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Robin Buitink: 
“Zorg dat je online goed 

gevonden wordt”

Elze-Marie Damen: “Ik had nooit gedacht dat
ik online ondernemen zo leuk zou vinden.”

Ook al heb je er helemaal geen ervaring mee, dan nog kun je je instituut 
enorm laten groeien door online te ondernemen. Dat is de ervaring van Elze-Marie 

Damen uit Deventer. Tot vijf jaar geleden zag ze geen enkele mogelijkheid om 
haar website mooier en informatiever te maken. Laat staan dat ze een idee had hoe 

cliënten haar beter konden vinden. Ze nam een marketingbureau in de arm 
en haar omzet is nu minstens vervijfvoudigd. Elze-Marie: “Ik had het nooit 

gedacht, maar ik vind het echt heel leuk om online te ondernemen!”

BLOED, ZWEET EN TRANEN
“Kijk ik terug, dan realiseer ik me dat ik echt niets 
wist. Niet over het bijhouden van mijn website. Laat 
staan over het hebben van een daaraan gekoppelde 
webshop. Nu heb ik vier websites en doe ik heel 
veel zelf.” Aan het woord is Elze-Marie Damen van 
de gelijknamige schoonheidssalon in Deventer: “In 
2001 startte ik met een eigen instituut. Gelijktij-
dig werkte ik nog in een sauna waar ik na vijf jaar 
stopte toen ik in mijn eigen bedrijf genoeg cliënten 
had. In 2014 kreeg ik de tip om eens een marke-
tingbureau in de arm te nemen. Dat heeft mij geen 
windeieren gelegd. Toch was het in het begin zwaar. 
Het kostte me bloed, zweet en tranen. Ik wilde het 
uiterlijk en de uitstraling van mijn website behou-
den. Maar hoe werd ik beter vindbaar? Ik had geen 
enkele kennis over sites of sociale media. Voor iede-
re kleine aanpassing had ik hulp nodig. Het bleek dat 
ik het erg leuk vind om zelf met mijn website aan 
de slag te gaan en ik krijg er nog steeds veel energie 
van. Van cliënten hoor ik dat mijn site overzichte-
lijker geworden is en er licht en fris uitziet. Wel 
blijf ik er continu mee bezig, want aandacht ervoor 
stopt niet als je website er in je eigen ogen prachtig 
uitziet. Dan begint het eigenlijk pas, want je moet 
continu goed vindbaar zijn. Elk vrij moment besteed 
ik daarom aan aanpassingen en aanvullingen. Het 
is voor mij een hele mooie combinatie gebleken: 
cliënten in mijn salon behandelen en online bezig 
zijn.” Omdat Elze-Marie meer online wilde verkopen, 
startte zij een webshop: “Mijn cliënten vertelden me 
dat zij het handig vinden om ook online producten 
aan te kunnen schaffen. Bijvoorbeeld als ze tussen 
hun behandelingen door merken dat er iets op is. 
Het bijhouden van mijn online webshop webshop is 
veel ingewikkelder dan het werken aan mijn web-
site. Toch doe ik dat ook praktisch helemaal zelf. 
Zelfs het versturen van de orders. Mijn omzet is in 
de loop van de tijd minstens vervijfvoudigd. Natuur-
lijk is het niet goedkoop om een marketingbureau 
in de arm te nemen. Maar elke euro die ik daaraan 
besteed, krijg ik minstens dubbel terug. En alleen 
daardoor heb ik zo kunnen groeien.”
Voor meer info: elze-marie.nl, allesvoorschoonheid.
nl, allesvoorschoonheid.be en docteur-renaud.nl.

Wat houdt online 
ondernemen in? 
Robin Buitink, 

directeur van Best4U Internet 
Marketing: “Dat gaat vooral om 

online zichtbaarheid. En hoe je 
daardoor nieuwe cliënten krijgt. 

Dat kan op twee manieren: via een webshop en/
of via het vergroten van je (lokale) vindbaarheid 
via google of social media. Je kunt daarvoor zelf 
online actiever worden of dat (gedeeltelijk) door 
een bureau laten verzorgen. Ook al kost dat geld, 
het is geen kostenpost maar een investering die 
je dubbel en dwars terug kunt verdienen. Het 
levert je immers nieuwe cliënten op.”

WEBSITE
Als starter zou je moeten beginnen met het 
bouwen van een mooie website met een uniek 
design is het advies van de internet marketing 
expert. Robin: “Denk daar niet te licht over en 
besteed er veel tijd en aandacht aan. Elke maand 
weer. Je wilt je toekomstige cliënten ernaar 
toe trekken en die moeten er een goed gevoel 
bij krijgen. Kies voor een besturingssysteem 
als Wordpress zodat je zelf je site makkelijk 
kunt aanpassen. Het heeft met je budget te 
maken of je daar zelf veel aan doet of dat je 
dat (gedeeltelijk) uitbesteedt. Pas als je een 
mooie website hebt, is het tijd om met internet 
marketing aan de gang te gaan.”

VINDBAARHEID
Er zijn verschillende manieren om de vindbaar-
heid van je site te vergroten. Dat kan door middel 
van zogenaamde zoekmachine optimalisatie 
(SEO). Robin: “Google wil de meest relevante 

zoekmachine blijven en daarom is het van belang 
of de zoeker op jouw site vindt wat hij nodig heeft. 
De basis van SEO is een gebruiksvriendelijke, 
snelle en veilige website die ook op een mobiel 
goed leesbaar moet zijn. Verwerk onder meer 
jouw plaatsnaam en vakgebied, zoals ‘Beautysalon 
Amsterdam’ prominent op je site en in je blogs.” 
En via Google Adwords (SEA) kun je gericht 
beter gevonden worden door op zoekwoorden 
te adverteren. Robin: “Verdiep je er goed in als 
je er zelf mee aan de slag wilt.” Een optie is de 
gratis keywordtool van Google, waarmee je kunt 
zien hoe vaak er op bepaalde zoekwoorden wordt 
gezocht.

BLOGS
Wat volgens Robin goed helpt om je vindbaarheid 
te vergroten, is het schrijven van blogs: “Schrijf 
bijvoorbeeld over de voordelen van een nieuwe 
behandeling. Verwerk iedere keer weer je 
plaatsnaam en jouw expertise erin. Plaats er 

daarnaast foto’s van voor en na bij; veel mensen 
zijn visueel ingesteld en die willen graag zien wat 
het effect van jouw aanpak is.” Hij adviseert om 
jouw nieuwtjes iedere maand in een nieuwsbrief 
te zetten. Dat kan heel makkelijk via het 
programma Mailchimp. Robin: “Test wel hoe 
het eruit komt te zien voordat jij jouw bericht 
verstuurt. En als je er een aanbieding inzet, 
vermeld die dan in al jouw uitingen (zoals op je 
website, op Facebook en op Instagram).”

GRATIS WEBSITESCAN
Als je wilt weten hoe jouw website in Google 
scoort, dan kun je bij het bedrijf van Robin een 
gratis website scan laten doen. Dan zie je hoe 
goed je website te vinden is in Google en waar 
knelpunten zitten. Ben je daar benieuwd naar? 
Laat dan je website gratis scannen op 
www.best4u-internetmarketing.nl.

VUL JE AGENDA
Sommige beautysalons hebben lege plekken in hun 
agenda. Robin: “Apps zoals Spots Today helpen 
instituten lege plekken op een effectieve en  
gebruiksvriendelijke manier vindbaar te maken voor 
de consument.” Zie onder andere www.spots.today. T
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