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De Online Marketing Tornado - Deel 4
Dit is deel 4 (Membersites) van onze 5-delige e-book serie over het
ideale model voor een volautomatische online marketing machine.

Community building: Zet klanten om in
trouwe fans en ambassadeurs van je merk

Memberships: Zet eenmalige transacties
om in wederkerende inkomsten (lidmaatschap)

Upselling: Verleng je salesfunnel en verhoog je
omzet en klantwaarde met upsells

Sales: Haal meer klanten uit je leads dankzij
eﬀectieve betaalpagina’s en betaalprocessen

Conversie: Maak leads en klanten van je
bezoekers met landingspagina’s en funnels

imu.nl/e-books

SEO: Domineer in Google en maak van je website
een bezoekersmagneet voor je ideale doelgroep

“Everything that is really great and inspiring is created
by the individual who can labor in freedom.”
- Albert Einstein
Al sinds 2010 is informatie marketing onze core-business. We delen
onze kennis over online marketing met ondernemers. Dit doen we o.a.
via blogs, video’s, e-books en podcasts maar bovenal ook via (online)
programma’s. Deze laatste verkopen wij ook.
Hoewel dit altijd succesvol was bracht het toch een ﬁnanciële onrust
met zich mee. Resultaten uit het verleden gaven geen garantie voor de
toekomst en we voelden ons ‘opgejaagd’ om constant weer op zoek te
moeten naar nieuwe klanten.
In 2015 besloten wij daarom strategie te wijzigen om van eenmalige
naar wederkerende inkomsten te gaan. We kozen toen voor een online
membership-model om bestaande klanten vast te houden in plaats van
steeds nieuwe klanten te moeten aantrekken.
Hierdoor zijn wij korte tijd van 0,- naar 100.000,- euro wederkerend
inkomen per maand gegaan. Ons inkomen groeit nu elke maand
exponentieel, er is geen uren-plafond meer en we zijn vrijer en relaxter
dan ooit. In dit e-book leren we je hoe jij hetzelfde kunt doen.
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Deel 1

Digitale programma’s

Digitale producten
verkopen

I

Informatie marketing biedt ondernemers een van
de grootste kansen van deze tijd om supersnel en
eenvoudig, vanuit het niets een succesvolle online
business te starten.

Digitale kennisproducten zoals e-books, audiobooks, online
videocursussen en coaching- / trainingsprogramma’s zijn snel zelf
te creëeren en gemakkelijk up-to-date te houden.
Je hebt niet te maken met inkoop, vooraadkosten of kostbare
distributie en logistiek om je product te leveren. Alles is digitaal. Je
geniet daarom van hoge marges op je verkoopprijs.
Daarnaast zijn digitale producten en diensten ideaal voor een
schaalbare én volledig geautomatiseerde online business. Je
kunt klanten vanuit je advertenties naar je website / verkooppagina
leiden en na betaling direct inlogcodes laten ontvangen.
Er worden geen directe uren voor euro’s geruild en er is geen
inkomensplafond. Dit maakt jou als ondernemer vrij om te werken
waar, wanneer en hoeveel je zelf wilt.

Online programma’s
Wat is jouw vak, expertise, passie, hobby of ervaringsdeskundigheid
waar je een ander oprecht mee verder kunt helpen? Welke informatie
heb jij waarmee je van waarde kunt zijn voor een ander?
Over dat onderwerp kun je jouw digitale programma maken. Maak
bijvoorbeeld een powerpoint, speel deze af en neem je beeldscherm
(screencapture), stem (microfoon) en eventueel jezelf (webcam) op.
Ook kun je thuis of in een studio voor de camera gaan staan of zelfs
een workshop organiseren waar je jouw verhaal doet. Neem het op (of
huur een cameracrew in) en maak van de opnames een online video
programma. Aan één simpele verkooppagina met een betaalknop
heb je genoeg om je online business te starten.

De membersite
Voor een ﬁjne klantervaring zorg je voor een strakke
‘Membersite’ met je video’s, tekst, afbeeldingen,
handouts etc. waarop je klanten kunnen inloggen en
jouw programma kunnen volgen.
Geef je klant een gebruiksvriendelijke ervaring met een
e-learning omgeving die bijvoorbeeld een navigatie
door de verschillende modules/lessen en ook de
voortgang van de gebruiker aangeeft.
Zorg er ook voor dat je ledensite een goede en vooral
snelle mobiele ervaring geeft. In het huidige mobiele
tijdperk zullen veel van je klanten jouw programma op
hun telefoon / onderweg willen volgen.
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Verzameldrift
Wil je jouw klantwaarde verhogen? Voeg dan bijvoorbeeld
(vervolg)programma’s toe in je ledensite in plaats van je focus
alleen te richten op het binnenhalen van nieuwe klanten.
Hier zie je bijvoorbeeld mijn ledensite. Naast de cursus waar een klant
toegang toe heeft, ziet hij ook de cursussen waar hij geen toegang toe heeft.
Deze zijn beveiligd met verschillende lidmaatschapsniveaus (levels).
Wanneer de gebruiker er op klikt, verschijnt er een pop-upje met call-toaction die naar de verkooppagina leidt (1).
De gebruiker kan de cursus aankopen en wordt automatisch geüpgraded
met het juiste level (2). Hij wordt dan automatisch teruggestuurd naar de
ledensite waar hij de cursus ook direct kan bekijken (3). Hiermee triggeren
we de verzameldrift van onze gebruikers en verhogen we de klantwaarde.
Extra tip: Koppel (bijvoorbeld via Zapier) je ledensite automatisch
aan al je systemen zoals je mailinglijst en/of CRM software.

Naar
verkooppagina
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Juiste level wordt toegevoegd
aan het klantaccount

Op klantenlijst CRM
en/of mailingsoftware

Online gitaarles
Een mooi voorbeeld van een online business met digitale
producten is Gitaarles.nl van Michel Penterman.
Michel heeft een traditionele oﬄine business (gitaarles
geven op basis van uurtje-factuurtje) getransformeerd
naar een online programma met handige video’s
waarmee je zelf kunt leren gitaarspelen.
Dankzij de schaalbaarheid en automatisering
heeft Michel de afgelopen jaren al meer
dan 5.000 mensen gitaar leren spelen.

Leven zonder stress
Ben je coach, therapeut of trainer en wil je mensen helpen in
hun persoonlijke ontwikkeling? Ook dan is een digitaal
programma een ideaal product.
Albert Sonnevelt (eigenaar van Sonnevelt opleidingen) startte
bijvoorbeeld een ledensite met daarin talloze e-learning
programma’s over stress, burn-out, slaap, piekeren, vitaliteit,
geluk enzovoorts.
Deze programma’s sluiten ideaal aan op zijn boeken, blogs,
webinars en online inspiratie video’s.

Imker worden?
Hoe speciﬁek je business ook is; voor ieder onderwerp
is er een online markt. Dat bewijst Jeroen Vorstman
met zijn online Bijenclub.
Jeroen is gepassioneerd Imker en heeft er zijn business
van gemaakt om anderen ditzelfde mooie vak te leren.
Hij maakt zijn eigen video’s thuis in de achtertuin
en in de keuken waar hij zijn cursisten stap
voor stap laat zien hoe zij zelf bijen kunnen
houden en hun eigen honing oogsten.
Hoe speciﬁeker je business, des te
makkelijker het veelal is om
online succes te behalen.

Deel 2

Lidmaatschappen

De wereld van
lidmaatschappen

G

Ga je voor en wederkerend inkomen?
Je ledensite leent zich perfect voor een online
lidmaatschap!

Consumenten kiezen steeds vaker voor toegang
tot een dienst en de directe behoeftebevrediging die dit met
zich meebrengt in plaats van het op korte termijn veelal
duurdere bezit. Toegang is veel vrijer dan bezit. Toegang
minimaliseert stress.
Dit zien we bijvoorbeeld bij het huren van een huis of het leasen
van een auto. We krijgen die dure iPhone gratis bij ons
abonnement en we betalen liever per maand aan de
sportschool dan dat we zelf eenmalig die dure
fitnesstoestellen aanschaffen.
Inspelend op deze ontwikkeling zien we diensten als Uber en
Airbnb de wereld veroveren en het zal je vast zijn opgevallen
dat Spotify en Netflix met hun lidmaatschapsmodel de
branches waar ze in zitten op hun kop hebben gezet. Deze
diensten bieden snelle en vrijblijvende toegankelijkheid.

14

Net-IMU-Flix
Ik heb mijn losse programma’s omgezet naar een
lidmaatschap aan waarin klanten toegang krijgen tot een
soort Netﬂix-omgeving op online marketing gebied.
Leden krijgen toegang tot mijn ledensite met daarin al
mijn cursussen, opnames van seminars en webinars,
interviews met experts en onze community.
Deze omgeving wordt regelmatig uitgebreid met
nieuwe content en daarnaast geven ik en mijn team ook
online trainingen voor leden. Denk aan Q&A’s en thema
trainingen per kwartaal waarmee we leden gedurende
het jaar aan de hand nemen / coachen.
Zie het maar als een combinatie van kennis, coaching
en community. Zolang iemand lid is heeft hij/zij
toegang tot het volledige pakket.

Sacrifce early proﬁts
Mijn lidmaatschap kost 75 euro per maand. Toen ik
dit in 2017 lanceerde konden klanten de eerste
maand echter ‘proberen’ voor slechts 1 euro.
Daarmee maakten we de instap laagdrempelig.
Een klant betaalt 1 euro met iDeal of creditcard en
machtigt ons daarmee automatisch voor de
maandelijkse vervolg incasso’s. Zolang iemand lid
blijft wordt er iedere maand een nieuwe factuur
genereert en de incasso afgeschreven.
Hiermee verschuiven wij de focus van constant
jagen op nieuwe klanten naar het vasthouden van
bestaande klanten (retentie). Zie hier ook het verschil
tussen de dagomzet en de doorlopende omzet op
de dag dag we open gingen.

Make a customer,
not a sale
- Katherine Barchetti -

De kracht van stapelen
Met het lidmaatschapsmodel bouw je aan
wederkerende inkomsten. Bij elke verkoop
verhoog je jouw maandelijks inkomen. Dankzij
die wederkerigheid is je bedrijf meer
toekomstbestendig.
Natuurlijk haken er ook leden af, maar je bent
beter in staat om omzetvoorspellingen te doen.
Je kunt trends waarnemen op basis van nieuwe
aanwas en de gemiddelde retentie (hoe lang
iemand lid blijft). Als je aan beide kanten
optimaliseert, zul je snel een exponentiële
stijging in je inkomen gaan zien.
Hier zie je dat mijn wederkerende maandelijkse
inkomsten in 2 jaar tijd ﬂink op zijn gelopen.
Met het lidmaatschapsmodel gaat ook de
zogenaamde customer lifetime value (LTV) van
je klanten door het plafond. Dit is de gemiddelde
opbrengst/ omzet per klant van je bedrijf.
Wanneer je dat getal weet, kun je bepalen
hoeveel je uit mag geven (bijvoorbeeld aan
advertentiekosten) aan het binnenhalen van een
nieuwe klant.
Wanneer je een schare vaste (betalende) klanten
hebt en überhaupt in staat bent om een
customer lifetime value te presenteren,
kun je ook spreken van een reële
verkoopwaarde voor je bedrijf.

Hans Teeuwen
Een mooi voorbeeld van de stap van het
verkopen van losse “programma’s” naar een
lidmaatschap is Hans Teeuwen.
Met zijn ‘Hans Teeuwen World’ heeft hij een
ledensite neergezet waarin zijn volledige
oeuvre te bewonderen is.
Hier vind je al zijn bestaande shows, muziek
en video’s. Daarnaast voegt Hans
regelmatig nieuw materiaal toe wat alleen
toegankelijk is voor leden.
Voor nog geen dubbeltje per dag genieten
duizenden fans van zijn talent. Al die
dubbeltjes samen geven Hans een
prachtig, structureel inkomen.

Zit je in de gezondheidsbranche? Ook dan is een
lidmaatschap een ideale vorm voor je business.
Elke Aerts en Stijn de Kock leren mensen hoe zij
veganistisch kunnen leven. Ze bieden een online
training in hun ledensite met handige recepten,
instructievideo’s. Ook bieden ze hun leden de
mogelijkheid om in de ledensite hun eigen
recepten/tips toe te voegen.
Een ideale, geautomatiseerde online business
die toegankelijk is voor zowel de absolute
beginner als de gevorderde veganist!

Breiclub.nl
Ook de hobbymarkt leent zich voor online programma’s. Zo
bewijst Babette Nijhof met haar Breiclub
Babette verbind breiend Nederland met naald een draad
door instructievideo’s, technieken en patronen aan te bieden.
Daarnaast is er in de ledensite plaats voor leden om hun
eigen creaties te tonen en mede-hobbyisten te inspireren.
Met al meer dan 1.250 leden die een tientje per maand
betalen is dit snel uitgegroeid tot een ongekend
succesvolle online business.

Van verkopen naar vasthouden
De sleutel tot een succesvol lidmaatschap is ‘retentie’ en
daarvoor moet de bekende marketingfunnel plaats maken voor
een zandlopermodel.
Daar waar de traditionele eigendomseconomie zich focust op
verkopen, upsells en schaalvoordeel, focust de lidmaatschapseconomie zich meer op klantwaarde, behoud (retentie) en ﬂexibiliteit.
De transactie, of beter nog de relatie met de klant, is eeuwig en eindigt
niet met de eerste transactie. Zo stopt ook de marketing niet bij het
moment van aanschaf (action). Wanneer je focus op het proces na de
aankoop ligt (de geel-grijze onderkant van de zandloper) dan zie je dat:
• Klanten blijer met je product/dienst zijn
• Klanten meer betrokken raken bij je bedrijf
• Klanten daardoor loyaler zijn (hogere retentie)
• Klanten fan van je worden en over je gaan spreken
• Fans ambassadeurs worden en actief je merk promoten
Om dit te bereiken is Community Building het beste recept.
Hierover gaat het vervolg van dit boekje.

‘If you have more money than brains, you
should focus on outbound marketing. If you
have more brains than money, you should focus
on inbound marketing.’ - Guy Kawasaki

Nu direct je eigen
membersite opzetten?
Heb je inspiratie gekregen uit dit e-book en wil je aan de slag met je
eigen ledensite en digitale programma’s?
Huddle is de ideale alles-in-1 e-learning en community building
software voor jouw doelgroep.

Enkele voordelen van Huddle:
• Snel online, geen technische kennis nodig
• Plaats je Huddle ledensite op je eigen domeinnaam
• E-learning platform voor al je digitale programma’s
• Mobile proof design voor een ideale weergave op mobiel
• Plaats video’s, afbeeldingen, audio, content en (pdf) bijlages
• Verdeel je programma’s in handige modules en lessen
• Beveilig je programma’s met verschillende membership-levels
• Druppel content per dag, week of maand naar je klanten
• Inclusief community, profielen, like buttons e.a. social media opties
• Gamification technieken voor meer engagement in je community

