
54

Starten



55

Als je zoveel mogelijk de bij jou pas-
sende cliënten wilt bereiken, dan is het 
Handboek Online Redactie een must. 
Het helpt bij het perfectioneren van 
wat je op jouw site en sociale media 
plaatst. Lizet van Triet volgde trainingen 
bij Geert Poort, een van de auteurs van 
dit dikke boek en kreeg veel handige tips. 
Net als Laura Klaassen, schoonheidsspe-
cialist in Nijmegen. Zo zit haar instituut 
binnen anderhalve maand na het plaatsen 
van Google Ads praktisch vol.

HOE BRENG JE JOUW BOODSCHAP?
Laura Klaassen (50) is pas op haar 45ste gestart 
met haar opleiding tot schoonheidsspecialist, maar 
ze is er vol ingegaan: “Het is echt mijn passie dit 
mooie vak uit te oefenen.” Daarnaast is ze veel 
online bezig: “Mijn site is pas een jaar geleden online 
gegaan. Maar op dit moment focus ik me vooral op 
Instagram en Facebook.” Zo heeft ze via Instagram 
veel contact met haar cliënten en leeft ze daarop 
mee met bijzondere gebeurtenissen als een huwelijk. 
En haar blog? “Ja, ik weet dat die heel belangrijk 
is om meer (potentiële) klanten naar mijn site te 
trekken. Daarom is dat mijn volgende project. Mét 
video’s en foto’s.” Waar Laura veel tijd in stopt is 
Google Ads. Ze heeft zich opgegeven bij Google 
Business: “Daardoor word ik online tegenwoordig 
veel lokaal - in mijn regio - gevonden, zeker in  
combinatie met Google Ads.” Ze vervolgt: “Telefo-
nisch kreeg ik al heel goed advies over mijn vind-
baarheid. Die is bovendien goed meetbaar. En ik sta 
nu standaard bovenaan als iemand intypt ‘schoon-
heidsspecialist’ en ‘Nijmegen’.” Laura geeft aan dat 
ze haar werk wel leuk wil blijven vinden: “Het liefst 
besteed ik toch nog steeds zoveel mogelijk tijd aan 
mijn cliënten en dat wordt enorm gewaardeerd. Ik 
geef veel persoonlijke aandacht en adviezen. Dat is 
een van de redenen dat ik geen webshop wil. Omdat 
mijn clientèle zo dicht in de buurt woont, is het geen 
probleem om een product bij mij op te halen.” Niet 
alleen geeft ze dan tips over het gebruik ervan,  
bovendien doet ze er regelmatig een attent  
kaartje bij. “Die aandacht betaalt zich dubbel en 
dwars terug. Zo zit ik bijna helemaal vol en ook 
kan ik hierdoor makkelijker om een review vragen: 
klanten doen heel graag wat terug.” Dat is een van 
de doelen die zij zich gesteld heeft: “Ik wil minimaal 
een review per week op Google en die op mijn site 
doorplaatsen.” 
Voor meer info: www.lauraschoonheidssalon.nl.

Het napluizen van vakbladen, vakliteratuur 
en het bezoeken van beurzen, congressen 
en trainingen geeft Laura die informatie 

die ze nodig heeft om haar instituut te laten 
groeien. Zo heeft zij kort geleden op haar site 
een knop ingebouwd waarmee haar cliënten 
online een afspraak kunnen maken. “Dat was 
echt een geweldige tip die mij veel tijd scheelt en 
waardoor mijn agenda veel sneller volstroomt.” 
Tijd die Laura kan besteden aan dat wat zij 
het liefste doet: haar cliënten een passende 
behandeling geven.

CONVERSIE
Conversie, dat is het toverwoord. Want je wilt 
dat je cliënten iets gaan doen., Geert: “Conversie 
betekent ‘omzetting’; in online marketing taal: 
het behalen van een vastgesteld en meetbaar 
doel. De zogenaamde harde conversie levert geld 
op, bijvoorbeeld via online gemaakte afspraak 
of het kopen van een product. Zachte conversie 
draagt daar uiteindelijk wel toe bij, maar dat 
gaat dan in eerste instantie om onder meer het 
opvragen van informatie of het downloaden 

van je e-book.” Van belang is daarbij hoe je 
jouw website inricht: “Is die vooral gericht op 
informatie geven of je verkoop stimuleren? Weet 
wat je wilt en stem de inhoud van je site daarop 
af.” Hij noemt daarnaast als voorbeeld de site van 
Rituals die met name stuurt op vergroting van 
klantentrouw en een positieve merkbeleving.

KEUZE DOELGROEP
Als jij je doelgroep scherp omschreven hebt, 
geeft Geert een extra hulpmiddel om die ook 

daadwerkelijk te kunnen bereiken: “Realiseer 
je dat iedereen op basis van andere informatie 
keuzes maakt.” Hij werkt dat nader uit aan 
de hand van de zogenaamde Myer Briggs 
Type Indicator: “Je kunt aan de hand van 
persoonlijkheidstypen bekijken hoe jij je site 
inricht: is die gericht op zowel de snelle als 
langzame beslisser en op degene die beslist 
op basis van feiten of emotie? Zo bepaalt 
de ‘competitieve’ bezoeker of je site wel 
geloofwaardig is. De meer spontane persoon 
laat zich leiden door gevoel en sfeer, de 
humanistische vindt juist reviews belangrijk en 
de methodische mens maakt bewuste keuzes 
op basis van onder meer foto’s en video. Geert: 
“Zorg dat je op je site al deze groepen bedient.”

VOORDEEL VOOR JOUW CLIËNT 
Het valt Geert op dat veel schoonheids-
specialisten op hun site allereerst een 
opsomming maken over zichzelf en hun 
kwaliteiten: “Dat is niet wat jouw toekomstige 
cliënt als eerste wil weten. Die onderzoekt 

wat jij hem te bieden hebt en/of jij hem van 
zijn klachten af kan helpen. Vertaal dus jouw 
‘unique selling points’ naar oplossingen voor 
die cliënt die jij graag in jouw stoel wilt hebben. 
Wil jij graag de wat oudere cliënten bedienen, 
zorg dan dat je onder meer in jouw teksten 
die zoekwoorden zet die daarbij passen zoals 
‘de rijpere huid’ of ‘minder rimpels’. En zet 
die woorden sowieso in je koppen.” Daarnaast 
geeft hij het advies om activerend te schrijven: 
“Spreek de cliënt daarvoor aan met ‘je’, stel 
vragen (en geef antwoorden daarop) en geef 
voorbeelden.” Nog een belangrijke: “Let op 
positief taalgebruik. Dus niet ‘na 17.00 uur 
gesloten’, maar ‘tot 17.00 uur geopend’.”

LEZERSACTIE
Het Handboek Online Redactie van Geert Poort en 
Corona de Wert helpt om je website, webshop en 
sociale media zo te optimaliseren dat dit past bij  
de behoeften van jouw cliënten. Het is een dik en 
uitgebreid boek wat je niet helemaal hoeft te lezen: 
de onderwerpen die je nodig hebt kun je onafhan-
kelijk van de overige informatie goed toepassen. 
Uitgeverij van Duuren Management verloot onder 
de abonnees van ESTHÉ drie exemplaren van dit 
informatieve boek. Wil je daarvoor in aanmerking 
komen, mail dan je naam en adresgegevens naar 
actie@estheonline.nl.
Voor meer info: www.poorttaal.nl en  
www.dommelcommunicatie.nl.
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“Let op positief taalgebruik.  
Dus niet ‘na 17.00 uur gesloten’, 
maar ‘tot 17.00 uur geopend’”


