
S T A P P E N P L A N
.. om zonder tussenkomst van jou geautomatiseerd leads én

betalende klanten te verzamelen.



Dit is je briefing aan
jezelf. Wat je gaat

aanbieden, aan wie en
hoe? Wat is de afspraak
die je met jezelf voor de

komende 90 dagen
maakt?

Dit is je techniek. De juiste
tools kiezen, inrichten en
vullen met een logische

opbouw. Elk
contactmoment is een

feestje! �

Nu ga je draaien en
testen. Start met lage

kosten en zorg dat je geld
verdient om weer te

investeren, dan blijft het
leuk!

90 DAGEN
STAPPENPLAN

FASE 1

2

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Dit 90 dagen programma geeft je exact die ingrediënten 
die nodig zijn om je bedrijf online op de kaart te zetten.

Ook als je geen
technische kennis hebt!

Jij & Je doel

Je lekkermaker

Je pagina's

Je tussenstappen

Je verkoopteksten

Je e-mails

Je pilotgroep

Je afrekenproces

Je eerste campagne

Van offline naar online 
in 90 dagen (of minder)

Je klant

Je verdienmodel

Je ultieme campagne

Dit is je verhaal. De juiste
boodschap kiezen,

content produceren en de
klik met je klant leggen.

Ondernemersstand en WHY

Wie bedien je het liefst?

Hoe gaat dat geld opleveren?
Een kraakhelder aanbod.

Lead magnet; Een cadeau
in ruil voor een e-mailadres

Overtuigen zonder te
pushen. Zo zeggen ze JA!

Word een content
spuwend draakje

Van aanmeld- tot bedankpagina's

E-mailautomation voor
beginners

Eenvoudig betalen met iDeal

Reviews verzamelen van
een test-groep

Facebook advertentiebeheer
succesvol leren gebruiken

De strategie die je mega
omzetten oplevert

1

3

4

Weet je dat je vier onderdelen
nodig hebt om een succes te
maken van jouw online
dienst?

Dat veel ondernemers 1 van
die 4 missen. Dáárdoor zijn
zoveel mensen cynisch over
online. Klagen ze dat het niet
werkt. Gaan ze nooit-maar-
dan-ook-nooit meer iets op
Facebook adverteren. 

Die missen een onderdeel. Of
dat onderdeel rammelt, dat
kan ook. 

Want er zijn ook juich- en
jubelverhalen. Coaches en
goeroe’s die de zes nullen
aantikken. Makkelijk! 

Elke keer weer ook, hoe doen
ze dat?

Door dit plan te volgen.

Op de volgende bladzijdes
ontdek je per fase wat je
nodig hebt om succesvol,
online leads en vervolgens
betalende klanten te
genereren.

En verderop, laten we je ook
nog zien wat dat allemaal
gaat kosten..

HET PLAN



JE BELOFTE

Door Jolanda Wicherson

Je doel
Wat, hoe en waarom?
Formuleer je boodschap aan
de wereld
Bepaal je ambitie  (groot of
klein)

Je ideale klant
Bedenk de kenmerken van
jouw hyperspecifieke
doelgroep
Schrijf de pijnpunten op
Schrijf het verlangen op

Je verdienmodel
Bepaal de financiële waarde
van één klant
Kies je online verdienmodel

Kijk vooral even naar jezelf. Naar jou als
ondernemer.Heb je wel de juiste mindset? Waarom
doe je eigenlijk wat je doet? En heb je grote, of
misschien minder grote ambities?

B O O D S C H A P

Vind je dit lastig? Pak pen en papier en schrijf je
talenten, interesses en dromen voor de toekomst op.

We willen allemaal zo veel mogelijk mensen helpen
en ons product of dienst aan zo veel mogelijk mensen
aanbieden en verkopen. Door de doelgroep breed te
houden denken we meer mensen te bereiken. Maar
juist doordat de doelgroep te breed is, zullen weinig
mensen zich echt aangesproken voelen.

K L A N T

Bedenk ook de belemmerende overtuigingen van je klant
en hoe je die kunt weerleggen. 

Fase 1

Je start met gratis content (je blogs, vlogs etc.) en je
gratis weggever. Van jouw gratis content tot aan
jouw hoogste aanbod, alles ligt in lijn met elkaar.
Jouw hele ladder is ingericht voor jouw potentiële
klant met zijn/ haar probleem. 

G E L D  V E R D I E N E N

Voorbeelden van verdienmodellen: Transactiemodel,
lidmaatschapsmodel, licentiemodel, verhuurmodel,
verbruiksmodel etc.



JE TEKSTEN

Door Meta Groot Antink

Je weggever
Kies de vorm
Bepaal de opbouw
Schrijf de content
Download- en bedankpagina

Je e-mails
Bedenk de route
Schrijf 5 e-mails

Je salespages
Bouw de pagina op, schets de
inhoud per onderdeel
Gebruik (veel) social proof
Zorg voor een bedankje na
kopen

Je weggever is de ultieme lekkermaker. Je
uiteindelijke aanbod bepaalt wat je weggever moet
worden. Het moet namelijk aansluiten. De logische
vervolgstap zijn. 

W E G G E V E R

Mogelijk weggevers: E-book, videoserie, premium e-
mailserie, klein online programma etc.

Wat je wilt opbouwen, is een relatie:  het bekende
cirkeltje van know-like-trust. Dat ga je doen met een  
e-mail automatisering zodat het jou fysiek geen tijd
meer kost.

E - M A I L S

5 e-mails: Afleveren weggever, het probleem en de pijn,
de oplossing en de droom, social proof, over jou, het
aanbod. 

Fase 2

Salespage = aanbodpagina = productpagina =
landingspagina. Zet op je salespage sowieso een
klant neer. Dat is namelijk bewijs dat jij al ervaring
hebt én direct social proof. 

S A L E S P A G E

De juiste opbouw is: Titel en kop, unieke voordelen,
herkenning en urgentie, social proof, onderbreking,
resultaten, inhoud van het aanbod, verlaag de stress,
vat samen, geef het laatste duwtje. 



JE TECHNIEK

Door Ronald Jagt

Je pagina's
Landingspagina weggever
Landingspagina aanbod
Bedankpagina na weggever
Bedankpagina na aankoop

Je automatisering
ActiveCampaign aanschaffen
Automatisering maken
Contacten segmenteren met
behulp van tags

Je afrekenproces
Betalen via iDeal
Automatisch facturen
verwerken

Om je online aanbod te verkopen heb je meer
pagina’s nodig dan je misschien denkt. Vergeet niet
dat iedere actie pagina (aanvragen / kopen) ook een
bedankpagina nodig heeft. Die maak je eenvoudig
met onderstaande plugins. 

P A G I N A ' S

De plugins die je minimaal nodig hebt: Elementor page
builder, Cartflows, WP Fusion. 

Nadat je weggever is aangevraagd heeft jouw lezer
even de tijd nodig om te beslissen tot koop over te
gaan. Hoe groter de drempel, hoe meer tijd nodig is.
Hier ga je je lezer met waardevolle informatie helpen
om tot actie over te gaan. Helemaal automatisch!

A U T O M A T I S E R I N G

Tip: Hanteer in ActiveCampaign één grote basislijst en
maak onderscheid door verschillende tags te gebruiken.
Dit zorgt voor een beter overzicht. 

Fase 3

Geef je website een shopfunctie zodat online betalen
via iDeal mogelijk is. Verhoog de waarde van een
klant door een orderbump of upsell toe te voegen. 

K A S S A

Wat je hiervoor nodig hebt: WooCommerce (plugin),
Mollie (betaalprovider), koppeling met je
boekhoudpakket.



JE PROMOTIE

Door Laura van Esveld

Je pilotgroep
Bied je content gratis of tegen
een lager bedrag aan als test
Incasseer en verwerk feedback

Je eerst campagne
Gebruik Facebook
advertentiebeheer ipv de knop
Promoten
Klik lekker rond om comfortabel
te worden

Je ULTIEME strategie
Regisseer contactmomenten
Gebruik de Facebook Pixel voor
retargeting
Bepaal wat het maximaal mag
kosten om één nieuwe klant te
werven

Tijdens de pilot vraag je inhoudelijk feedback op dat
wat je hebt gemaakt. Bereid het goed voor. Spreek
een duidelijke termijn af om te voorkomen dat je
eeuwig blijft testen.

P I L O T

Als de termijn is verstreken stuur je alle deelnemers een
evaluatieformulier toe. Als iedereen dezelfde vragen
beantwoordt is dat makkelijker te verwerken. 

Adverteren is nodig om je nieuwe weggever, aanbod
en andere content gestructureerd aan mensen te
laten zien die binnen je doelgroep vallen. Facebook
en Instagram zijn de voorkeursplatformen. 

F A C E B O O K - C A M P A G N E

Adverteren op Facebook of Instagram is veel makkelijker
dan je denkt. Bezoek facebook.com/adsmanager maar
eens om rond te kijken. 

Fase 4

De weg die iemand aflegt van het punt dat ze nog
nooit van je gehoord hebben, tot het punt dat ze je
klant worden heb je zelf grotendeels in de hand. Door
contactmomenten uit te denken en te regisseren
genereer je een betrouwbare stroom van nieuwe
mensen, die lead worden, die vervolgens klant
worden. 

R E T U R N  O N  A D  S P E N D

De ultieme strategie bestaat uit drie campagnes. De
eerste genereert verkeer van een koud publiek
(awareness), de tweede nodigt verkeer uit 1 uit om lead
te worden (connect), de derde nodigt leads uit 2 uit om
klant te worden (convert). 



In de rechter kolom een kostenoverzicht als je in
ons programma stapt. Want we realiseren ons
dat niet iedereen het budget heeft om alles uit te
besteden. Even los van de tijd die het je kost om
de juiste partijen te kiezen. We realiseren ons
ook dat er ondernemers zijn die juist een omslag
maken omdat hun huidige agenda niet vol zit. En
ze dus stiekem best veel tijd hebben om zélf een
groot deel van de acties uit te voeren. Sommigen
kijken er zelfs naar uit. Anderen hikken juist aan
tegen de techniek.

Maar LET OP:

Z E L F  D O E N  M E T

H U L P

Je besluit om te gaan automatiseren, of zelfs je
besluit om wel of niet aan ons programma deel te
nemen mag nooit gebaseerd zijn op 'kosten'.

Waarom niet? Dat lees je op de volgende pagina.

Op de volgende pagina zie je een tabel. In de
linker kolom een kostenoverzicht als je alle vier
de fases zou uitbesteden. Dus je gaat lekker
achterover zitten en laat het werk voor je doen
(maar is dat wel zo? Of ga je er onbewust toch
nog flink wat uren in steken?).

L A T E N  D O E N

Zelfs als je een paar handige contacten hebt is dit
een fix bedrag, zeker de maandelijkse kosten stijgen
de pan uit! En dan hebben we het over
de marketing van je aanbod, nog niet eens over het
digitaal maken van dat aanbod zelf.

WAT KOST DAT?

Kostenoverzicht

Let even extra op de maandelijkse kosten van optie
2. Zie je dat het grootste deel van je maandelijkse

budget naar advertenties gaat? Dat zijn geen
kosten maar investeringen (lees je verderop meer

over). 

Stel: Je goedkoopste aanbod is een e-book van
€29. Je advertentiekosten per aankoop liggen

rond de €8. Met €200 advertentiebudget
genereer je dus 25 aankopen. 

25 x €29 = €725 omzet
Dat is driect een teruggaaf op je investering!



Zelf doen met hulpLaten doen

WAT KOST DAT?

Kostenoverzicht

Businesscoach voor verifiëren
van kansen van je
aanbod (traject)

Tekstschrijver voor salespages,
opt-in pages en opvolg e-mails
van je nieuwe aanbod

Vormgever voor je gratis
weggever (of Canva Pro)

Inrichten van je e-mails
(automatisering), pagina’s,
checkout en andere techniek

Facebook-advertenties door
een expert 

Advertentiebudget voor
Facebook

Plug-ins voor de
betaalkoppeling,
winkelwagenfunctie etc. 

ActiveCampaign voor e-mail
automatisering 

Totaal eenmalig

Totaal per maand

€2.100

€1.500

€300

€3.000

€300/maand

€200/maand

€500/jaar

€18/maand

€6.900

€559

Kickstart Online Ondernemen

Businesscoach voor verifiëren
van kansen van je
aanbod (traject)

Tekstschrijver voor salespages,
opt-in pages en opvolg e-mails
van je nieuwe aanbod

Vormgever voor je gratis
weggever (of Canva Pro)

Inrichten van je e-mails
(automatisering), pagina’s,
checkout en andere techniek

Facebook-advertenties door
een expert

Advertentiebudget voor
Facebook

Plug-ins voor de
betaalkoppeling,
winkelwagenfunctie etc. 

ActiveCampaign voor e-mail
automatisering 

Totaal eenmalig

Totaal per maand

€1.495

€2.100

€1.500

€300

€3.000

€300/maand

€200/maand

€500  *€99/jaar

€18/maand

€6.900  €1.495

€559  **€226,25

*De plugin deal is exclusief voor deelnemers van Kickstart Online
Ondernemen en nergens anders verkrijgbaar.

**Je maandbedrag bij deze optie is sterk afhankelijk van je
Facebook advertentiebudget.



INVESTEREN

Kosten
Dingen die je 'verbruikt'
Dingen die je koopt voor je
plezier
Dingen die niet direct of op
termijn iets op (gaan) leveren
Gedachteloze uitgaves
De zgn. 'quick wins' (die op
termijn onder
'verbruikskosten' vallen)

Investeringen
Uitgaves met een plan
Dingen die direct of op termijn
iets opleveren (tijd, geld,
vrijheid etc.)
Dingen die je bedrijfsvoering
makkelijker maken
Zaken die iemand anders beter,
sneller of goedkoper kan
Uitgaves waar je iets van leert
waar je voor altijd iets aan
hebt (scholing)
Uitgaves die repetitieve taken
wegnemen of eenvoudiger
maken
(Advertentie)budgetten die
ingezet worden om sales te
genereren

Kosten zijn besteed geld, maar een investering doe je
omdat je er iets voor terug gaat krijgen.

In eerste instantie wil je je investering terug
verdienen in geld, maar denk eens aan al het andere
dat je ervoor terug zou kunnen krijgen?

Denk je eens in:

K O S T E N  M A K E N

Laura stelde in haar eerste jaar als ondernemer iedere
factuur handmatig op in Word. Rekenen, typen, opslaan
als PDF, mailen naar klant, verwerken in de
boekhouding, controleren of de betaling binnen is,
herinneringen sturen (of betalingen verwerken) waren
allemaal taken die daaraan vast hingen. 

De investering om dit te automatiseren (iDeal betalingen
vóóraf mogelijk maken, plugin die de automatisch
gegenereerde facturen de boekhouding in schiet
installeren etc.) was misschien een paar honderd euro.
Maar de tijd die zij iedere maand weer wint door deze
handmatige taak te elimineren is onbetaalbaar!

Kosten maken versus investeren

Soms is het moeilijk te bevatten wat er allemaal
mogelijk is, maar denk eens in hoeveel tijd het jou
zou schelen als je een soortgelijke taak zou
elimineren? 

Bijvoorbeeld het opvolgen van leads. Hoe vaak heb je
al een 'strategiegesprek' of 'spar sessie' gehad met
iemand die totáál niet bij jou paste? Waarvan je
achteraf dacht: 'Jeetje, wat was dit zonde van m'n
tijd!'

En hoe zou het zijn als jij zelf baas over je agenda
wordt? Als die -wel gekwalificeerde- leads binnen
rollen zonder dat je er maar een seconde naar om
hebt hoeven kijken?

I N V E S T E R I N G E N  D O E N



Dit document (of eigenlijk enkel de vier pagina's over
de fases) is voldoende om te bepalen wat je aanbod is,
je teksten voor cruciale pagina's te schrijven, te
automatiseren wat mogelijk is en je aanbod aan je
eerste ideale klant te verkopen. 

We hebben niets weggelaten. De stappen uit fase 1
zijn de stappen die nodig zijn om je doel, belofte en
aanbod vorm te geven.

De onderdelen uit fase 2 zijn exact de onderdelen die
je tekstueel nodig hebt om live te kunnen gaan.

De pagina's, plugins en programma's uit fase 3 zijn
precies de technische snufjes die je nodig hebt om het
allemaal te laten werken.

En de strategie uit fase 4 is precies dé strategie die
andere ondernemers al honderden-duizenden euro's
aan omzet heeft opgeleverd. 

M A A R  D A N  I N  9 0

D A G E N

Ga jij zelfstandig met dit stappenplan aan de slag? Dan
horen we graag van je! Onze methode is namelijk geen
geheim. We moedigen je aan om zelf, al dan niet in de 90
dagen structuur, de stappen te doorlopen zodat je heel
rap je eerste, geautomatiseerde, sale maakt. En als dat
gebeurt, dan proosten we graag met je mee.

Maar..

Ben je bang dat je goede voornemens in het slop
raken?

Kun je wel wat meer uitleg gebruiken bij sommige (of
alle) onderdelen?

Wil jij samen met andere ondernemers de uitdaging
aangaan om het in 90 dagen voor elkaar te boksen?

Meld je dan aan voor Kickstart Online Ondernemen ↓

DIT STAPPENPLAN

Het programma

We hebben niets
weggelaten. 

Dit document is
voldoende om te
bepalen wat je
aanbod is, je
teksten voor
cruciale pagina's te
schrijven, te
automatiseren wat
mogelijk is en je
aanbod aan je
eerste ideale klant
te verkopen.



Inhoud
Fase 1: Een glasheldere
belofte
Fase 2: Teksten die triggeren
zonder te pushen
Fase 3: Klanten op de
automatische piloot
Fase 4: Belachelijk veel leads
met Facebook-advertenties

Lekker voor erbij
Met werkboek per fase
Met formats voor je teksten
Met blauwdrukken om te
kopiëren
Met video-instructie voor de
juiste instellingen waardoor de
techniek een eitje wordt
Met stap-voor-stap lessen om
een advertentie campagne op
te zetten
Met een checklist per onderdeel
zodat je zeker weet dat je klaar
bent voor de volgende stap
Met een ‘noodlijn’ in onze
KOOmunity voor als je het even
helemaal niet meer ziet zitten

Met wekelijkse ZOOM Vraag&Antwoord calls
Met e-mail reminders (hele vriendelijke)
Met een waanzinnige KOOmunity (een privé
forum voor vragen en om te socializen met
andere deelnemers) 

Persoonlijke feedback op een onderdeel van
iedere fase. De expert van die fase kijkt met jou
mee om te zien of je klaar bent voor de volgende
fase.

Wij proosten niet als iemand ons programma koopt,
wij proosten als iemand joúw online aanbod koopt.
En daarom hebben we alles in het werk gesteld zodat
jij, binnen 90 dagen, kunt slagen.

En (dit is echt uniek voor een 'online programma')

Bovendien ben je als deelnemer aan dit programma
niet gebonden aan ons. Alle software, programma's
en tools die we uitleggen en adviseren komen in je
eigen beheer en werken ook nog lang nadat jij het
programma hebt afgerond. 

Het staat je vrij om je eigen team te betrekken of
zelfs onze methode in te zetten voor je eigen klanten,
want wat wij graag willen is jou laten zien dat het
ook anders kan. Dat je niet hoeft te ploeteren voor
€2.000 omzet in de maand (en dat je dan nog op
zondag je laptop open moet klappen). 

W I J  W I L L E N  D A T  J I J

S L A A G T

Je bent ondernemer in de 21e eeuw: Maak gebruik van
de mogelijkheden!

JOUW TEAM

Het programma



Deze laatste pagina gaan we kort houden. Want
waarschijnlijk weet je het al. Je voelt het al. Of niet.

Ga jij, samen met ons, de uitdaging aan om binnen 90
dagen zonder tussenkomst van jou geautomatiseerd
leads én betalende klanten te verzamelen?

O N S  A A N B O D  A A N  J O U

SCHUIF AAN

Volledige programma
Fase 1: Een glasheldere
belofte

Mijlpaal 1: Je boodschap
en je doel helder
Mijlpaal 2: Je ideale klant
in beeld
Mijlpaal 3: Je
verdienmodel en aanbod
scherp

Fase 2: Teksten die triggeren
zonder te pushen

Mijlpaal 4: Alles over je
weggever
Mijlpaal 5: Opvolgen met
automatische e-mails
Mijlpaal 6: Je aanbod
verkopen op je salespage

Fase 3: Klanten op de
automatische piloot

Mijlpaal 7: Je
funnelpagina's maken
Mijlpaal 8: Je e-mail
opvolging automatiseren
Mijlpaal 9: Je
afrekenproces werkend
maken

Fase 4: Belachelijk veel leads
met Facebook-advertenties

Mijlpaal 10: Je pilotgroep
draaien
Mijlpaal 11: Je eerste
Facebook-campagne
Mijlpaal 12: Je ultieme
advertentiestrategie

En dan? Champagne!

Ons aanbod aan jou

Ja, dit is voor mij!

https://kickstartonlineondernemen.nl/

