
Marketing tips
Voor de notaris van nu

Als gevestigd notaris ben je er voor je klant. In goede en in minder goede tijden. Maar hoe zorg 
je ervoor dat nieuwe klanten voor jou kiezen? 94% van de consumenten in Nederland start zijn 
zoektocht op internet. Het is dus niet de vraag of je er moet zijn, maar wat de beste manier is om 

kennis en ervaring aan (potentiële) klanten te laten zien.

Bambuu Marketing voor Notarissen neemt je graag mee in wat praktische tips.  
Om je aan het denken te zetten. Of zelfs tot een volgende stap aan te sporen. 
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Word gezien….met toestemming (! )
1Tip

“Real permission works like this: if you stop showing up, people complain, they ask where you went.”  –In 2002 
(!) zei marketinggoeroe Seth Godin het al in zijn boek “Permission Marketing”. Hij voorzag een tijd waarin de 
e-mailmarkt zo overvol zou zijn, dat het mensen gefrustreerd en zelfs boos zou maken als je ze uit het niets 
zou mailen. 

Met de invoering van de AVG in mei 2018 werd deze vooruitziende blik nog eens benadrukt. Belangrijk is dat 
je commerciële mailings alleen verstuurt aan contacten die daarvoor toestemming hebben gegeven. En je 
moet ervoor zorgen dat je transparant bent over je e-mail marketingactiviteiten in je privacy statement. Het is 
niet alleen regelgeving, het werkt ook echt zo!



Het is veel beter om een mailinglijst van 40 mensen te hebben die graag van je horen (en teleurgesteld zijn als 
ze dat niet doen) dan een lijst van 40.000 mensen die je ergens hebt opgeduikeld en die het gevoel krijgen dat 
je je organisatie aan hen opdringt. Uiteraard moet hier zeer voorzichtig mee worden omgegaan.

In geval van inhoudelijke vragen, een wetswijziging of een verandering binnen het kantoor, is het goed om 
zichtbaar te zijn, ook als notaris. Denk bijvoorbeeld aan een vraag als “Kan ik mijn familie geld schenken, 
zonder hier belasting over te betalen? Het aanbieden van een factsheet met type schenkingen biedt dan 
uitkomst. 

Hoe dan ook, zorg ervoor dat – wat je ook aanbiedt – je klanten er de toegevoegde waarde van inzien en jou 
dus graag hun e-mailadres geven. En als ze dat eenmaal hebben gedaan, behandel ze dan goed:

Wanneer je je e-mailmarketing op toestemming baseert, hoef je je geen zorgen te maken over je kansen op 
succes. Je klanten en prospects vinden het prettig om van je te horen en zullen zaken met je doen zodra ze 
daar klaar voor zijn.

•   Stuur alleen dingen waarvoor je toestemming hebt gekregen (en niet meer).
•   Stuur relevante, nuttige informatie (en niets anders).
•   Stuur het in die mate dat ze het missen wanneer ze niet krijgen (en niet vaker).

1Tip



Veel van de notariskantoren die wij bedienen hebben geen uitgebreid offerte en/of CRM-systeem. Toch is het 
handig om vanuit een centrale plek eenvoudig te mailen en inzicht te hebben in je klanten en prospects.  Met 
een op maat gemaakt (nieuwsbrief) template in de huisstijl van je kantoor.

Communiceer professioneel
2Tip

Wat zijn de voordelen van zo’n systeem?

Je kunt eenvoudig groepen maken en segmenteren. Je kunt een lijst van  klanten selecteren en deze 
opsplitsen in bijvoorbeeld BV, Testament, Samenwonen etc  Hiermee personaliseer je makkelijk de 
inhoud!

•  

Je kunt “autoresponders”  inbouwen. Een autoresponder is een krachtige vorm van e-mailmarketing en 
deze verstuurt mondjesmaat een e-mailbericht. Eentje die je zelf bijvoorbeeld makkelijk zou vergeten om 
te sturen, zoals “Geachte heer De Vries, Heeft  u ons voorstel vorige week in goede orde ontvangen? Wij 
helpen u graag bij aanvullende vragen etc.”. 

•  

Het produceert heel eenvoudig, nette, professioneel uitziende e-mailberichten en/of nieuwsbrieven. Je 
hoeft  geen design nerd of grafisch ontwerper te zijn, een kind kan de was doen en het is bijna onmogelijk 
om een slecht opgemaakt bericht te sturen. Of wij doen het voor je ;-).

•  



Wellicht stuur je al nieuwsbrieven naar je relaties. Of laat je informatie downloaden vanaf de website. 
Maar weet je ook wat dit heeft opgeleverd? Om daarachter te komen geldt: meten is weten! Bekijk dus 
de statistieken. Zo ontdek je of je op de goede weg bent en of er verbeterpunten zijn die moeten worden 
aangepakt. 

Er bestaan verschillende tools die je kunnen helpen bij het verzamelen van data. Hiermee kun je gemakkelijk 
zien hoe vaak je site wordt bezocht, wat de bron is van het bezoek of door wie je mailing is geopend. Met deze 
informatie kun je de effectiviteit beoordelen én verbeteren.

Meten is weten,  wat levert het op?
4Tip

Steeds meer mensen gebruiken mobiele apparaten om te shoppen, te oriënteren of op zoek te gaan naar een 
oplossing voor hun vraag of probleem.  Het is belangrijk dat je website - maar ook mailings - perfect worden 
weergegeven op een mobiel apparaat. 

Waar moet je op letten?

Het is belangrijk dat je mobiele website en e-mail niet alleen goed eruit zien, maar ook goed 
navigeerbaar zijn.
Kijk goed naar de opmaak, hoe verhoudt de tekst zich tot het beeld en gebruik passende call to actions.
Ook snelheid is een belangrijk element. Hoe sneller de ‘page speed’ hoe beter de ‘user experience’. 
M.a.w. is je site niet snel genoeg of wordt de nieuwsbrief niet goed geopend, dan is de kans dat je (be)
zoeker afhaakt groot.

Mobile first
3Tip

•  

•   

•   



Uiteindelijk wil je mensen aan je kantoor binden. Door het stapsgewijs geven van nieuwe informatie aan je 
prospects of leads, kun je een zo hoog mogelijke conversie realiseren van lead naar klant. 

Een van de manieren wanneer je eenmaal in contact bent met een (potentiële) klant is marketing 
automation. Met marketing automation help je klanten als het ware door de customer journey* heen met 
geautomatiseerde, inhoudelijke e-mailberichten. 

*De customer journey is de weg die iemand aflegt voordat hij of zij uiteindelijk klant bij je wordt. Dit kun je 
doen door op het juiste moment bepaalde informatie te sturen (vaak een e-mail). Je doel hierbij is natuurlijk 
om deze leads uiteindelijke te laten converteren.

Eenmaal in contact? Houd het relevant en persoonlijk !
5Tip

Er zijn bijzonder veel verschillende systemen waarmee je je marketing automation toe kunt passen: Hubspot, 
Salesforce Pardot, Copernica, Activecampaign, Sharpspring om er maar een paar te noemen. En al deze 
systemen hebben hun eigen typische functies en prijs. De prijzen voor dit soort systemen beginnen vanaf een 
paar tientjes tot wel enkele duizenden euro’s per maand. 

Het marketing automation systeem wordt gevoed door triggers. Triggers zijn de acties die iemand 
onderneemt tijdens het openen en lezen van een e-mail of op je website. Een trigger stuurt bijvoorbeeld een 
whitepaper of testamentscheck naar een bezoeker (let op tip 1, pas na toestemming en het invullen van een 
formulier!) en een paar dagen later een e-mail met de vraag of de whitepaper goed is ontvangen of dat het 
gelukt is met het vragenformulier. 

Voorbeelden van triggers zijn:

Downloaden van informatie of het invullen van een formulier.
Openen van een e-mail en klikken op een link. 
Bezoeken van een bepaalde pagina op je website.

•   

•   

•   

Deze triggers kunnen dan acties teweegbrengen als het versturen van een e-mail of een bepaalde score geven 
aan een lead. Het doel van de triggers is om de lead naar de volgende fase te brengen. Dit proces van volgen 
en bewerken van leads om tot het hoogste rendement te komen wordt ook wel lead nurturing genoemd. 

Geen idee waar je moet beginnen met een goede marketingstrategie voor jouw kantoor? Tip 6: Bekijk onze 
cases en ontdek hoe je wegblijft  uit de jungle van prijsvechters. 



Dit is Bambuu 
Marketingpartner voor de
Notaris van nu
We stellen ons alvast voor:

Marketing Strateeg / Team Lead
06 - 39 561 748

Als marketingstrateeg verantwoordelijk 
voor de koers van onze klanten. 
Strategiebepaling, sparren, creëren en 
innoveren binnen het marketingbeleid 
zijn vast onderdeel op de agenda.

Nina Rawie
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06 - 10 88 10 99
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Bambuu voor zakelijk dienstverleners. 
Wij helpen zakelijk dienstverleners met 
het behalen van hun doelen op basis 
van een professioneel marketingbeleid.
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Online Marketeer / Team Lead
06 - 24 48 37 53

Aanvoerder van het marketingteam 
en als senior marketeer aan de 
slag met business tot business 
marketingvraagstukken en projecten.

Max Schoorl

Zo werkt 
de Notaris van nu
We hopen je aan het denken gezet te hebben. Ben je als kantoor op zoek naar manieren om:

Bambuu ontzorgt Notariskantoren bij hun marketingstrategie. Van hands on leadgeneratie tot aan het 
opzetten van een nieuwe website met bijbehorende huisstijl.

•  Beter én vaker (regionaal) zichtbaar te zijn?
•  Meer professionaliteit te laten zien via o.a. website en/of social media?
•  Een doorlopende stroom van nieuwe contacten te genereren
•  Contact te houden met je bestaande klanten
•  Direct afspraken in de agenda ingepland te zien worden.



Wat je kunt verwachten 
en wanneer
Wij zetten een duurzaam (regionaal) marketing fundament neer waar de komende jaren op doorgebouwd 
kan worden. De marketing timeline (indicatief ):

•  Kennismaken en intake bij jullie op locatie of digitaal.
Week 1:

•  Bespreken van het marketingaanvalsplan. Een pragmatisch plan gericht op jullie doelen en wensen
•  Aanmaken van accounts - waar nodig.
•  Opleveren van de gezamenlijke planning en taakverdeling.

Week 2-6:

•  Opzetten van toolings
•  Opzetten van campagne(s) Google Ads, Facebook, Linkedin.
•  Opzetten van een landingspagina. In overleg kan dit zowel binnen de bestaande website of buiten de  
   huidige website
•  Updaten van social media accounts
•  Onderhouden en optimaliseren van campagnes
•  Ontwikkelen van relevante content
•  Maandelijkse mail update voor de resultaten en voortgang

Week 7-12:

•  Evaluatie meeting
•  Voortgang marketing
•  Nieuwe projecten scopen (Website, Huisstijl,  Active Campaign CRM, Offerte toolings bijv)
•  Opstellen nieuwe planning en budgetten

Week 12:

•  Optimaliseren lopende campagnes
•  Rapporteren obv doelen en resultaten
•  Elke 3 maanden terugkijken en vooruitkijken

Vanaf week 12 repeterend:



Meer weten?
Neem contact met ons op! Wielingenstraat 6

1441 ZR Purmerend (HQ)
085 - 210 47 47
info@bambuu.nl

www.bambuu.nl


