl de essentiële
kennis of marketing ook nog moet worden
ingekocht.
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TIP 8
Onvoldoende discipline
Zonder discipline en hard werken
heeft nog niemand doelen behaald.
Blijf scherp, blijf jezelf motiveren en
blijf je bewust van waarom je
begonnen bent. Als jij jaren in jouw
webshop steekt dan komt het succes
vanzelf. Tijd en ervaring zorgt ervoor
dat beetje bij beetje jouw webshop
succesvoller wordt. Als je er geen tijd
aan besteed gaat de webshop
absoluut niet vanzelf groeien.
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