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Marketing voor Notarissen
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Corporate marketing

Personal Branding





Social Media
Waarom zou je als notaris social media gebruiken?
• Traffic naar website
• Contact met klanten / doorverwijzers: interactie!
• Identiteit en naamsbekendheid: geen “ouderwetse” 

notaris
• Betere vindbaarheid zoekmachines
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Opdracht

• Google jezelf 

• Welke resultaten zie je als eerste? 

• Ben je daar blij mee? 

• Kijk ook eens bij afbeeldingen



–Johnny Appleseed

"Typ hier een citaat." 

Technologie verandert veel…







Opdracht
• Google je kantoor 

• Welke resultaten zie je als eerste? 

• Verbaast het je? 

• Kijk ook bij afbeeldingen 

• Doe hetzelfde voor je grootste concurrent(en)
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Millennials



Millennials

• Communicatie behoefte

• Snelheid boven inhoud

• Nemen telefoon niet op, maar wel whatsappen / sms’en

• Omarm mobile en social

• Omarm educatieve marketing

• Zorg voor consistente en continue 
marketing (3.500 - 4.000 berichten per dag)

• ze vergeten je binnen 1 week





















Contact maken en (onder)houden

• Zichtbaar zijn

• Sociale Netwerken / online 
communicatie

• Online video / foto / visueel 
kennis delen

• “Location based services”









Do’s Don’ts
Luisteren Schreeuwen

Interactie Zelfpromotie

Reageren Zelfverheerlijking

Complimenten geven (type) bericht herhalen

Vragen stellen/beantwoorden Bedrijf als persoon (LI/FB)

Foto’s / Video’s Teveel posts (tegelijk)

Humor

Waardevolle informatie

Kennis delen

Linkjes van derden







Zoek op twitter met 
http://twitter.com/search

http://twitter.com/search






Leads









Persoonlijk netwerken











Maar wel blijven nadenken



Voorbeelden
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Review

















Tip: embed video  
rechtstreeks in website



Nieuwe Media zijn je kruiwagen!



“Gaan jullie maar vast met je tijd mee, ik kom later wel”

Midas Dekkers



Vragen?
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Slides downloaden?
http://www.ondernemersresultaat.nl/knb-zwolle/


