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© PEGGYLEENDERS.NL   |   @PEGGYLEENDERSNL |  FOTOGRAFIE: EDITBYMARLOES.NL

Bouw een commun�ty
Vergroot �e �nvloed

Schaal �ouw bedr��f onl�ne

6 FUNDAMENTELE STAPPEN VOOR EEN
W�NSTGEVEND BEDR��F V�A SOC�AL MED�A



ALS JE DIT LEEST, HEB JE HEEL
WAARSCHIJNLIJK:

• moeite om online € 10.000 per maand te
bereiken
• je hebt niet de autoriteit of invloed die je verdient
- je inhoud is onzichtbaar in plaats dat het klanten
aantrekt
• je hebt (nog) geen aanbod, wat je achter de
schermen het hele jaar door kunt verkopen.. ja ook
wanneer je op Bali in de hangmat ligt..
• je trekt de verkeerde mensen aan die je ghosten
nadat je je aanbod hebt gepitcht
• je hebt de exacte stappen nodig om sociale
media te gebruiken om leads op de automatische
piloot te genereren en te converteren... en je hebt
een bewezen verkoopsysteem nodig om te
matchen

Online groeien is niet zo eenvoudig! Maar met het
juiste hulp, systemen, strategieën en automations,
wordt het wel een stuk makkelijker.
 
Mijn naam is Peggy. Ik help ondernemers met een
online dienst, die er klaar voor zijn om hun ideale
klant aan te trekken als een magneet en een
invloedrijk en winstgevend merk op willen zetten
via Social Media.

Middels dit e-book leer jij de 6 fundamentele
stappen voor een winstgevend online bedrijf die ik
gebruikt heb, om mijn bedrijf te schalen.

Liefs, Peggy
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HEY ONDERNEMER,

https://www.peggyleenders.nl/instappakket


Je hebt al veel tijd, energie en middelen besteedt om een expert te worden in wat
je doet, maar als het gaat om online consistent verkopen binnen halen, werkt wat je
tot nu toe doet NIET.

Heb jij..

...de volgende cursus gekocht en hier niks mee gedaan?

...alle freebies gedownload, om alle stukjes in elkaar te passen?

...een aantal verkopen gedaan, maar een herhaalbaar systeem nodig, dat
automatisch leads binnenbrengt..

Je WEET dat je een proces NODIG HEBT DAT WERKT.

Je bent KLAAR voor een duidelijk stappenplan met een stapsgewijs te volgen
proces.

En daarom ben je hier. Geen zorgen, hier komt 'ie! 

In het volgende deel van deze gratis gids geef ik jou een BEWEZEN stappenplan dat
vaak is getest en BEWEZEN om herhaaldelijk voor jou te werken als online dienst
provider, coach of consultant in verschillende sectoren en niches.

Let's start!
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LET'S GET REAL



De eerste belangrijkste stap voor de basis van jouw bedrijf is een duidelijke niche

bepalen. Je kunt je sociale media herzien en je positioneren als een autoriteit in je

niche om een gemeenschap op te bouwen van echte mensen die je kennen, leuk

vinden en vertrouwen - en die nu met je willen samenwerken. De meest

winstgevende niches zijn: health, wealth en relationships. 

Wanneer jij bijvoorbeeld meer interactie of verkopen wilt genereren met jouw posts

op social is het van belang dat jij jouw content richt op jouw ideale klant. Je praat

als het ware tegen 1 persoon. Hoe vind jij deze ideale klant? In dit stukje leg ik in het

kort uit hoe jij jouw niche duidelijk krijgt. Uiteraard kan je hier dieper op ingaan,

maar dit zijn de basisrichtlijnen om het voor jezelf wat duidelijker te maken.

06
Klaar om �ouw w�nst te schalen x5, x10, x20 met �ouw
serv�ce, coach�ng / consult�ng bus�ness v�a Soc�al Med�a?
Zorg ervoor dat �e deze 6 stappen u�tvoert! 

DE 6 FUNDAMENTELE STAPPEN
VOOR EEN WINSTGEVEND
BEDRIJF VIA SOCIAL MEDIA
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01STAP 1 = NICHE



NICHENICHE1.

1.Bepaal jouw industrie
Heb jij een online webshop in mode? Dan is jouw industrie 'mode & retail'.

2. Bepaal jouw markt
Vervolgens ga je jouw specialiteit bepalen, bijvoorbeeld lingerie.

3. Bepaal jouw niche
Vervolgens bepaal jij wie jouw droomklant is, bijvoorbeeld 'vrouwen met een
bijzondere BH maat'.

Het verschil tussen een niche en een doelgroep:
Een nichemarkt, vaak ook aangeduid met alleen het woord niche, is een specifiek,
afgebakend, deel van een markt. Een nichemarkt kan dan ook gezien worden als
een erg specifiek omschreven groep potentiële klanten voor een specifiek aanbod.
Een doelgroep heeft meestal een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals
leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en/of etniciteit. Je kunt dus per aanbod dezelfde
doelgroep hebben, maar een andere nichemarkt. 

VERSCHIL
Dus het verschil is dat een niche een klein onderdeel is van de doelgroep waarvoor
een speciaal aanbod is.

WEES SPEC�F�EK �N HET K�EZEN VAN �OUW
N�CHE. �E KUNT EN W�LT N�ET �EDEREEN HELPEN.

HOE SPEC�F�EKER, HOE BETER.
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Hoe �dent�f�ceer �e �ouw n�che? 



NICHE
Om jouw aanbod voor de ogen te krijgen van jouw perfecte doelgroep, zijn er een
aantal manieren die je kunt overwegen. Natuurlijk kun je adverteren of organisch
proberen jouw ideale publiek te bereiken. Maar ook een perfecte manier om de
aandacht te krijgen van jouw ideale doelgroep is via samenwerkingen.

Een samenwerking is bovendien bijna niet te verpesten. Je krijgt direct een warme
introductie, want de persoon die jouw aanbod presenteert, heeft al het vertrouwen
van zijn publiek (jouw ideale klant). De kans op succes is dus erg groot en het beste
is, je hebt hier geen geld of publiek voor nodig!

Een andere reden waarom dit zo goed werkt is, omdat jij eerst waarde kunt geven
zonder dat jij het publiek vraagt om van jou te kopen. Een aantal voorbeelden van
bepaalde samenwerkingen zijn o.a: 

Een podcast interview gedeeld op je tijdlijn en stories

Spreek op een event en ga live via IG

Geef een IG live voor hun publiek

Geef een webinar of FB live voor hun publiek

Geef een interview + waardevolle tips en tricks via IG stories voor hun publiek

NICHE1.
Hoe versch��n �k voor m��n �deale publ�ek?

V�ND HET GAT WAT �OUW 'COLLEGA' MET �OUW
�DEALE PUBL�EK NOG N�ET �NVULT. OP DEZE

MAN�ER B�ED ��� WAARDE VOOR HUN PUBL�EK EN
HAAL �E H�ER WELL�CHT OOK VERKOPEN U�T.

© PEGGYLEENDERS.NL   |   @PEGGYLEENDERSNL |  FOTOGRAFIE: EDITBYMARLOES.NL



COMMUNITY2. COMMUNITY
Hoe bouw �e een loyale commun�ty?
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De belangrijkste stap voor de basis van jouw bedrijf is jouw community opbouwen
van ideale klanten. In deze fase kijk je naar jouw niche, hoe jij jouw persoonlijke
merk authentiek kunt neerzet en hoe jij jouw podium kunt pakken als expert. Je
moet een band met jouw publiek opbouwen wat zorgt voor vertrouwen en een
gunfactor.

Dit doe je aan de hand van jouw content. Je 'nurtured' jouw publiek. Je warmt ze op
om uiteindelijk van jou te kopen. Gebruik deze 6 pijlers voor jouw content en je
weet zeker dat je een goede basis hebt voor jouw content strategie.

1. Het menselijk element 
Ooit gehoord van het gezegde dat mensen niet kopen bij kleine
bedrijven, maar bij de mensen achter deze bedrijven? Het is zeker
waar en door jouw publiek de persoon of mensen achter het bedrijf
op een strategische manier te laten zien, creëer  je resultaten. Het
gaat erom echt, open en authentiek te zijn.

2. De vertrouwensfactor 
Het vertrouwen van jouw publiek vergroten is heel belangrijk. Het
zorgt ervoor dat mensen met jou samen gaan werken of van jou gaan
kopen. Praten over dingen waarvan is bewezen dat ze vertrouwen
opbouwen zal vertrouwen opbouwen tussen jou en je publiek.

3. De expert 
Hier voeg je waarde toe aan jouw klanten. Je schrijft hier niet over
wat jouw bedrijf doet, maar over wat jij weet. Laat jouw publiek zien
dat je een expert bent in jouw vakgebied, laat hen zien dat je
geloofwaardig bent en dat ze voor jou moeten kiezen (omdat je jouw
niche echt kent). Geef ze informatie die ze kunnen gebruiken en wees
hun GO-TO voor de branche.

4. De probleem oplosser 
Laat jouw publiek zien dat je ze echt goed kent. En help ze ook
eventuele barrières, vragen of angsten die ze hebben over jouw merk
of dienst te overwinnen. Geef ze oplossingen voor hun pijnpunten en
vertel ze echt hoe jouw dienst hun leven ten goede komt.
(Transformatie) Als ze kunnen zien dat je ze begrijpt en hun
problemen kunt oplossen, zullen ze eerder met jou samenwerken.



COMMUNITYCOMMUNITY
Hoe bouw �e een loyale commun�ty?
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5. De verkoop / service post 
Markeer en promoot jouw service in jouw organische inhoud zonder
te klinken alsof je te opdringerig bent. Het is belangrijk om jouw
‘verkoop’ berichten in evenwicht te brengen met jouw andere inhoud,
maar vergeet niet mensen te vertellen wat je doet en wat jij verkoopt.
      Het is tijd om mensen te laten zien waarom jouw
service voor hen perfect is.

6. Engagement posts 
Breng mensen tot interactie en creëer zinvolle relaties. Dit zijn
berichten die zijn bedoeld om mensen te laten communiceren met
jouw merk, klanten en andere bedrijven. Dit is goed voor
 het algoritme voor sociale media EN geweldig voor jouw interacties.

HOE GEBRUIK JE DEZE PIJLERS?

Een goede manier om deze pijlers te gebruiken is ze te mixen en te matchen. De
beste verhoudingen voor de verkoop en de waarde content zijn:

Hoofd feed: 75% groei content en 25% verkoop content
Stories / Highlights: 50% groei content en 50 % verkoop content
IGTV: 25% groei content en 75% verkoop content
Reels: 85% groei content en 15% verkoop content
IG Shop tab: 100% verkoop content

PRO TIP: CONTENT DOELEN
Zorg ervoor dat jouw content altijd een doel heeft. Dit kan zijn: Verkopen, groeien
of een community opbouwen. Wanneer jij weet wat het doel is van jouw post, kan jij
dit via de statistieken bijhouden. Is jouw doel: groeien? Dan kan je kijken bij je
statistieken of jouw profielbezoeken zijn verbetert en of je er meer volgers bij hebt
gekregen na het posten van jouw content. Op deze manier kan jij dus je statistieken
gebruiken op te kijken of je jouw doelen behaalt.  



Geeft jouw doelgroep al geld uit en proberen ze verschillende oplossingen om
hun probleem op te lossen?
Vereist de oplossing van hun probleem gespecialiseerde kennis?
Is het oplossen van hun probleem arbeidsintensief, frustrerend of anderszins
moeilijk te doen met gratis informatie en inhoud?
Is dit eigenlijk een groot probleem voor hen in vergelijking tot een klein
ongemak waarover ze klagen, maar het kan ze niet genoeg schelen om het op
te lossen?

Zorg dat je een unieke aanbod hebt. Jouw signature framework, jouw systemen of
bewezen methode waarmee jij de problemen oplost van jouw ideale klant. Met
zowel gratis als pre-verkoop en herhalende lancering strategieën en een product
suite kun je voor elke prijs verkopen. Van live coaching programma tot cursus, de
resultaten, functies, voordelen en alles daartussenin spelen een rol bij het verkopen
van jouw aanbod. Hiermee lever jij het belangrijkste asset, namelijk: Transformatie.

Het begint natuurlijk bij de vraag: is er vraag naar mijn aanbod?

Stel jij bedenkt een aanbod dat je o.a. via social media wilt verkopen, omdat je
denkt dat jouw ideale klant hier op zit te wachten. Je schrijft alles uit, neemt
vervolgens 50 video's op, zet alles in elkaar, besteedt er uren aan en vervolgens is
er niemand die het koopt!?

Hoe zorg je ervoor dat het aanbod wat jij in gedachte hebt, ook aanslaat bij jouw
ideale potentiële klant? Hoe kun jij jouw aanbod maken, valideren en verkopen
zonder dat jij al je tijd erin steekt en straks niemand het koopt?

Stel jij hebt een onderwerp wat veel verkeer of engagement genereert, wil dat nog
niet zeggen dat het een onderwerp is waar jouw doelgroep voor betaalt.

Stel voor elk onderwerp, waar jij een aanbod voor wilt maken, deze vragen:

1.

2.
3.

4.

Als het antwoord op een van die vragen "Ja" is, laat dat onderwerp dan op jouw lijst
staan. Als het antwoord op al deze vragen "Nee" is, laat het onderwerp dan
vervallen.
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AANBOD3. AANBOD
Hoe bouw �e een aaneenslu�tende product su�te?



Dus wat is dat systeem dat online dienstverleners, coaches, consultants,
cursusmakers van (waar JIJ nu ook bent) naar consistente X omzet per maand
brengt? Ze gebruiken dit systeem / stappenplan om volgers om te zetten naar
klanten. En je krijgt de eerste stap (deel één) van dit geheime systeem te zien! Het
stappenplan voor sociale media. Dit laat je precies zien hoe je sociale media kunt
gebruiken als een leadmarketingmachine... zonder spammy 'koude benaderings'-
tactieken te gebruiken.

Komt 'ie - zie volgende pagina!
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LEADS4. LEADS GENEREREN
Hoe zorg �e voor een automat�sch lead systeem?
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START HIER
K�es �ouw soc�al netwerk voor organ�sche leads.

Gratis content

Feed post

Verhoogt de

bekendheid en

nieuwe volgers

Sale!

Gratis content

Ga door met

waardevolle

content posten

FACEBOOK INSTAGRAM

Betrekt huidig

publiek

Gaat viraal en

bereikt nieuw publiek

Bouw vertrouwen &

autoriteit

Begint gesprek met

prospect

DM om te

kwalificeren --> Boek

een call

Verkoop call /

strategie call

Post in groepen waar

jouw ideale klant zit

Post op je feed

Vriend uitnodiging

/ PM van

potentiele klant

Bouw vertrouwen

& autoriteit

PM gesprek om

lead te

kwalificeren

Verkoop call /

strategie call

Sale!



Je hebt jouw community en 'no brainer' aanbod. Tijd om jouw aanbod te lanceren

via Social Media. Maak gebruik van viral content, organische Facebook en

Instagram -groeistrategieën, conversie-copywriting, verkoop-strategieën, om een

sterke zakelijke basis te creëren. Hier gaat het ook om jouw contentstrategie en

hoe jij een IMPACT kunt maken met jouw content. Door jouw content gaat jouw

ideale klant jou volgen en zorg jij ervoor dat deze gekoesterd en opgewarmd wordt. 

Door gebruik te maken van funnels, zorg jij ervoor dat je automatisch jouw klanten

opwarmt voor jouw aanbod. 

Een funnel is een belangrijk onderdeel van jouw marketingstrategie. Een funnel

vergroot jouw mailinglijst door een gratis weggever. De leadmagnet. Dat is stap 1

van de funnel. Vervolgens ga je een ‘tussen product’ introduceren. Hiermee ga jij de

kosten die het kost, om te adverteren voor jouw gratis weggever, recht trekken.

Ook zorgt dit ervoor dat jij top of mind blijft bij jouw (potentiële) klanten. 

Uiteindelijk, moet deze funnel ervoor zorgen dat klanten jou de expert vinden voor

het onderwerp waar jij over schrijft en vertelt. Dit zorgt ervoor dat zij graag met jou

zaken willen doen.

Het beste is dus om jouw organische lead systeem je combineren met een betaalde

lead / sales funnel. Voor elk soort aanbod heb je echter ook verschillende soorten

funnels. Je hebt low-ticket funnels, mid-ticket funnels en high-ticket funnels. Voor

elk soort aanbod komt een ander soort benadering kijken. Het verkopen van een

aanbod van € 5000,- vergt veel meer persoonlijke aandacht (strategie call) dan een

gratis e-book. 

© PEGGYLEENDERS.NL   |   @PEGGYLEENDERSNL |  FOTOGRAFIE: EDITBYMARLOES.NL

VERKOPEN5 VERKOPEN
Hoe verkoop �e op een makkel��ke man�er?



Door gebruik te maken van de beste systemen, tools en programma's (van het
instellen van terugkerende betalingen, aanvraagformulieren, Calendly set-up, jouw
verkoop funnel, het bijhouden van verkoop statistieken en nog veel meer) zorgt
ervoor dat je jouw bedrijf elke dag met gemak kunt opschalen.

Zorg ervoor dat je jouw systemen automatiseert zodat je lead systemen op
automatische piloot draaien en jij je hier niet dagelijks mee bezig hoeft te houden.

Bovendien willen we allemaal graag slapend rijk worden toch? Hoe fijn als je 's
ochtends wakker wordt en je ziet een betaling van een cursus binnenkomen of een
inschrijving voor je mastermind? Jouw funnel heeft op de achtergrond een klant
zover gekregen om een aankoop bij jou te doen. 

Zolang jouw lead en sales funnels op alle vlakken geoptimaliseerd zijn, is het voor
jou ook mogelijk om op te schalen naar 5 cijfers per maand. 
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OPSCHALEN6  OPSCHALEN
Hoe zorg �e ervoor dat �e �ouw bedr��f kunt
opschalen?



In dit traject ga ik samen met jou de belangrijkste factoren identificeren die je nu
moet oplossen om zo snel mogelijk € 10.000 / maand + te bereiken. 

WE GAAN JE AANBOD UITBREIDEN
We gaan jouw product suite uitwerken. Je bent niet meer afhankelijk van 1 soort
aanbod en creëert naast je hoofdaanbod een 'passief' aanbod wat je het hele jaar
door kunt verkopen.

JOUW CONTENT WORDT MAGNETISCH
We gaan jouw social media plan uitwerken. Je content magnetisch maken voor jouw
ideale klant zodat jouw inbox overstroomt met aanvragen. HELLO dm's!

JOUW VERKOOPPROCES WORDT GEAUTOMATISEERD
We gaan jouw verkoop proces optimaliseren, automatische systemen implementeren
& opschaaltechnieken uitwerken. Je leven is in een klap een stuk relaxter.

De 6 stappen die ik hier eerder omschreven heb, gaan we samen uitgebreid nalopen
en optimaliseren. 6 maanden intensief coaching met 1:1 sessies.

Voor wie is dit geschikt? 
Online service based aanbieders (designers, coaches etc.) die nog niet het maximale
uit hun bedrijf / aanbod en Social Media halen en weten dat ze veel meer klanten
kunnen helpen! Plan een gratis en vrijblijvende explore call in! Met mijn bewezen
methodes wist ik binnen 1 maand op te schalen naar consistente 30k maanden. Ik
help je graag hetzelfde te bereiken!

1:1
Bus�ness Growth Accelerator �s een 180 dagen durende,
bus�ness mentorsh�p waarb�� �k �ou help b�� het opschalen
naar € 10 k/m + met �ouw e�gen w�nstgevende onl�ne
bedr��f (als coach, consultant of expert) met behulp van
soc�ale med�a.

WIL JIJ MEER OMZET VIA SOCIAL
MEDIA?
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GRATIS STRATEGIE CALL

http://www.peggyleenders.nl/instappakket
https://calendly.com/peggyleendersnl/instavalueprogram?month=2021-04


Ik hoop dat je wat aan de tips en tricks uit dit e-book gehad hebt! Zit je met vragen of
heb je extra hulp nodig? Schroom niet om mij een berichtje te sturen. 

Dit kan via info@peggyleenders.nl of via Instagram @peggyleendersnl

Je kunt mij hier volgen voor nog meer tips en tricks.

P.s. ben jij al lid van de gratis Social media Business Academy?

▸ Je wordt onderdeel van een omgeving waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen en
kunt groeien op zakelijk- en sociale media (online marketing) gebied.  
▸ Volg betaalde cursussen over het onderwerp wat jou boeit.  
 ▸ Blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale media en
online marketing. 
▸ Volg blogs van andere ondernemers om te leren en geïnspireerd te raken. 
 ▸ Stel jouw vragen in de community en leer van andere deelnemers. 
 ▸ Lees en luister naar interviews van experts op elk vakgebied. 
 ▸ Neem deel aan opdrachten en uitdagingen en blijf jezelf zo ontwikkelen. 
 ▸ Overal toegang via de app. 

BEDANKT
Nogmaals, bedankt voor het downloaden van m��n e-
book.

BEDANKT!
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WORD HIER GRATIS LID

http://www.instagram.com/peggyleendersnl
http://www.peggyleenders.nl/instappakket
https://leden.socialmediabusiness.academy/

