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Hierbĳ stuur ik de informatie over het coaching

traject waarin we samen aan de slag gaan om de

social media kanalen te professionaliseren,

effectiever te leren adverteren en optimaliseren.

Alles met als doel om omzet te verhogen! Een mooie

uitdaging waar ik graag een bĳdrage aan lever.

Een coaching traject met mĳ duurt 3 maanden. Deze

tĳd is nodig om van jou(w medewerkers) een social

media pro te maken. Afhankelĳk van het niveau en

de wensen, kan het traject versneld of verlengd

worden.

In dit plan van aanpak lees je hoe we dat gaan

realiseren.

Met vriendelĳke groet,

Janneke Ananias 

Social Media Trainer & NLP Master Coach

Beste ondernemer,



Je weet dat social media belangrĳk is voor de online

zichtbaarheid van jouw bedrĳf.

Herkenbaar?

Je bent al een aantal jaren ondernemer en plaatst met enige

regelmaat berichten op social media

maar je denkt dat er meer mogelĳk is.

Je zoekt iemand met kennis en ervaring die jou op een praktische

manier kan trainen en coachen bĳ effectief gebruik van social

media.

Je wilt op een efficiënte manier aan de slag gaan

zonder het bekende ‘schieten met hagel’ gevoel?



Ik heb een gezonde dosis passie voor social media en

mĳn drĳfveer is om anderen te helpen groeien. Ik noem het

expliciet een ‘gezonde' dosis passie want ik ben, net als jĳ, een

ondernemer die graag focust op omzetgroei.

 

 Toen ik vier jaar geleden startte met mĳn eerste bedrĳf wist ik

dat social media niet meer weg te denken is uit deze tĳd. Omdat

ik mĳn bedrĳfsdoelstellingen wilde behalen, ben ik mĳzelf gaan

specialiseren in social media marketing en online advertising.

 

Inmiddels ben ik mĳn 3e bedrĳf aan het starten. En door deze

ervaringen, weet ik hoe je voor verschillende organisaties

marketingstrategieën kan implementeren. 

Ik sta namelĳk met één voet in de schoen van een marketeer en

met de andere in de schoen van een ondernemer. Met deze

combinatie geef ik jou een flinke business boost!

Ben jĳ er klaar voor?

Ik ben Janneke, internationaal
onderneemster, ervaren social media
trainer en NLP Master Coach

Ik help jou social media
effectief in te zetten



We starten met de (social media) marketing strategie van jouw

organisatie. Zodra de identiteit, boodschap, doelgroepen en kanalen

helder zĳn, gaan we aan de slag met content creatie. In Jip en Janneke

taal betekent dit dat we gaan onderzoeken wat jouw doelgroep wil

horen. We maken een vertaalslag van strategie naar een concret

actieplan. Zo geef je jezelf focus en rust.

Strategie en content creatie 

Wat komt aan bod?

Jĳ of een van je medewerkers gaat leren hoe je de gekozen social

media kanalen verder kan professionaliseren. We hebben het over

content en slimme trucs om effectief te werken. Veel ondernemers

vinden het moeilĳk om te bedenken wat er gepost moet worden. 

‘No worries'! Als NLP Master Coach leer ik jou hoe je dat kunt doen.

Hoe je jouw potentiële klanten en volgers kunt aanspreken zodat zĳ

overgaan tot die conversie, aankoop, like, reactie of contactverzoek.

Afhankelĳk van jouw bedrĳfsdoelstellingen en niveau pas ik het tempo

aan.

Professionaliseren van bestaande kanalen



We gaan aan de slag met effectief adverteren. En daarmee bedoel ik

niet de blauwe ‘boost’ of ‘promoten’ knop. Ik ga je alle geheimen

van adverteren op Facebook en Instagram verklappen. Via Ads

Manager kun je namelĳk precies je potentiële klanten bereiken

die jĳ wilt benaderen: bĳvoorbeeld mensen die interesses hebben in

jouw product of dienst of mensen die je website onlangs hebben

bezocht. Maar hoe vind je die doelgroep? En hoe zet je effectieve

campagnes in, waarmee je je advertentiebudget maximaal benut? Na

de online cursus kun je het zelf!

Effectief leren advertern

Wat komt aan bod?

In de weken daaropvolgend ga je zelf aan de slag. Geen stress! Ik laat

je niet alleen. Regelmatig hebben we een coaching sessie

om de voortgang van de doelstellingen te evalueren. Je krĳgt handige

tips en trucs die helpen om meer naamsbekendheid en klanten te

genereren. We gaan samen advertentiecampagnes opstellen en deze

optimaliseren zodat jĳ steeds meer ervaren wordt. Je gaat merken dat

je er plezier in krĳgt, je zelfverzekerder wordt en je business gaat

groeien!

 

Coaching on the job





Wat krijg je

Telefonisch, ongeveer 30 minuten

We starten onze samenwerking met een intakegesprek.

Hierin vraag ik je het hemd van je lĳf, zodat ik jou en je

onderneming een beetje beter leer kennen. Tĳdens dit

gesprek zullen we bespreken waar de focus ligt voor de

VIP Training.

Intake gesprek 

1 dag op locatie van 10:00 tot 17 uur 

óf 3x 2 uur online strategie sessies

We gaan in de helikopterview. Tĳdens de VIP Training ga

ik als ervaren online marketeer en vanuit de ogen van de

klant naar de marketingkanalen kĳken die er nu zĳn. Hier

komen verbeterpunten en een actieplan uit voort waar we

de komende 3 maanden mee aan de slag gaan. In de

middag gaan we praktisch aan de slag, misschien, geef ik

al een mini cursus of doen we een hashtagonderzoek.

VIP Dag - Strategie en training

1
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Wat krijg je

Er zitten 5 coachingssessies in dit traject

Een sessie is via Zoom en duurt ongeveer 1,5 uur 

Een coaching sessie is via Zoom. We gaan stap voor stap

verder met het uitwerken van de strategie. Samen social

media campagnes maken, aan de slag met een funnel,

verbeteringen doorvoeren voor de website, het kan van

alles zĳn. Ik neem je mee en stoom je klaar om na 3

maanden zelf verder te kunnen zodat je voor eens en voor

altĳd controle hebt over jouw marketing kanalen. 

Tweewekelĳkse coaching

3
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In de meeste gevallen reageer ik binnen 24 uur 

Support via WhatsApp of e-mail 

Je herkent het vast. Je bent net lekker bezig met jouw

advertentie campagnes of het inplannen van social media

posts, maar toch twĳfel je of je het wel goed doet. Tĳdens

het traject kun je mĳ gewoon appen met vragen. 

Support en back up



Leren in je eigen tĳd en tempo 

Alle videolessen kun je pauzeren en terugkĳken

In de online leeromgeving van De Nieuwe Marketeer staan

videolessen over social media marketing. Je krĳgt

onbeperkt toegang zodat je in je eigen tĳd nieuwe dingen

kunt leren. Zo worden onze coachingsessies nog

effectiever. 

Onbeperkt toegang tot de academy 

Wat krijg je
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Jouw investering

Eenmalig betalen € 2997,-            (korting van 258,-)

Mogelĳk via Ideal, Bankcontact of Creditcard of online overboeking 

In 3 termĳnen van € 1083,- 

Je ontvangt maandelĳks een factuur om per bankoverschrĳving te

betalen.

Betalingsmogelĳkheden

3 maanden

Duur van het marketing Groei Traject 

€ 3250 ,- exclusief BTW

Waarde  

Ja, ik wil
groeien

https://jannekeananias.plugandpay.nl/checkout/social-media-marketing-groei-traject


"Als coach en als trainer is Janneke

zeer professioneel. Ze bezit over

uitgebreide vakkennis van de inzet

van social media als onderdeel van

het grotere geheel binnen online

marketing. Ze coacht met veel

geduld en begeleidt cursisten met

altĳd veel passie voor het vak.

Ze is goed in het samen uitdenken

hoe de online strategie en online

groei van een bedrĳf

geoptimaliseerd kan worden. In hoe

je conversie en traffic kan generen.

Ik ben erg blĳ met Janneke als mĳn

coach in de afgelopen maanden."
123 - 4657890

info@website.nl
Overalstraat 123

1234 AB Beekstad
geweldigewebsite.nl

Lammy Kobes, 
Marketeer voor Jeemz Domotica 

 Wat anderen zeggen

"Ze is goed in het samen uitdenken hoe de online strategie en
online groei van een bedrĳf geoptimaliseerd kan worden."



"Ons bedrĳf had al ervaring in

Facebook Ads maar de trainingen

en coaching van Janneke hebben

onze ogen geopend. 

Wĳ wisten niet dat er zoveel

mogelĳk was met Facebook en

Instagram adverteren. Dankzĳ

Janneke weten wĳ nu veel beter

onze klanten aan te spreken. Onze

omzet is verhoogd en wĳ gooien

geen geld meer weg aan de knop

promoten. Dankjewel Janneke."

123 - 4657890
info@website.nl
Overalstraat 123

1234 AB Beekstad
geweldigewebsite.nl

Shahaira Linkers
Directeur MCO Training Center 

 Wat anderen zeggen

"Onze omzet is verhoogd en wĳ gooien geen geld meer
weg aan de knop promoten."



"Janneke is een professional op het

gebied van marketing en social

media. Begint bĳ het begin

(doelgroep, marketing aspecten) en

geeft niet alleen maar een 'knoppen

cursus'. Zĳ luistert naar de klant en

de wensen. Echt op maat, wĳ gingen

tĳdens de privé dag bĳvoorbeeld

direct aan de slag met de Facebook

pagina en LinkedIn profiel en je kan

de volgende dag meteen verder met

je profilering. Praktisch en goed

toepasbaar. Janneke geeft haar

marketing coaching op een plezierige

manier. Zeker een aanbeveling!"
123 - 4657890

info@website.nl
Overalstraat 123

1234 AB Beekstad
geweldigewebsite.nl

Katrien Eggens, 
eigenaar van Katrien Eggens

Training & Organizing

 Wat anderen zeggen

"Zĳ luistert naar de klant en de wensen. Echt op maat."



123 - 4657890
info@website.nl
Overalstraat 123

1234 AB Beekstad
geweldigewebsite.nl

"Janneke heeft mĳ meerdere keren

goed geholpen met mĳn social media

advertenties. Tĳdens de coaching call

pakt ze mĳn wensen en vragen op,

maar kĳkt ook verder naar zaken

waar ik zelf geen moment over na zou

denken.

Janneke kan snel en behendig aan 'de

juiste knoppen draaien' en leert

daarnaast ook nog hoe je dit zelf kan

doen. Ik kan niet anders zeggen dat ik

erg tevreden ben."

Angela Koenders, 
Eigenaresse van Kan Skin Clinic

"Heel veel geleerd van Janneke, ze is

zeer kundig, alle informatie wordt op

een erg duidelĳke manier uitgelegd.

Ik wist niet dat je zo veel kunt

bereiken met Facebook en Instagram! 

Zeker als bedrĳf de moeite waard om

eens goed te leren omgaan met social

media en betere inzichten te krĳgen

hoe je de juiste mensen of doelgroep

kunt bereiken met je bedrĳf.

Hartstikke bedankt Janneke"

Jenique Molendĳk
Huidtherapie Twente Oldenzaaal

MST Enschede

 Wat anderen zeggen



"Wat heb je me veel geleerd Janneke! De coachingsgesprekken sloot ik altĳd

met een enthousiast en positief gevoel af. Alle vragen werden beantwoord,

zelfs als ik ze voor de zoveelste keer stelde. Je bleef geduldig alles uitleggen.

Ik ook de online cursus over Facebook Advertising gevolgd. Wat een

waardevolle cursus is dat! Stap voor stap liet je zien hoe je een goede

advertentie campagne neerzet. Als het nodig is, gaat Janneke veel verder

dan alleen de coachingsgesprekken om je verder te helpen. Ik deed de

social media voor een bedrĳf waarbĳ aan de achterkant het Facebook- en

Advertentieaccount niet goed stonden. Ik zat met m’n handen in het haar

en wist niet hoe ik dit op moest lossen. Terwĳl ik gewoon aan het werk was,

aan het sporten was of aan het relaxen was, ging Janneke achter de

schermen door met het oplossen van de problemen. Dit alles viel allang ver

buiten het traject. Zĳ doet dit, omdat haar werk haar passie is en omdat het

haar doel is ondernemers en anderen verder te helpen."

123 - 4657890
info@website.nl
Overalstraat 123

1234 AB Beekstad
geweldigewebsite.nl

Monique Ritsema
Freelance online marketeer 

 Wat anderen zeggen

"Terwĳl ik gewoon aan het
werk was, aan het sporten of

aan het relaxen was, ging
Janneke achter de schermen
door met het oplossen van de

problemen."



"Als ondernemer ben ik heel erg

kieskeurig met wie ik samenwerk.

Zowel in mĳn werk en in mĳn

onderneming vind ik het erg

belangrĳk om kwaliteit te geven en

van anderen te krĳgen. Daarnaast

werk ik graag samen met mensen

die zowel voor zichzelf én voor

anderen het verschil weten te

maken. Dat en nog veel meer, is wat

Janneke Ananias voor je doet.  Ze

helpt je om het verschil te maken

door kwaliteit te bieden in wat je

écht nodig hebt om verder te

groeien. Ze is betrokken,

professioneel en toegankelĳk. Met

aandacht voor mens en voor jouw

onderneming!"

123 - 4657890
info@website.nl
Overalstraat 123

1234 AB Beekstad
geweldigewebsite.nl

Elia Augustĳn. Internationaal
ondernemer, business coach 

en NLP trainer.

 Wat anderen zeggen

"Ze helpt je het verschil te maken door kwaliteit te bieden
in wat je écht nodig hebt om verder te groeien."



Janneke beveel ik aan als Social

Media coach en trainer.

Op een enthousiaste, creatieve en

sprankelende manier brengt zĳ het

optimaal gebruik van Social Media

over aan ondernemers. Dit doet ze

met behulp van workshops,

trainingen en een-op-een coaching.

Janneke coacht mĳ sinds twee jaar.

Het leverde mĳ meer zelfinzicht en

inspiratie op. Hiermee kan ik mĳn

authentieke ik en mĳn bedrĳf nog

meer zichtbaar te maken.

Ontzettend fĳn om Janneke als

sparringspartner te hebben!

123 - 4657890
info@website.nl
Overalstraat 123

1234 AB Beekstad
geweldigewebsite.nl

Della Vermetten - Tromp 
Professioneel Organizer en

Vitaliteits Coach 

 Wat anderen zeggen

"Het leverde mĳ meer zelfinzicht en inspiratie op.
Hiermee kan ik mĳn authentieke ik en mĳn bedrĳf nog

meer zichtbaar te maken."



Janneke is internationaal onderneemster. In 2017 nam zĳ ontslag bĳ de Rabobank waar zĳ

werkte als marketing en communicatie adviseur. Met haar bedrĳf De Nieuwe Marketeer

heeft zĳ al meer dan 850 ondernemers en marketing professionals helpen groeien in hun

persoonlĳke ontwikkeling en marketing skills. Janneke staat bekend om haar praktische

trainingen en één-op-één coaching waarbĳ ze veel voorbeelden uit de praktĳk geeft. Als

online marketeer heeft zĳ ervaring in online marketing in de lokale markt en

internationale markten. 

Over Janneke

Zĳ leeft haar droomleven vanuit twee

werelden: Nederland én Curaçao. Naast het

runnen van De Nieuwe Marketeer coacht zĳ

anderen om óók te leven en werken vanuit

hun passie.  Als het gaat om 'het roer

omgooien' is Janneke een

ervaringsdeskundige. In haar privé en

zakelĳke leven heeft zĳ in korte tĳd

meerdere grote veranderingen

gemanifesteerd. Haar grootste drĳfveer is om

anderen te inspireren en daarom spreekt zĳ

regelmatig op bĳvoorbeeld seminars over

ondernemerschap, marketing, leven vanuit

vrĳheid, emigreren, het roer omgooien en

aanverwante onderwerpen.

Op Instagram is zij dagelijks actief
en deelt inspiratie over online

ondernemen, persoonlijke groei
en haar leven als digital nomad.

https://www.instagram.com/janneke_ananias/
https://www.instagram.com/janneke_ananias/


De Nieuwe Marketeer 

Chuchubiweg 17 

Willemstad, Curaçao 

+599 9 522 5330

+31 6 34 20 62 86

info@denieuwemarketeer.com

www.denieuwemarketeer.com 

Ja, ik wil
groeien

http://www.denieuwemarketeer.com/
http://www.denieuwemarketeer.com/
https://jannekeananias.plugandpay.nl/checkout/social-media-marketing-groei-traject

