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Bedankt voor het downloaden van mijn e-book! 
Leuk dat je interesse hebt om je bedrijf te laten 
groeien via Facebook Ads. 

Mijn naam is Menno Bouma en sinds 2007 
ben ik Online Business Coach. Je zult de term 
‘business coaching’ wel eens voorbij hebben 
zien komen en het is nogal een breed begrip. 

Ik heb mezelf gespecialiseerd in het ontwikkelen 
van sterk winstgevende strategieën en tools 
voor mijn klanten. Mijn bijnaam is ook wel 
‘Mister Profit’. Zo heb ik o.a. de Facebook School 
training ontwikkeld, wat een uitgebreide versie 
van dit e-book is.

Winst zegt iets over de voorkant en organisatie 
van je bedrijf. Een goede winst wil zeggen dat je 
aan de voorkant een goed product hebt en een 
goede marketing strategie. Aan de organisatie 
kant betekent het dat je processen, systemen 
en kosten goed beheerst. 

Je kunt aan de voorkant een miljoen omzet per 
jaar maken, maar als aan de achterkant ook 
een miljoen kosten zijn dan is je winst nul.  

In dit e-book laat ik je zien hoe je een 
winstgevend businessmodel op kunt zetten met 
je bedrijf via Facebook Ads. Laten we starten 
met de klantreis.

Introductie 
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De klantreis is de route die een ‘koude’ bezoeker bewandeld om te transformeren tot een 
geïnteresseerd persoon, een klant en zelfs een fan van je product of dienst. 

In de klantreis zijn 5 fases:

1. Suspect; een onbekend iemand die past bij de persona van je product

2. Prospect; een bekend iemand die past bij de persona van je product of dienst 
(websitebezoeker)

3. Lead; een prospect die oprechte interesse heeft getoond in je aanbod.

4. Klant; een lead die je aanbod gekocht heeft

5. Fan; een klant die zó enthousiast is over je product dat je zou kunnen vragen om samen 
te werken.

Bij goedkope, eenvoudige producten is deze klantreis erg kort, een suspect kan ineens klant worden. 
Een voorbeeld hiervan is een persoon die voor het eerst in een winkel komt en direct een product 
koopt.  

Bij duurdere of complexere producten is de klantreis langer. Een suspect heeft vertrouwen nodig in 
je bedrijf, dient overtuigt te worden van je kwaliteiten en dient over de drempel gezet te worden om 
klant te worden. Hierbij kun je denken aan een opleiding, een auto of een computer. 

Laten we de reis van suspect naar fan eens uitstippelen voor een BMW autobedrijf

Klantreis
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Het aantal mensen dat bij een autobedrijf 
naar binnen loopt en direct een peperdure 
BMW koopt is veel lager dan de mensen die 
vertrouwd zijn met de dealer. Hieronder een 
voorbeeld van een betere klantreis:

1. Suspect; in kaart brengen van de persona. 
Hoe oud zijn de meeste BMW rijders? 
Welke magazines lezen ze veel?Op wat 
voor events komen ze? Zijn ze stoer? Man 
of vrouw?

2. Prospect; dit kan een websitebezoeker 
zijn, een showroom bezoeker, een 
salespagina bezoeker, een marktkraam 
bezoeker. Iemand die bekend met je is uit 
de persona groep.

3. Lead; geef de prospects een informatief 
en/of waardevolle giveaway. Geef eerst, 
ontvang daarna (sales). Dit kan een boekje 
met ‘10 Auto Aankoop Tips’ met bijvoorbeeld 
een sleutelhanger met het BMW logo erop 
i.c.m. een proefrit. Een kleinigheidje, dat 
je niet veel kost. Zorg dat je het mensen 
opstuurt na het invullen van gegevens 
(naam, e-mail, telefoon)

4. Klant; de lead is dankbaar voor je 
vrijblijvende cadeau. Er is een ‘good feeling’ 
ontstaan. Je hebt goed contact gehouden via 
het CRM pakket d.m.v. automation. De lead 
heeft je auto gekocht en is Klant geworden! 
Blijf ondertussen met wekelijkse regelmaat 

praktische tips sturen en eventuele cross-
sells naar andere producten.

5. Fan; vraag een maand later via e-mail 
of telefoon of de klant wil deelnemen 
aan een promotie programma. Bij iedere 
verkoop krijgt de klant een deel van de 
verkoopwaarde van de auto. Bijvoorbeeld 
1%. Ook kun je een spaaractie starten van 
APK beurten, zodat ze gratis iets kunnen 
krijgen na 5 APK beurten.

Als je gebruik maakt van internet marketing 
dan zijn doelgerichte technieken toe te passen 
om mensen door de klantreis te laten gaan en 
te bepalen waar in de reis ze zich bevinden. 

Je kunt dan gepersonaliseerd mailen en relevant 
zijn voor de bezoekers van je campagnes d.m.v. 
tracking. 

Van suspect naar fan 
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Ik heb op mijn website 2 tracking codes geïnstalleerd; de Facebook Pixel en de ActiveCampaign 
tracking code. Met de Pixel kan ik advertenties tonen aan mensen die bepaalde urls van mijn website 
bezocht hebben. Iemand die mijn e-book aanvraagt komt namelijk op een bedanktpagina terecht 
die alleen via het e-book aanvragen te bereiken is. De persoon wordt dan een Lead.  

In Facebook Ads stoppen daarmee alle advertenties voor de suspects en prospects. De advertenties 
voor Leads gaan van start. In ActiveCampaign start tevens de e-mail automation voor Leads. 

Je kan hierdoor relevante berichten tonen op verschillende platformen tegelijk een hiermee een 
band opbouwen met mensen. Belangrijk is om suspects zo snel mogelijk op de mailinglijst te krijgen 
van je CRM pakket (Customer Relationship Manager). Om mensen in een nieuwe fase te krijgen 
maak je gebruik van een Converter.

Tracking 
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Een Converter transformeert mensen door de verschillende fases van de klantreis. Zo zijn er 
verschillende converters bij de verkoop van een complex product:

1. Landingspagina; hier landt de bezoeker voor het eerst bij de kennismaking van je aanbod. 
De suspect transformeert naar een prospect.

2. Leadgenerator; de giveaway; hier vullen mensen een voornaam, e-mail en telefoonnummer 
in. De prospect wordt een Lead

3. Winkel, kassa, POS, webshop, aanvraagformulier; de Lead schaft je product aan in een 
stenen winkel of webshop en transformeert hiermee naar Klant.

4. Affiliate programma; laat klanten je product of dienst promoten in ruil voor een vergoeding 
per verkoop.

Iedere converter heeft een landingspagina en een bedanktpagina.

Converters 

Landingspagina en Bedanktpagina 
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Iedere fase van de klantreis kun je in kaart brengen door gebruik te maken van een landingspagina 
en een bedanktpagina. Een voorbeeld:

Suspect naar prospect www.jesite.nl/landingspagina (landing)

Prospect naar Lead www.jesite.nl/e-book (landing) 
www.jesite.nl/bedankt-e-book (bedankt)

Lead naar Klant www.jesite.nl/productnaam (landing) 
www.jesite.nl/bedankt-productnaam (bedankt)

Klant naar Fan www.jesite.nl/affiliateprogramma (landing) 
www.jesite.nl/bedankt-affiliateprogramma (bedankt)

In Facebook Ads kun je bijvoorbeeld doelgroepen maken van mensen die www.jesite.nl/bedankt-e-
book benaderd hebben, dit zijn de Leads. Vervolgens kun je een advertentie maken die een product 
aanbiedt dat aansluit op bijvoorbeeld je e-book. Zo ontstaat een logische flow. Je kunt ook een week 
na de lead aanmelding een belletje doen als verkoopgesprek. Dit is je eigen invulling. 

In Facebook Ads kun je mensen die bepaalde urls bereiken opslaan als Aangepaste doelgroep. Vervolgens 
kun je bij het aanmaken van een advertentie deze doelgroep kiezen of uitsluiten. 

Als je van de prospects, leads en klanten een aangepaste doelgroep hebt dan kun je starten met 
adverteren. Je kunt aan de slag om zichtbaar te worden voor mensen vooraan de klantreis, de Suspects.

http://www.jesite.nl/landingspagina
http://www.jesite.nl/e-book
http://www.jesite.nl/bedankt-e-book
http://www.jesite.nl/productnaam
http://www.jesite.nl/bedankt-productnaam
http://www.jesite.nl/affiliateprogramma
http://www.jesite.nl/bedankt-affiliateprogramma
http://www.jesite.nl/bedankt-e-book
http://www.jesite.nl/bedankt-e-book
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In de Facebook Ads manager kun je via Doelgroepstatistieken zogenaamde Opgeslagen 
doelgroepen maken van je Suspects. Zo kun je doelgroepen maken o.b.v.

 ▶ Geslacht
 ▶ Leeftijd
 ▶ Woongebied
 ▶ En meer :)

In de advertentiemanager kun je een advertentie maken van bijvoorbeeld je e-book en deze 
richten op de Suspects. Een laagdrempelig, gratis en onweerstaanbaar aanbod.  

Mensen die wel op je landingspagina kijken, maar niet ingaan op je aanbod stuur je een 
retargeting advertentie.

Suspects in Facebook Ads 

Retargeting 
Het kan zijn dat een bezoeker van je landingspagina even niet in de modus was om zijn 
gegevens achter te laten. Misschien bracht je prospect even een bezoek aan het toilet en lag 
de Rabo reader niet binnen handbereik. Of was de persoon haastig op dat moment en had 
hij of zij geen tijd om je leadgenerator in te vullen. Je wilt deze persoon wel op je mailinglijst 
hebben als Lead.  

Daarom maak je een retargeting advertentie van 14 dagen. Deze advertenties worden in 14 
dagen net zo lang getoond totdat de bezoeker de leadgenerator heeft ingevuld en lead is 
geworden. 

In het de Facebook Ad manager kun je de frequentie van de advertentie zien.
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De frequentie is het aantal keren dat iemand je advertentie gezien 
heeft. Sommige mensen hebben tot wel 7 contactmomenten nodig 
om actie te ondernemen. Iedere frequentie is een contactmoment. 

Probeer te zorgen dat de frequentie niet hoger wordt dan 7 omdat 
de advertentie dan irritant wordt. Mensen beginnen zich te ergeren. 
Daarom doe ik retargeting ook nooit langer dan 14 dagen.  

Ook is het zonde van je investering in Facebook Ads omdat je 
betaalt voor bezoekers die geen interesse hebben. Door effectieve 
retargeting blijf je binnen het budget.

Frequentie 

Budget 
Door je cijfers in kaart te hebben kun je 
schaalbaar groeien. Door te weten wat je per 
klant maximaal kunt besteden, kun je Facebook 
Ads opzetten. 

Stel je hebt een product van € 1000,- excl. 
btw. Je Inkoop is € 200,-. Je hebt dan een 
brutowinst van 1000 – 200 = € 800,- excl. btw. 
Je bedrijfskosten (m.u.v. de marketing) zijn € 
150,-. Je nettowinst is dan € 650,- excl. btw. 

Laten we afspreken dat je 20% van je nettowinst 
gaat uitgeven aan marketing. Een nieuwe klant 
mag dan maximaal € 130,- excl. btw kosten. 
Dit lijkt misschien hoog, maar vergeet niet dat 
die klant ook in je CRM staat en dat je deze 
opnieuw kunt benaderen. De marketing kosten 
voor die tweede benadering zijn veel lager. 

Voor die € 130,- per klant kun je 3 campagnes 
draaien van ongeveer € 43,- per conversie:

 » 1 suspects naar prospects campagne

 » 1 prospects naar leads campagne

 » 1 leads naar klant campagne

De 130 euro is het maximale te besteden 
bedrag per klant. De daadwerkelijke kosten zijn 
meestal veel lager. 130 is je plafond. Dit budget 
kun je instellen als je kiest voor een conversie 
campagne in Facebook Ads. 

Zo lang je kosten per klant onder de € 130,- excl. 
btw blijven, kun je verantwoord opschalen met 
je campagne. Als je de budgetten goed hebt 
ingesteld in de advertentiesets van je campagne 
dan heb je een schaalbaar businessmodel. Als 
de waarde van de klant (Customer Lifetime 
Value, CLV) in de toekomst meer wordt dan 
wordt de nettowinst per klant alleen maar 
groter omdat je marketingkosten dan nihil zijn.
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Stel je klant geeft bij zijn eerste aankoop € 1000,- excl. btw uit. En een half jaar later nog eens € 
250,- en een half jaar daarna nog eens € 750,-. De CLV over een periode van 2 jaar is dan € 2000,-.  

Ik ga meestal uit van een periode van 2 jaar bij het berekenen van de CLV, maar wellicht heeft je 
bedrijf al een flinke historie en weet je zelf hoe lang mensen klant blijven gemiddeld. 

Een simpele methode om de CLV te berekenen is Gemiddelde maandelijkse omzet per klant * Bruto 
marge per klant) ÷ Maandelijks verliespercentage. 

Je kunt ook de omzet van de afgelopen 2 jaar pakken en deze delen door het aantal orders van de 
afgelopen 2 jaar. Je komt dan tot een gemiddelde besteding per klant. De uitkomst kun je gebruiken 
bij het hoofdstuk Budget hierboven. Let op dat je wel een financiële buffer nodig hebt omdat je 
rekent met een periode van 2 jaren en je kosten wel direct gemaakt worden. 

Nu je al deze cijfers op een rijtje hebt kun je starten met daadwerkelijk adverteren!

Customer Lifetime Value 
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Als je wilt adverteren op Facebook dan dien je 
gebruik te maken van de Facebook Ad Manager. 
Nadat je opgeslagen doelgroepen hebt gemaakt 
voor de suspects en aangepaste doelgroepen 
voor de prospects, leads en klanten hebt 
gemaakt kun je advertenties maken. 

Een Facebook Ads strategie bestaat uit 3 
componenten:

1. Campagnes

2. Advertentiesets

3. Advertenties

Deze 3 componenten zijn in een hierarchie 
onderdeel van elkaar. 

Zo kun je een strategie als volgt indelen:

1. Campagne: Suspects

2. Advertentieset: Mannen van 30-55 jaar in 
de provincie Friesland

3. Advertentie(s): Advertentie met pakkende 
afbeelding, tekst gericht op persona en 
duidelijke boodschap. Je kunt meerdere 
advertenties onder 1 set hangen. Hiermee 
maak je een test en ontdek je welke beter 
werkt.

Bij de sets kun je doelgroepen uitsluiten. Zorg 
bijvoorbeeld bij een Lead campagne dat je de 
Klanten en Fans uitsluit, deze hebben al gekocht. 

Binnen de advertenties kun je ook spelen met 
verschillende media. Zo kun je proberen of een 
video beter voor je werkt of een afbeelding met 
link naar je website (mijn persoonlijke keuze). 

Hoe sneller de bezoeker naar je website gaat, 
hoe beter meetbaar het resultaat. 

In de Facebook School ga ik dieper in op de 
materie van dit e-book. Ik leer je hoe je meer 
winst kunt maken met je bedrijf via Facebook 
Ads.  

Heel veel succes met het volgen van de 
instructies van dit e-book en als je verder wilt 
met Facebook Ads dan raad ik je aan om de 
Facebook School te bestellen op: 

http://www.facebookschool.nl 

Er zijn 2 varianten om te leren. Facebook School 
Online is de online variant waarin je meer dan 
10 lessen krijgt met een interactieve Klantclub. 
Heb je behoefte aan persoonlijke ondersteuning 
dan kun je kiezen voor het VIP programma. 
In het VIP programma krijg je 4 Skype 1-op-1 
consults met mij. 

Graag zie ik je terug in de Klantclub!  

Menno Bouma, Online Business Coach

Adverteren op Facebook 
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http://www.facebookschool.nl
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