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Laat ik mezelf even voorstellen. Ik ben
Maarten Oostland. Mijn ex-collega’s bij
Google noemen mij ‘Moosty’ (uitspraak:
Mo’s tea). Ik vind het een leuke bijnaam
dus tadaa: de naam voor mijn bedrijf.
Ondernemen is mijn passie. Het leuke
aan ondernemen vind ik kansen in de
markt zien, daar direct naar handelen en
succesvol
in
worden.
Ik
heb
verschillende bedrijven opgezet, ik
handel in aandelen en ben al ruim 10
jaar succesvol met aﬀiliate marketing.
Mijn opgedane kennis en ervaring
gebruik ik zelf, maar zet ik ook in tijdens
mijn coaching. Ik denk buiten de kaders
en kom met nieuwe inzichten om je
verder te helpen. Doe wat je leuk vindt
en wordt daar beter in!
Cheers,

Maarten “ Moosty” Oostland

Voorwoord

Super dat je mijn e-book hebt gedownload en bent begonnen met
lezen. Dat kan maar een ding betekenen: je wilt geld verdienen.
Het kan zijn dat je al een tijdje rondloopt met het idee om een eigen
aﬀiliate site te hebben, maar iets houdt je tegen om te beginnen. Of
je wilt gewoon starten met online geld verdienen, maar je hebt een
beetje hulp nodig. Wat het ook mag zijn: heb jij interesse in een
eigen aﬀiliate website? Dan ben je bij mij aan het juiste adres!
Ik, Maarten “Moosty” Oostland, wil mijn kennis met je delen.
Lekker laagdrempelig, niet moeilijk en gewoon duidelijk. Dat
betekent niet dat ik super moeilijke materie heel erg makkelijk voor
je heb gemaakt. Het betekent gewoon dat ik in dit e-book een
overzicht voor jou hebben gemaakt om het opstarten van een
aﬀiliate site makkelijker voor jou te maken. Aﬀiliate zijn is namelijk
niet zo moeilijk. Je moet alleen even de spelregels leren.
Om je een mooie stap te laten zetten richting je aﬀiliate website heb
ik vijf praktische tips geformuleerd. Deze vijf stappen komen uit
mijn coachingstraject. Ik heb deze vijf stappen gekozen omdat ik wil
dat jij in een paar stappen al resultaat kunt behalen.
Het is uiteraard mogelijk om mijn volledige coachingstraject te
volgen, dan adviseer ik je om (na het uitlezen van dit e-book) te
klikken op de link op het einde.
Genoeg verkooppraat. Daar heb jij mijn
gedownload! We gaan aan de slag. Let’s go!!
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Kies een goede niche

De allereerste tip: “Kies een goede niche”. Een niche is een
onderwerp waarin jij de specialist kunt zijn.
Het is van belang om een goede niche te kiezen. Waarom? Je gaat
een lange tijd aan dezelfde website en hetzelfde onderwerp
werken, dus je moet hier niet op uitgekeken raken. Daarnaast moet
de niche de potentie hebben om je veel geld op te leveren en
ervoor zorgen dat je boven je concurrentie zult uitsteken.
Het is dus belangrijk dat voordat je begint, je goed onderzoek gaat
doen. Dit noem je niche onderzoek.
Tip 1: Blijf dichtbij jezelf
Mijn advies is altijd om dichtbij jezelf te blijven, dus kies een
onderwerp wat jij leuk vindt of waar jij veel over weet. Dit kan door
opleiding of ervaring komen, maar ook omdat jij het leuk vindt om
ergens volledig in te duiken. Je moet binding hebben met je
gekozen niche.
Tip 2: De niche moet niet te groot zijn
De niche moet niet te groot zijn omdat je anders te veel
concurrentie hebt. Aﬀiliates neigen er vaak naar om allemaal
dezelfde niche te kiezen. Zonde. Dit zorgt alleen maar voor
ontzettend veel concurrentie voor dezelfde producten.
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Kies een goede niche

Waak er ook voor dat je niche niet te klein is. Als jij een onderwerp
kiest waar jij alleen in geïnteresseerd bent, of een heel klein
gedeelte van de mensheid, dan zal het lastig worden om bezoekers
naar je website te krijgen.
Een mooi voorbeeld vind ik altijd de “gezondheidsniche”.
Daaronder valt “afvallen”, daar weer onder valt “diëten” en zelfs
daaronder vallen weer de verschillende diëten zoals bijvoorbeeld
het “vastendieet”.
Gezondheid > Afvallen > Diëten > Vastendieet
Waar gezondheid en afvallen té breed zijn, zijn diëten en het
vastendieet alweer een stuk meer afgebakend.
Vervolgens ga je kijken of er genoeg zoekvolume op bijvoorbeeld
“vastendieet” zit. Daar zijn verschillende tools voor die je zou
kunnen gebruiken. Welke tools dit zijn en hoe je ze kunt gebruiken
leg ik in mijn cursus Aﬀiliate Marketing uit.
Heb je onderzoek gedaan naar de zoekvolume? Dan moet je ook
bekijken wat je concurrenten op de markt doen: wat doen zij en
kun jij dit beter?
Op die manier kies jij een niche die goed bij je past, waar voldoende
zoekvolume opzit en of het lukt qua concurrentie.
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Vind de juiste producten om te promoten

Als jij eenmaal je niche hebt gevonden, moet je er ook producten bij
vinden die je zou kunnen promoten. Dat is natuurlijk het hele idee
van aﬀiliate marketing.
Dus hoe ga je te werk om de juiste producten te vinden?
Om nog even terug te grijpen op het voorbeeld over het
vastendieet: hiervoor kun je bijvoorbeeld dieet programma's en
boeken promoten. Het hoeft niet alleen over het vastendieet te
gaan, want mensen die willen vasten zullen zich ook gaan
verdiepen in gezonder eten. Daar zijn natuurlijk ook veel producten
voor te vinden.Op het gebied van afvallen en diëten is er gigantisch
veel te vinden.
Voor elke niche zijn er wel één of meerdere producten te vinden om
te promoten. Want over bijna elk onderwerp is sowieso wel een
boek geschreven. Niet voor jouw niche? Waarom schrijf je er dan
niet zelf een boek over? Tadaaa!
Vervolgens ga je bekijken of ze voor het product ook een
aﬀiliateprogramma hebben. Dit wordt meestal onderaan een
website vermeld. Daarnaast hebben grote spelers op de markt
zoals Coolblue of Bol.com altijd een aﬀiliate programma waar jij je
voor kunt aanmelden.
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Bouw een simpele & snelle website

Als jij je niche hebt uitgekozen, dan is het tijd voor een website.
Een uitwerking van hoe je een website moet maken en welke
hosting het beste past bij een aﬀiliate website gaat voor een
e-book een beetje ver. Er zijn tal van opties en ontzettend veel
aanbieders.
Mocht je niet weten hoe je een website bouwt, dan verwijs ik je
door naar mijn Aﬀiliate Marketing cursus of naar mijn
coachingsprogramma. In de aﬀiliate marketing cursus leg ik uit
hoe je eenvoudig een website kunt maken. Wil je meer begeleiding
en ondersteuning bij het bouwen van een website, ga dan voor
coaching.
Ik wil je wel alvast meegeven dat je een razendsnelle site moet
bouwen. Daar houdt Google van!
De volgende tip: probeer niet te blijven hangen in vormgeving. Een
bezoeker van een website wil graag in een oogopslag kunnen zien
of ze op de juiste website zijn beland. Zij zoeken een product, jij
biedt dat product aan en ze willen alleen een betrouwbare website
zien.
Mijn advies: bouw een razendsnelle site met niet teveel
poespas.
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Schrijf voor je bezoekers

Ok, top! Je hebt een niche gevonden, je weet welke producten je
gaat promoten en je website draait op volle snelheid.
Nu moet je nog content maken. Je website moet namelijk ook
gevuld worden.
Je kunt je website vullen met blogs, video’s en afbeeldingen. Het
belangrijkste is de inhoud. Door je website te vullen met relevante
content, wordt je bezoeker blij! Maar zeker ook Google!
Zorg er wel voor dat je schrijft voor de bezoekers van je website.
Niet (alleen) voor Google. Die fout zie ik nieuwe aﬀiliates vaak
maken: ze hebben een artikeltje over SEO (zoekmachine
optimalisatie) gelezen en schrijven vervolgens compleet
onleesbare teksten omdat ze denken dat dit goed is voor Google.
Niet doen! Google straft dit gewoon af, want elke bezoeker van je
site ziet dit en klikt direct weer weg.
Dit noem je bounce rate. Dus men zoekt op Google, klikt naar je site
en klikt meteen weer weg: dat is een bounce. Google meet
natuurlijk hoe vaak dit met jouw site gebeurt. Is je bounce rate te
hoog, dan word je minder getoond in de zoekresultaten. Logisch
toch?
Schrijf dus goede content voor je bezoekers, mensen blijven
dan langer op je site en uiteindelijk zal Google je hier ook voor
belonen.
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Schrijf voor je bezoekers

Maar wat is dan goede content?
Nou, probeer jezelf eens in je bezoekers te verplaatsen..
Wat zou jij willen lezen als je op zoek bent naar meer informatie
over dit onderwerp? Wil je de geschiedenis weten? Wil je weten
waarom of hoe iets werkt? Of wil jij antwoord op vragen? Of ben je
meer op zoek naar een review over een product?
Je niche is hierin bepalend, want als je niche meer op een product
gefocust is dan schrijf je al snel reviews. Maar als jij een meer
informatieve website hebt en her en der wat producten aanbiedt,
dan schrijf je natuurlijk veel meer informatief. Iets waar je
bezoekers echt wat aan hebben.
Lever dus constant waarde voor je bezoekers.
Mocht je een voorbeeld willen zien van een goede blog. Bekijk eens
de blogs op mijn website: https://moosty.nl/blog/.
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Zorg dat jij autoriteit wordt in je niche

De laatste, maar zeker een belangrijke tip: “Zorg dat jij DE
autoriteit wordt in je niche!”
Hiermee bedoel ik: zorg dat mensen weten dat ze bij jou moeten
zijn en niet bij een concurrent. Straal uit dat jij de expert bent. Dat
jij alle kennis over dit onderwerp hebt.
Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.
Je kunt een autoriteit worden door veel waarde te creëren in veel
waardevolle content. Op die manier zul jij autoriteit en kennis
uitstralen. Mensen zullen je als expert gaan zien.
Als jij vervolgens de oplossing biedt (een product promoot) dan
zullen ze dit sneller van je kopen.
Ik vind het zelf altijd mooi om een merk van mijn aﬀiliate sites te
maken. Dus compleet met logo, twitter, instagram,
telefoonnummer en contactformulier. Alles om betrouwbaar en
laagdrempelig over te komen. Als expert in de niche.
Dit werkt erg goed, want mensen die iets online willen kopen
zoeken altijd naar bevestiging. Iemand moet aangeven dat het
product is! Hoe vaak kijk jij naar de reviews van een product
voordat je iets koopt? Precies! Als jij die bevestiging kunt geven in
de vorm van expertise dan is dit goud waard.
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Nog even dit

Ik heb je nu de 5 stappen gegeven om mee aan de slag te gaan om
een winstgevende aﬀiliate site te bouwen. Wat ik je als laatste
bonus tip (eigenlijk advies) nog wil meegeven is: ga voor door. Een
winstgevende aﬀiliate site is niet in een dag succesvol. Je moet er
aan blijven werken!
Ga door! Vertrouw op het proces en blijf volhouden als het moeilijk
wordt. Loop je vast of denk jij dat aﬀiliate zijn niet voor jou is
weggelegd? Gun jezelf tijd om te leren!
Focus op wat je echt wilt, wees consistent en blijf
volhouden. Stimuleer je eigen creativiteit en wees
dankbaar voor iedere mogelijkheid die je krijgt in je
leven! Elke tegenslag in je leven is ook een kans om er
weer iets moois van te maken.
Nu moet je het geleerde in de praktijk brengen.
Succes en als je vragen hebt: let me know!
Cheers,
Maarten “ Moosty” Oostland
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Wacht,
Ik heb nog iets VET tofs voor
je! Lees snel verder..

De Moosty Academy

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij je winstgevende aﬀiliate site?
Dan heb ik iets gaafs voor je: de Moosty Academy.
Door middel van cursussen, een community en coaching leer ik
jou de fijne kneepjes van een winstgevende business én kun jij van
anderen leren.
Kom in contact met gelijkgestemden en leer van elkaar.

Nieuwsgierig naar de Moosty
Academy?
Bekijk wat dit lidmaatschap inhoudt:

Klik hier
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Laten we kennismaken!

Ik wil heel graag weten wat jij van mijn e-book vindt.
Voeg me toe op Instagram, Facebook en Linkedin en tag me in je
verhaal of foto’s als je mijn e-book leest of deelt en wie weet zal ik
jouw bericht reposten.
Instagram.com/maartenoostland
Facebook.com/moostyNL
LinkedIn.com/in/maartenoostland

Moosty.nl
Oh en je kunt me mailen op:
maarten@moosty.nl

Moosty.nl
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