
Dé methodevoor meer dangenoeg klantenvia insta

INSTA MARKETING
voor onderneemsters die klaar zijn
het meeste uit Instagram te halen

Mieke Kuilman
Insta Marketing



Samen met mijn kersverse man en onze
twee katjes woon ik in Ede. Ik ben gek op het
ondernemerschap en online marketing, met
name Insta Marketing is helemaal mijn ding!

 
In 2017 ben ik begonnen met ondernemen.

Ondertussen heb ik wat verschillende
bedrijven gehad als voedingscoach, lifecoach
en businesscoach. Het ondernemen ging bij
mij in het begin niet vanzelf, maar uiteindelijk

wist ik de succesfactor te vinden.
 

Mijn grootste succesfactor bleek
Instagram. Al van begin af aan weet ik daar

meteen al mijn klanten vandaan te halen.
Zelfs toen mijn volgersaantal de 200 nog
niet aantikte kon ik hier mijn inkomen

uithalen.
 

Instagram heb ik van het begin af aan het leukste platform gevonden om echt
contact te maken en mijn netwerk uit te breiden. Ik vond het leuk om mijn

leven en mijn bedrijf daar te delen. 
 

Toen uiteindelijk bleek dat ik er ook echt heel goed in ben om marketing in te
zetten via Insta en daar 100% van kon leven ben ik me er meer in gaan

verdiepen.
 

Ik begon anderen wat simpele methodes te leren die ik zelf inzette en
die bleken ook voor hen heel erg goed te werken. Daarna besloot ik me
alleen nog maar daarop te willen richten en anderen te leren hoe je op zo'n

simpele en leuke manier jouw klanten kan binnenhalen.
 

Vandaar dat ik dit ook graag met jou wil delen zodat je niet alleen maar
consumeert of zaait op Instagram, maar het vooral kan inzetten om te

oogsten.
 

Ik sta ervoor om dit te doen op een natuurlijke manier die bij jou past
zonder allerlei marketingtrucjes. Maar juist door jezelf, jouw expertise,

passie en mooie bedrijf nog beter tot zijn recht te laten komen.

Hi, ik ben Mieke!



In deze Insta Marketing gids neem ik je mee in welke 8 factoren je het beste
kan inzetten bij Insta marketing. Hierin geloof ik niet in 'onze-size fits all'

marketing trucjes. Het zijn manieren die juist heel erg vanuit jou zelf komen.
Hierdoor voelt de marketing natuurlijk aan, maar ook juist daardoor trek je de

meeste klanten aan. 
 

Mensen zitten op Instagram om geïnspireerd te worden en andermans levens
te zien. Niet om de hele dag 'reclame' te kijken. Dit betekent dus dat jij de

inspiratiebron moet zijn ipv je pitch steeds erin te gooien.
 

Waarom Insta Marketing?

Yes, laten we aan de slag gaan hoe ook jij nu kan zorgen dat jij Instagram zo
optimaal mogelijk kan inzetten voor jouw bedrijf.

Get ready to impact

Je werkt makkelijker aan de know, like, trust waardoor mensen
jou en je aanbod sneller vertrouwen
Het is makkelijker je te onderscheiden van je concurrent
omdat je jezelf authentieker kan neerzetten
Je kunt jezelf goed profileren
Je bent gauw een inspiratiebron voor anderen waardoor
mensen zich aan je binden
Het is makkelijk om de verbinding te maken
Je kan door jezelf te zijn gemakkelijk klanten aantrekken

Wat je hiervoor moet doen leg ik hieronder uit.

Lets have some

Insta fun!



Mensen zitten op Instagram om andere mensen te zien. We blijven nou eenmaal
hele sociale wezens! Waar we vroeger in kleine dorpjes woonden waar iedereen alles

van elkaar wist hebben we nu social media.
 

Als je wilt dat mensen klant van jou worden dan moeten ze jou gaan vertrouwen
met hun geld. Dat betekent dat ze jou gaan moeten leren kennen.

 
Zorg dus dat je jezelf goed laat zien! Ik post al ruim een jaar niet anders dan een

foto van mijzelf bij elke post. In het begin leek dat erg ijdel. Maar het heeft enorm
geholpen bij dat mensen mijn gezicht leerde kennen.

 
Ook in stories willen we vooral jouw hoofd zien 

en wat je aan het doen bent!
 

Dus, selfie-mode aan en gaan!  

Met je hoofd op de camera

Op Insta kan je enorm geinspireerd raken door anderen en wat zij doen.
Sommige ideeën van anderen vind je misschien heel goed of als je ziet hoe succesvolle

mensen het doen kan je denken; ik hoef alleen maar dat te doen!
 

Maar mensen hebben het meteen door als het niet helemaal echt of oprecht is. Niet dat
het zo erg is dat je je aan anderen modelleert, maar juist het pure en oprechte is

wat aantrekt!
 

Jezelf anders voordoen heeft op Insta dus geen zin. Je kan er beter voor kiezen dat
iedereen jou ook kent zoals je bent. Dat trekt en veel meer aan en je hoeft nooit door de

mand te vallen.
 

Je kwetsbaar opstellen wordt ook altijd gewaardeerd omdat veel mensen zich
in je zullen herkennen, wat weer bind. En mensen aan jou binden is waar het

uiteindelijk om gaat :)
 

Wel een tip voor als je struggles deelt; Deel ook altijd hoe je ze weer oplost! 

Zorg voor zuivere koffie



Per dag krijgen mensen ontzettend veel informatie over zich heen. Jij als ondernemer
wil dolgraag jouw doelgroep overladen met tips, weetjes en informatie. Je wilt ze

overtuigen van jouw visie!
 

Maar ik ga je teleurstellen. Informatie blijft niet hangen, zeker niet met alle info die
we al moeten verwerken. Dat gaat het ene oor in en het andere oor uit.

 
Wat wel blijft hangen is als je anderen inspireert. Als jij hen weet te raken
omdat je hen inspireert met je verhaal of met hoe je dingen aanpakt, dan

zullen ze het onthouden.
 

Weg dus met alle tips, deel hoe jij dingen doet, waarom en wat het resultaat is. Zo krijg
je anderen in beweging om jou te volgen! Stories zijn hier perfect voor.

Gooi al je weetjes overboord

Wat vind jij het leukste aan reizen? Juist, op de plek van bestemming zijn! Weinig
mensen heb ik horen zeggen dat ze de reis het leukste van de vakantie vonden.

 
Toen ik nog kind was namen mijn ouders ons als gezin altijd mee naar het buitenland in
de zomervakantie. 12 uur in de auto zitten was heel normaal, die lange ritten hoefde

van mij echt niet. Maar ik wist dat ik het deed voor die mooie bergen of de
meren.

 
Zo is het ook voor jouw klanten. Die hebben helemaal geen zin om die reis af te

leggen van jouw aanbod, maar ze willen wel graag bij die bestemming komen! 
 

Zorg dus dat je hen vooral de bestemming voor ogen houd en de reis laat vergeten

Laat mensen de reis vergeten



Teleshopping verkooppraatjes waar de sale vanaf druipt kennen we ondertussen wel.
Grote kans dat jij al wel weet hoe je goed een pitch geeft en de klant weet te

overtuigen van jouw product. Maar wat nou als de klant zichzelf overtuigd?
 

In plaats van enorm druk zijn met te pitchen, kan je beter de resultaten laten
zien die jouw klant wil. Zonder pitch. Neem ze op natuurlijke wijze mee in jouw

verhaal of in het verhaal van jouw klant. 

De klant die zichzelf overtuigt

Iedereen die op Insta zit ziet erg veel content voorbijkomen. Al snel wordt de beslissing
gemaakt of iets interessant is of niet. Om de aandacht van je volgers erbij te houden kan

aardig lastig zijn, we moeten namelijk aan hoge eisen voldoen.
 

1 van de beste manieren om mensen hun aandacht vast te houden in alles wat
je te zeggen hebt is in verhalen. Mensen willen altijd weten hoe verhalen aflopen, zo
ook jouw verhaal. Als je het verhaal goed opbouwt en je inspirerende kant inzet

dan zullen velen het ook nog onthouden.
 

Verhalen hoeveel niet altijd heel erg lang te zijn (liever niet), maar er moet vooral een
logische opbouw inzitten en een begin en een einde!

 
Als je een post schrijft begin dan eens met; "Laatst liep ik op het station" of "In mijn tijd in
loondienst" of "Gisteren toen ik de was aan het ophangen was". Zorg dus wel voor een

duidelijke conclusie aan het einde.
 

Ik zet altijd storytelling in in mijn Insta marketing.
 

Er was eens....

Laat hun verlangen oplaaien door het leven, product of
resultaat te laten zien dat ze graag willen. Het duurt bij
sommigen soms even, maar uiteindelijk als jij echt iemands

verlangen weet aan te wakkeren dan kan die ander niet anders
dan bij jou komen om dat resultaat te krijgen.

 
Het enige wat jij dus hoeft te doen is dat verlangen

aanwakkeren en hen het leven te laten zien dat zij willen.
 

Hoogstwaarschijnlijk doe je dat al door gewoon jouw leven te 
laten zien. Jij leeft het ideale leven van jouw klant.



Jij bent een ondernemer met een geweldig aanbod, je bent ambitieus en hebt een gave
missie en visie. Je wil iedereen hiervan overtuigen! Daarnaast heb je behoorlijke

dromen en moeten die omzetdoelen wel gehaald worden.
 

Wat mij altijd opviel is hoe een business en aanbod wordt ingericht vanuit de
ondernemer. Tuurlijk ben jij jouw business en moet het vanuit jou en je passie komen.
Maar bij sales draait het toch echt wel om jouw klant. Hoe goed je ook slimme
marketingtrucjes en gelikte pitches kan inzetten of hoe mooi je programma's ook zijn.

Jouw klant wil gezien worden.
 

Ga interesse tonen in je klant, echte oprechte interesse. Ga verbinding aan.
Voer gesprekken met ze, reageer op hun stories en foto's. Oprecht en geen sales

eraan vast plakken! Als iemand reageert met een DM of vraag dan neem je de
tijd die te beantwoorden. Neem de tijd om op reacties te antwoorden, met meer

dan een emoticon. Vraag door, geef gemeende complimentjes etc.
 

Door de verbinding te zoeken bind jij jouw klanten aan jou en gaat verkopen
automatisch zonder enige pitch of angst voor concurrentie. Mensen willen namelijk

jou!

Haha yeah, I know what I said. Maar vooral, goed werk vergt tijd. Tegelijkertijd als je goed
werk levert in je insta marketing, dan is dat meer dan het halve werk.

 
Bedenk je hoeveel tijd je kwijt bent aan je zorgen maken over hoe je meer

klanten krijgt, veel werken achter de schermen aan je website en strategien in de hoop
meer klanten te krijgen, je aanbod te verbeteren, je kennis te verbreden etc.

 
Terwijl er maar 1 manier is naar meer klanten. Dat is marketing. Jezelf laten zien
en zorgen dat anderen overtuigd raken van jou, jouw expertise en jouw aanbod.

 
Zelf ben ik dagelijks 1 a 2 uur bezig met Instagram en stories. Maar, met slechts die
tijd haal ik ook al mijn klanten via Instagram en kan ik er van leven. Gooi dus niet meer
het excuus erin dat het teveel tijd kost. Insta is pas zonde van je tijd als je slechts
alleen consumeert. Zolang je zo je klanten krijgt mag je schermtijd prima 6 uur op een

dag zijn!

Goed werk is het halve werk

Lets talk about you



Dankjewel voor het doorlopen van deze Insta Marketing Gids!
 

Blijf onthouden dat het op Instagram draait om relaties aangaan.
Iedere ondernemer is een grote inspiratiebron voor zijn doelgroep, zorg

dus dat je deze ook deelt.
 

Zet jouw klanten op nummer 1 en bedenk ten alle tijden hoe je hen van
dienst kan zijn en kan verder helpen. Als je dat centraal stelt dan zullen ze

als vanzelf naar je toekomen.
 

Vertel alles vanuit inspiratie ipv informatie, verkoop de
bestemming en doe dit alles vanuit verhalen. 

 
Laat vooral jezelf zien en wees hierin 100% puur en oprecht!

 
Op deze manier haal ook jij straks het meeste uit Instagram!

 
Veel Insta liefs!

Share yourself with
the world!

Lets get connected!
 

Volg mij op @miekekuilman voor meer inspiratie en tips
over Insta Marketing

Mieke Kuilman
Insta Marketing


