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Online Marketing Ontzorging (OMO) 

De uitdaging, onze oplossing, de prijzen en de voordelen. 

De uitdaging 
Online marketing is een steeds competitiever wordende markt, één waarin de ontwikkelingen 
ontzettend snel gaan. Indien online marketing niet uw core business is, is het lastig om op de hoogte te 
blijven van alle veranderingen. Laat staan ze te gebruiken. 

Er zijn twee typen mensen nodig voor online marketing: adviseurs en specialisten. De adviseur heeft een 
helikopterview en beheert het online marketing proces. De specialisten garanderen kwaliteit door hun 
focus op een specifiek vakgebied. 

Vaak is de realiteit dat opdrachtgevers zelf de rol van adviseur op zich nemen. Daarbij ontstaan vaak 
problemen zoals: 

• Lastige communicatie met specialisten omdat opdrachtgevers het online marketing vakjargon 
niet beheersen. 

• Opdrachtgevers moeten hun verhaal meerdere malen uitleggen. 
• Opdrachtgevers hebben het te druk voor regelmatig overleg met de verscheidene specialisten. 
• Een overkoepelend plan en strategie ontbreekt. 
• De aangesloten specialisten zijn mogelijk niet de meest geschikte partij voor de opdrachtgever. 
• Gemiste kansen doordat sommige online marketing kanalen niet (goed) worden gebruikt. 
• Te veel kosten voor bepaalde werkzaamheden. 
• Slechte kwaliteit van de werkzaamheden door gebrek aan specialisme. 
• Doelstellingen worden niet behaald. 
• Het is onduidelijkheid wat online marketing oplevert. 
• Het missen van omzet- en winst (groei). 

Onze oplossing 
Bij Bamboe Marketing krijgt u een persoonlijke online marketing adviseur toegewezen die uw bedrijf en 
online marketing situatie analyseert. 

Op basis van de analyse zet uw adviseur een strategie en actieplan op en doet aanbevelingen voor 
specialisten. Ook schat uw adviseur het benodigde budget. 

Uw adviseur koppelt online marketing specialisten aan uw bedrijf en bemiddelt in de communicatie 
tussen u en specialisten. Dit door bijvoorbeeld een overkoepelend online marketing dossier op te zetten 
die specialisten kunnen lezen en aanvullen. 

U kunt uw adviseur raadplegen met vragen, ideeën en/of opmerkingen en er zal regelmatig overleg 
plaatsvinden om resultaten en vervolgstappen te bespreken. 

Onder specialistische werkzaamheden vallen taken als: website ontwikkeling, adverteren op 
zoekmachines en social media, ontwikkelen van content en het configureren van applicaties zoals 
Google Analytics voor online marketing data. 
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Voortgang R&O 
Voortgang R&O staat voor voortgangrapportage en overleg. Om een voortgangsrapport te schrijven 

onderzoeken wij eerst de huidige situatie en vergelijken die met de gewenste situatie die uit het 

jaarrapport en het voortgangsoverleg van de voorgaande keer. Wanneer wij dat gedaan hebben 

adviseren wij de strategie, de taken en de benodigde specialisten voor de komende periode. 

Losse Analyses 
De voortgangsrapporten betreffen het overkoepelende online marketing proces. Het is ook mogelijk om 
additionele onderzoeken te laten uitvoeren om meer te leren over uw doelgroep, uw website en 
marketingkanalen. 

• Het controleren van de juistheid en volledigheid van de online marketing data in Google 
Analytics en andere marketingkanalen. 

 
• Een doelgroep analyse waarbij karakteristieken worden ontdekt tussen de doelgroep die het 

meeste en de doelgroep die het minste oplevert. 
 

• Een zoekwoorden- en social analyse waar ontdekt wordt wat uw doelgroep interessant vindt. 
 

• Een website analyse waarbij we de snelheid, de technische optimalisatie, de zoekmachine 
optimalisatie, de conversie optimalisatie en de prestaties van uw website onderzoeken. 
 

• Een marketing kanalen analyse waarbij we de resultaten van elk marketingkanaal in Google 
Analytics onderzoeken. 

Meer over losse analyses kunt u vinden op de blog van onze website. 

Koppelingen 
Uw bedrijf koppelen aan specialisten kan op twee manieren: 

1. De gesprekken met de specialist worden voor u uithanden genomen. 

2. U gaat in gesprek met een specialist na een kennismakingsgesprek. 

Het is afhankelijk van de situatie welke manier de meest geschikte is. 
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Bemiddeling 
Bij online marketing bemiddeling kunt u denken aan:  

• Het zo effectief en efficiënt inrichten van de communicatie tussen u en specialisten. 

• De communicatie tussen u en specialisten uit handen te nemen. 

Elke keer als er een specialist wordt aangesloten kunnen zij het online marketing dossier doornemen en 
op de hoogte worden gebracht. De specialisten rapporteren aan ons over hun vakgebied en wij brengen 
het samengevat naar voren in het voortgangsrapport en gesprek. 

Om de zoveel tijd is er een feedback ronde waarin u kunt delen wat er goed gaat en wat nog beter kan 
aan de communicatie tussen u en specialisten. 

Pakketten 
Voor ontzorging hebben wij drie pakketten ontwikkelt. Welke bij u past hangt af van uw online 

marketingbudget en hoe intensief u met online marketing bezig wilt zijn. Uiteraard is het ook mogelijk 

om een pakket op maat samen te stellen. 

 

 
De losse uren per maand zijn voor bemiddeling, losse analyses en advies.  

Een pakket op maat is ook mogelijk. Dit zal op basis van uren en dagdelen gaan. Bekijk ons 

dienstverlening overzicht op https://bamboemarketing.nl/overzicht-diensten/ voor meer informatie. 

Voordelen van online marketing ontzorging 
Als laatst de voordelen van ontzorging methode: 

• Duidelijke doelstellingen en een passende begroting voor een duidelijk gedefinieerde periode  

• Besparen van onnodige (hoge) kosten bij specialistische werkzaamheden doordat wij weten wat 

online marketingdiensten kosten en u daarin kunnen adviseren. 

• Alle acties staan in lijn met uw doelstellingen. 

• U kunt gebruik maken van onze kennis van verscheidene online marketing partijen en de 

verschillen tussen die partijen. Zodoende kunnen we de meest geschikte specialisten voor u 

koppelen aan uw bedrijf. 

• Alle informatie over uw bedrijf met betrekking tot online marketing wordt voor u samengevat 

en zo efficiënt en effectief mogelijk gerapporteerd. 

• De communicatie wordt zo efficiënt mogelijk voor u ingericht. U kunt uw mate van 

betrokkenheid zelf kiezen. 

• Uitvoerende werkzaamheden van online marketing worden voor u gemonitord, overlegd en 

bijgestuurd. 

• U bent volledig op de hoogte van de resultaten van online marketing. 

 
Spitten Zaaien Groeien 

P.P.M € 300,00 € 575,00 € 1.100,00 

Voortgang R&O per Twee maanden Maand Twee Weken 

Losse uren per maand Twee Uren Vier Uren Acht Uren 

https://bamboemarketing.nl/overzicht-diensten/

