
Haal als ondernemer 
alles uit de eindejaarsperiode 

en pluk hier ook nadien de vruchten van

Dit initiatief werd in samenwerking met Kamal Kharmach en bol.com mogelijk gemaakt.
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Introductie
Het belang van de eindejaarsperiode

2020 wordt ongetwijfeld een jaar dat in het 
collectief geheugen zal blijven plakken. En niet 
om al te veel goede redenen. Behalve voor de 
e-commercebedrijven: zij zagen hun activiteiten 
toenemen tot +20% in vergelijking met vorig jaar. 
Want waar de angst, onzekerheid en officiële 
regelgeving ons meer thuis deden blijven en 
werken, stimuleerden ze tegelijkertijd de sprong 
naar het internet - en de verleiding om online te 
shoppen. 

Dankzij deze trend kan het lichtpuntje van dit 
jaar ook voor jouw bedrijf of organisatie in de 
staart zitten. Want de switch naar een (nog 
grotere) online mentaliteit, in combinatie met een 
aantal interessante ‘verkoopmomenten’, biedt 
het perfecte platform om je publiek te bereiken. 

73% van de consumenten gaf al aan de einde-
jaarsaankopen online te willen doen, waarvan 
69% ook vroeger begint te zoeken om een 
uitputting van de stock te vermijden. Zonder 
kerstmarkten en met beperkte fysieke shopping-
mogelijkheden zullen de feestdagen nog meer 
een virtueel karakter krijgen. 

Deze whitepaper stoomt jou als ondernemer he-
lemaal klaar voor de belangrijke eindejaarsperio-
de. Aan de hand van een checklist en praktische 
tips helpen wij je om snel en resultaatgericht de 
belangrijkste online middelen in te zetten - of je 
nu al sterk bezig bent met online of nog hele-
maal niet.

Richt je communicatie in het begin van het seizoen, rond het Black Friday- 
weekend, vooral op harde promoties en acties. Na Cyber Monday laat je best  
je communicatie verder evolueren naar het warme en sfeervolle.

De belangrijkste eindejaars- 
momenten voor verkopers zijn:

 27/11 Black Friday
 (altijd de dag na Thanksgiving)

 30/11 Cyber Monday
 
 6/12 Sinterklaas
 
 25/12 Kerstmis

 1/1 Nieuwjaar 

Al eentje voor volgend jaar: 
 
 11/11 Singles Day
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Checklist
Deze checklist is een samenvatting van de whitepaper en toont je in een oogopslag 
de prioriteiten om alles uit de komende piekperiode te halen - en er ook achteraf de 

vruchten van te plukken. Specifieke informatie vind je verderop in de whitepaper.

DE BASIS VOOR ONLINE VERKOOP
Voor wie een eigen zaak heeft, maar nog niet online verkoopt

Update je Google My Business-account

 ✔ Voeg de juiste locatie van je fysieke winkel(s) toe.

 ✔ Zorg voor correcte openingsuren en contactge-
gevens (telefoon, e-mail …).

 ✔ Gebruik relevante zoekwoorden in de teksten op 
je profiel.

 ✔ Deel regelmatig posts met nieuws over je bedrijf/
sector.

 ✔ Kondig regelmatig promoties aan.

 ✔ Voeg een overzicht toe van de diensten die je 
aanbiedt.

 ✔ Voeg de categorieën waarin je actief bent toe.

 ✔ Breid je profiel uit met links naar je website of je 
afspraakmodule.

Digitale hulpmiddelen  
voor een vlotte klantbeleving

 ✔ Onderzoek welke digitale tools je organisatie 
tijdens de feestdagen (en erna) vlotter kunnen 
doen werken (zoals een online bestelformulier). 

 ✔ Overweeg (indien relevant) een interactieve 
online agenda waar klanten zelf hun bezoeken of 
afhaalmomenten kunnen inplannen.

 ✔ Noteer eventuele pijnpunten die tijdens de feest-
dagen voor extra druk zorgen in je organisatie, 
zodat je volgend jaar beter gewapend bent tegen 
drukke periodes.

Update je socialmediaprofiel

 ✔ Zorg voor een eindejaarssfeer met een aange-
paste omslagfoto en controleer al je gegevens.

 ✔ Denk na over inspirationele content zoals sfeer-
beelden, video’s en cadeau-inspiratie.

 ✔ Stel een contentplan op voor de feestdagen en 
verzamel het nodige materiaal vooraf.

 ✔ Probeer meermaals per week te posten.
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JE ONLINE VERKOOP NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN
Voor wie al voorzichtig online actief is

Gebruik social media om de relatie met 
je klanten te onderhouden

 ✔ Denk eens na over een samenwerking met een 
influencer.

 ✔ Zorg voor een goede koppeling tussen je web-
shop en je sociale media.

 ✔ Ondersteun je organische posts met betalende 
advertenties. 

Schrijf je in bij koop lokaal-initiatieven

 ✔ Registreer je bij initiatieven die lokaal winkelen 
promoten, zowel off- als online.

 ✔ Breng je lokale SEO in orde.

Informeer je klantenbestand  
met nieuwsbrieven

 ✔ Stel een contentplan op voor je nieuwsbrieven en 
promotiemails.

 ✔ Denk na over waardevolle en relevante inhoud 
voor je lezers.

 ✔ Zorg voor een kwalitatieve contactendatabase.

 ✔ Vul je website aan met gated content of formulie-
ren om e-mailadressen te verzamelen.

 ✔ Communiceer enkel naar contacten waar je een 
GDPR-toestemming voor hebt.

Vergeet de GDPR niet

 ✔ Vraag altijd expliciete toestemming aan de 
gebruiker om zijn gegevens te gebruiken voor 
marketingacties en -communicatie.

 ✔ Doe een regelmatige check van de toestemmin-
gen die je vraagt op formulieren, je cookiebeleid, 
je dataverwerkingsovereenkomst en andere 
privacygevoelige content.

Schrijf je in bij koop lokaal-initiatieven
 ✔ Registreer je bij initiatieven die lokaal winkelen 

promoten, zowel off- als online.
 ✔ Breng je lokale SEO in orde.

Informeer je klantenbestand met nieuws-
brieven

 ✔ Stel een contentplan op voor je nieuwsbrieven en 
promotiemails.

 ✔ Denk na over waardevolle en relevante inhoud 
voor je lezers.

 ✔ Zorg voor een kwalitatieve contactendatabase.
 ✔ Vul je website aan met gated content of formulie-

ren om e-mailadressen te verzamelen.
 ✔ Communiceer enkel naar contacten waar je een 

GDPR-toestemming voor hebt.

Vergeet de GDPR niet
 ✔ Vraag altijd expliciete toestemming aan de 

gebruiker om zijn gegevens te gebruiken voor 
marketingacties en -communicatie.

 ✔ Doe een regelmatige check van de toestemmin-
gen die je vraagt op formulieren, je cookiebeleid, 
je dataverwerkingsovereenkomst en andere 
privacygevoelige content.
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JE ONLINE OMZET NOG VERDER VERGROTEN
Voor wie al online verkoopt en graag de volgende stappen wil nemen

Ontvang je digitale bezoeker  
met open armen

 ✔ Zorg dat je homepage up-to-date is (geen zo-
merfoto’s of -promo’s).

 ✔ Denk tijdig na over relevante promoties en zet 
deze op je homepage in de kijker.

 ✔ Controleer of de juiste sterproducten bovenaan 
in je productoverzichten staan.

 ✔ Zorg dat niet-relevante zomerse producten ver-
borgen zijn.

 ✔ Voeg de juiste winterse sfeerbeelden toe aan je 
website.

 ✔ Zorg dat je eenvoudig bereikbaar bent voor klan-
ten, bijvoorbeeld met een live-chat.

Doe een technische check-up van je site

 ✔ Test alles goed door en klik met een kritisch 
(bezoekers)oog door de hele website. 

Adverteer om je klanten te bereiken

 ✔ Maak gebruik van gerichte advertenties om het 
meeste uit de feestdagen te halen.

 ✔ Let op voor ‘slapende’ advertentieaccounts. Een 
grondig nazicht van je accounts kan een wereld 
van verschil maken in opbrengsten vs. uitgaven 
in deze piekperiode.

 ✔ Controleer de biedingsstrategie en maximum-
budgetten van je advertentieaccount zodat je 
account niet onderpresteert. 

Nieuwe verkoopkanalen

 ✔ Zorg voor een goede mix van verkoopkanalen.

ALGEMEEN
Het wordt een drukke periode, 
communiceer dit eerlijk naar je 
klanten

 ✔ Moedig klanten via al je kanalen aan om 
tijdig te bestellen.

 ✔ Plaats een extra melding op je website 
(en in de check-out van je webshop) dat 
er mogelijk vertragingen kunnen zijn bij 
de pakjesdiensten. Leg ook uit op social 
media dat je dit zelf niet in de hand 
hebt.

 ✔ Ben je effectief zeker van flinke vertra-
gingen, wees hier dan eerlijk over tegen 
je klanten.
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De basis voor online verkoop
Voor wie een eigen zaak heeft, maar nog niet online verkoopt

1.1 Is je Google My Business-
account up-to-date?
Google My Business is de centrale informatie-
hub van jouw onderneming op Google. 
Gebruikers die je bedrijfsnaam intikken krijgen 
naast de zoekresultaten alle informatie te zien 
die ze nodig hebben, zoals openingsuren en 
adres- en contactgegevens. Hiermee verhoog 
je jouw zichtbaarheid en zullen mensen sneller 
doorklikken naar je website.

Aan de slag met Google My Business?  
Beheer je Google My Business profiel via   
https://www.google.com/intl/nl_be/business/  
of klik in het profiel-kader in Google rechts op 
“Ben je eigenaar van dit bedrijf?”.

1.2 Maak een online bestelformulier
Een online bestelformulier is een handig hulp-
middel wanneer een webshop niet aan de orde 
is of te hoog gegrepen is. Met zo’n formulier kan 
je alle bestellingen overzichtelijk structureren en 
vermijd je de chaos van tientallen mails en tele-
foontjes. Er bestaan veel tools voor waaronder 
Google Forms, Microsoft Forms en Typeform.

1.3 Gebruik een online afspraken- of 
afhaalplanner
Een afspraken- of afhaalplanner op je website 
kan helpen om bezoeken of afhalingen vlotter 
te laten verlopen tijdens de eindejaarsperiode. 
Zo kan je o.a. werken met tijdslots met een 
maximumaantal klanten per slot. Een tool die 
je hiervoor kan inschakelen is Calendly, terwijl 
HubSpot en Facebook standaard over deze 
functionaliteit beschikken.

1.4 Schakel Facebook Shops  
en de catalogus in
Met Facebook Shops kunnen gebruikers hun 

volledige aankoop afronden zonder Facebook 
te verlaten. Helaas is deze functionaliteit nog 
niet (of erg beperkt) beschikbaar in België. Een 
alternatief is de gratis Facebook-catalogus. Hier-
mee maak je jouw productoverzicht beschikbaar 
als doorbladerbare catalogus op je Facebook-, 
Instagram- en WhatsApp-profiel en kan je jouw 
producten taggen in je posts. 

De functionaliteiten voor het toevoegen van pro-
ducten in de Facebook-catalogus vind je terug in 
de beheerderszone van je Facebook-pagina

1.5 Update je socialmediaprofiel
Zorg in de eindejaarsperiode voor een aange-
paste omslag- en profielfoto. Stel eventueel een 
chatbot in om snel vragen van klanten op te 
vangen en zorg ervoor dat je contactinformatie 
en openingsuren up-to-date zijn.Heb je problemen met je Google 

My Business-account, dan kan  
je hier terecht.

Installeer de Facebook  
Business-app op je smartphone 
voor een snel en eenvoudig  
paginabeheer. 

https://www.google.com/intl/nl_be/business/
http://www.google.com/intl/nl_be/forms/about/
http://forms.microsoft.com
http://www.typeform.com
http://Calendly.com
https://www.facebook.com/business/help/1275400645914358
https://support.google.com/business/gethelp?visit_id=637413733454588359-3687589943&rd=1
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Wees authentiek
De feestdagen zijn een dankbare periode voor inspirationele content. Probeer 
meermaals per week te posten (minstens 3 keer) voor een optimaal resultaat. 
Dit zijn alvast enkele ideeën voor leuke content:

 • How-to video’s
 • Sfeerbeelden of -video’s uit je winkel
 • Foto’s achter de schermen
 • Cadeau-inspiratie
 • Product reviews

Vermijd stockfoto’s! ‘Afgelikte’ beelden zijn niet nodig. 
Gebruikers zien liever iets ruwere, zelfgemaakte  
beelden dan (overduidelijke) stockbeelden.
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Je online verkoop naar een hoger niveau tillen
Voor wie al voorzichtig online actief is

2.1 Samenwerking met influencers 
op social media
Heb je al eens nagedacht aan een samenwer-
king met een influencer om je producten te 
promoten? Zij kunnen je helpen om je product 
bekend te maken bij een relevante doelgroep.
Zet influencers alleen in als je echt een speci-
ale aanbieding hebt en niet zomaar voor 10% 
korting.
Zorg dat je aanbieding echt past bij de influencer 
en zijn of haar volgers.
Hou er rekening mee dat je influencers niet te 
strak mag regisseren. Het is hun kanaal en hun 
publiek, zij bepalen de tone-of-voice.
Bepaal op voorhand je doelstellingen, doelgroep 
en budget.

2.2 Adverteren op social media
Wanneer je iets post op Facebook of Instagram 
krijgt maar 10 tot 30% van je volgers dat bericht 
te zien. Wil je dat aantal verhogen, dan moet je 
het bericht boosten. Reken hier ongeveer € 5 
per 1000 bereikte mensen voor. 

Daarnaast zijn socialmediakanalen ook geschikt 
om nieuwe klanten te bereiken op basis van 
erg vergaande targeting. Ondersteun je gewone 
posts dus altijd met betalende advertenties voor 
de beste resultaten.

Wil je uitgebreide toegang tot de advertentie-
mogelijkheden van Facebook en Instagram? Ga 
dan naar https://business.facebook.com/. 

2.3 Neem deel aan koop 
lokaal-initiatieven
De coronapandemie heeft verschillende initiatie-
ven op gang getrokken om lokale ondernemers 
te ondersteunen. Daar liggen ook heel wat kan-
sen die je kan grijpen met het oog op je einde-
jaarscampagnes. De grootste voordelen zijn dat 
je ook gevonden wordt door mensen die lokaal 
willen kopen en dat je aan linkbuilding doet, wat 
positief is voor je SEO. 

Lokaal winkelen hoeft bovendien niet altijd 
fysiek: ook via online platformen is het perfect 
mogelijk om als lokale verkoper op te treden en 
zo een veel groter doelpubliek aan te spreken:

De belangrijkste initiatieven:
• http://winkelindebuurt.bol.com/
• https://eshopantwerpen.be/
• https://shoplokaal.online/
• https://webshopsvanbijons.retaildetail.be/
• https://wijblijvendoorgaan.be/
• https://winkelsvanbijons.be/
• https://www.dagvandewebshop.be/
• https://www.kaabee.be/
• https://www.koopregionaal.be/
• https://www.kopeninbelgie.be/
• https://www.lovefromquarantine.be/
• https://www.webshop-in-je-buurt.be/
• https://kooplokaalensteun.be/
• www.intracto.com/nl-be/blog/ 

meer-bezoekers-voor-je-webshop

https://business.facebook.com/
http://winkelindebuurt.bol.com/ 
https://eshopantwerpen.be/ 
https://shoplokaal.online/ 
https://webshopsvanbijons.retaildetail.be/ 
https://wijblijvendoorgaan.be/ 
https://winkelsvanbijons.be/ 
https://www.dagvandewebshop.be/ 
https://www.kaabee.be/
https://www.koopregionaal.be/
https://www.kopeninbelgie.be/
https://www.lovefromquarantine.be/
https://www.webshop-in-je-buurt.be/
https://kooplokaalensteun.be/
https://www.intracto.com/nl-be/blog/meer-bezoekers-voor-je-webshop
https://www.intracto.com/nl-be/blog/meer-bezoekers-voor-je-webshop
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2.4 Zaai nu contacten, 
oogst later leads
In de eindejaarsperiode krijg je sowieso een 
bezoekerspiek op je website. Benut die vele 
nieuwe bezoekers ten volle door zoveel mo-
gelijk contacten te verzamelen. Denk eens na 
over eventuele gated content zoals checklists 
of kortingscodes die beschikbaar worden in ruil 
voor een e-mailadres. Opgelet: vergeet nooit een 
geldige GDPR-consent te vragen bij elk formu-
lier, anders is je data waardeloos!

2.5 Stuur nieuwsbrieven uit
Heb je het afgelopen jaar al e-mailadressen 
verzameld van je klanten? De eindejaarsperiode 
is hét moment om hen opnieuw te activeren met 
een nieuwsbrief. Speel ook hier in op het mo-
ment: begin december hou je het meer inspira-
tioneel, rond 20 december kan je inspelen op 
de last-minute beslissers. Een handige tool om 
nieuwsbrieven op te maken en uit te zenden is 
Mailchimp. 

Voeg een nieuwsbriefformulier 
toe aan je website en maak dit 
duidelijk zichtbaar. Vermeld ook 
waarom mensen zich zouden 
moeten inschrijven (bijvoorbeeld 
maandelijkse kortingen).

Nu je heel wat extra verkopen 
krijgt in deze periode, vraag je 
best meteen ook aan mensen 
of ze zich willen inschrijven op 
je nieuwsbrief. Zo kan je hen 
volgend jaar opnieuw 
aanschrijven.

VERGEET GDPR NIET!
De GDPR-regelgeving stelt dat je gebruikers 
niet zomaar mag abonneren op je nieuwsbrie-
ven, hun activiteiten niet zomaar mag volgen 
op je website of hen ongevraagd mag besto-
ken met advertenties. Dit zijn de belangrijkste 
aandachtspunten:
• Zorg voor een duidelijke cookiebanner op 

je website, met een link naar je cookie- 
en privacybeleid. Plaats pas cookies na 
toestemming van de gebruiker!

• Zorg ervoor dat gebruikers nooit automa-
tisch ingeschreven worden op nieuws-
brieven en promotionele mails. Met goede 
microcopy overtuig je hen wel om dat te 
doen.

• Maak gebruik (maar geen misbruik) van 
‘gerechtvaardigd belang’. Mensen die 
ingeschreven zijn op je nieuwsbrief, zijn 
wellicht ook geïnteresseerd in je speciale 
eindejaarspromoties. Je mag hen dan ook 
deze promocommunicatie bezorgen.

http://www.mailchimp.com
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Je online omzet nog verder vergroten
Voor wie al online verkoopt en graag de volgende stappen wil nemen

3.1 Update de belangrijkste pagina’s 
van je website
Eens je doelgroep de weg naar je website of 
webshop heeft gevonden, moet je hun aandacht 
ook vasthouden. Check daarom of je home-
page en belangrijkste pagina’s klaar zijn voor 
de eindejaarspiek. Vervang zomerse foto’s door 
winterbeelden en zorg dat belangrijke promo’s 
en producten in de kijker staan.

3.2 Doe de schoonmoedertest
Surf met een kritisch oog (en met een andere 
browser dan je gewoon bent) door je website en 
leef je in alsof je je schoonmoeder, oma, of ... 
klant bent. Nog beter: vraag vrienden of familie 
om opmerkingen te verzamelen over de werking 
en inhoud van je website. Zij zien ongetwijfeld 
dingen die jij niet ziet.

3.3 Pas je advertentiestrategie aan
Je concurrenten passen hun biedingsstrategie 
aan in deze concurrentiële periode. Zorg dat 
zij je niet steeds overbieden op interessante 
zoekwoorden en dat prijzen bij andere biedingen 
niet de pan uitswingen, want dan zijn ze niet 
langer interessant. Stel je maximumbudget hoog 
genoeg in (tijdens de feestdagen kan het snel 
gaan) en kijk of je sommige advertentieteksten 
misschien kan afstemmen op de feestdagen om 
meer kliks te halen.

3.4 Zoek nieuwe verkoopkanalen
Advertising helpt om mensen via Google naar 
jouw verkoopkanaal te trekken. Om je bedrijf 
zoveel mogelijk online in de kijker te zetten moet 
je zorgen voor een goede mix van verschillende 
kanalen. Zie je website als het primaire kanaal, 
aangevuld met bijvoorbeeld Google Shopping, 
Beslist, marktplaatsen zoals Amazon, Zalando, 
bol.com …

Meer weten over adverteren? 
Schrijf je dan zeker in voor onze 
volgende webinar op 1 december: 
“Hoe kan ik online bekendheid 
creëren voor mijn winkel?”.

https://webinars.startenmetonlineverkopen.be/hoe-kan-ik-online-bekendheid-cre%C3%ABren-voor-mijn-winkel
https://webinars.startenmetonlineverkopen.be/hoe-kan-ik-online-bekendheid-cre%C3%ABren-voor-mijn-winkel
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2020 brak al tal van e-commercerecords als gevolg van de pandemie,  
en je hebt als bedrijf heel wat kansen om in de eindejaarsperiode een 
deel van dit (op zijn zachtst gezegd) moeilijke jaar goed te maken.  
Het potentieel en de inzet zijn dit jaar groter dan ooit, maar de  
beschikbare tijd is beperkt. Kies dus de opties met het meeste  
potentieel voor jouw zaak. 

Deze whitepaper geeft je alvast een beeld van de mogelijkheden en  
aandachtspunten voor een succesvolle online eindejaarsverkoop,  
maar aarzel niet om je te laten bijstaan door een expert indien nodig.

We wensen je een succesvolle en vooral gezonde eindejaarsperiode toe!

Conclusie
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