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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier zonder voorafgaande 

toestemming van de uitgever hierboven beschreven.  

De in dit document opgenomen gegevens zijn onder voorbehoud. Fruit marketing projecten draagt 

geen verantwoordelijkheid voor ongemakken ontstaan door fouten of onjuistheden in dit document.  
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Gefeliciteerd! 

Voor je ligt het nieuw ontworpen en op maat gemaakte Marketinghandboek voor BenFit waarin een 

aantal werkwijzen worden omschreven met als doel maximaal business te genereren met BenFit. 

Dit handboek zal de leidraad vormen voor het vermarkten van BenFit. Succes van de eindgebruikers, 

de club en haar medewerkers staat voorop. Zij zijn de belangrijkste schakels in dit succes. Deze visie is 

er om veel mensen goede ervaringen te laten beleven in je club met BenFit. 

 

o Zie dit handboek als een routekaart voor de marketing , volg de marketingvisie van dit 
handboek. Volg de werkwijze, laat je inspireren en het resultaat zal automatisch volgen.  

 

Michael Houët,  

Fruit marketing project bureau 
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1. Inleiding 
 

Snel succes direct na de lancering is een belangrijk iets voor het succes op lange termijn met het 

programma BenFit. Ook is het bevorderlijk voor het resultaat dat men snel de opgedane kennis uit de 

opleiding kan toepassen in de praktijk. Als iedereen die BenFit gaat geven direct cliënten heeft en het 

beoogde fysieke resultaat behaalt, dan wordt het programma zeer goed gedragen door de operators, 

zij worden dan automatisch ambassadeuren van het systeem en dat is een succesfactor.  

 

Om dit te creëren zijn er starters nodig. Anders gezegd; we zullen de eerste klanten/leden moeten 

werven die gaan starten met BenFit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De start bepaalt de finish! 
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2. Communiceren – Lanceren – Etaleren 
 
 

 Hoe ga je te werk? Eerst start je met een intern communicatieplan om de lancering van BenFit 
aan te kondigen. 
 

2.1 Communiceren 

Vooraankondiging lanceringsdag. 
 
Wanneer 

o Start 3 weken voor de lanceringsdatum  
 
Hoe 

o Hang grote posters in de club die deels zijn geblokkeerd  
(om de nieuwsgierigheid te wekken) door een schuine strook papier  
met daarop groot ‘nog 3 (2) (1) weken’ ‘nog 7 (6) (etc.) dagen’ countdown. 

 
o Zet een staande ‘Roll-up’ banner, ‘Etaleerdisplay’ of ‘Shop in Shop’ op met daaroverheen 

een doek die men vaak gebruikt om beelden te onthullen.  
Doe dit op een prominente plaats in de club.  
De countdown kun je presenteren op 1 of meerdere A2 kliklijsten 
 

o Maak gebruik van een sms-aankondiging 3 weken vooraf: ‘Wij zijn trots u mede te delen 
dat we zaterdag 12 maart het revolutionaire voedingsprogramma aan u kunnen 
presenteren’ ‘mensen zijn in totaal al honderden kilo’s afgevallen met BenFit’ ‘Wil u 
meer weten? Kom naar deze dag of vraag het onze instructeurs’. 
 

o Vooraankondiging op de social media-pagina’s van de club. Ook hier kan je de 
countdown gebruiken: 3 weken, 2 weken, 1 week etc. Zie hiervoor het voorbeeld op de 
volgende pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

Onbekend maakt onbemind 
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Hoe 

o Post dagelijks berichten, foto’s, nieuwtjes, resultaten van ex-deelnemers.  

o Laat personeel, leden, deelnemers, ex-deelnemers, familie en vrienden posten, delen, 

liken. 

Wanneer 

o Start 3 weken voor de lancering met Facebook en Twitter. 

Ideeën: 

o Agenda die aftelt 

o Een wedstrijd: wie heeft de beste motivatie om af te vallen? waarbij een Traject BenFit 

gewonnen kan worden! Variaties hiervan zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld wie bij een 

persoonlijk bericht de meeste likes verzamelt. 

o Datum info-avond & inschrijven afvalrace 

o Testimonials van Local Hero, try-outs van deelnemers of instructeurs 

o Enz.  

 

o Nieuwsbrief met de aankondiging ‘Wij zijn trots……’ hierin is het belangrijk om “BenFit” 
als naam te noemen 

o Op de tv’s in de sportschool ongeveer dezelfde aankondiging als in de posters 
o Verstuur een sms 3 dagen vooraf met de vraag, bijvoorbeeld: ‘wil u 8-10 kg afvallen in 12 

weken’ ‘zou u meer energie willen hebben?’ of ‘krijg meer massa door een 
uitgebalanceerd sportdieet’. Met als afsluiter: ‘Kom dan zaterdag 12 maart naar de 
BenFit introductie dag’.  

o Mail 7 dagen voor lancering ‘neem een vriend of vriendin mee’-vrijkaarten naar leden om 
iemand die geen lid is van de club gratis mee te nemen naar de lezing over BenFit. 

  

Ook op Social Media 

 



17-7-2019 V4 
 

7 
 

Ook op Social Media 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe 

o Communiceer 3 dagen voor de lancering: ‘er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar 
voor de lancering/lezing. 

o Laat groepslesgevers vanaf 7 dagen voor de elke dag vragen wie er komen naar de 
lancering/lezing van het nieuwe voedingsprogramma. 

o Kondig op drukke tijden aan over het omroepsysteem: ‘Geachte clubleden, wij zijn trots 
u mede te delen dat wij een samenwerking zijn aangegaan met het revolutionaire 
voedingsprogramma BenFit. Zaterdag 12 maart aanstaande is de lancering. Wilt u ook de 
lezing bijwonen? Schrijf u dan nu in bij de receptie’. 

o Bel leden waarvan je weet dat ze afvallen als hoofddoel hebben proactief en nodig hen 
uit voor de lancering/lezing.  

Opmerkingen 

o Breng het als de lancering van een revolutionair voedingsprogramma.  
o Noem ook in nieuwsbrieven e.d. naast de lanceringsdatum ook de naam “BenFit”. Je kan 

als strategie gebruiken om het mysterieus te houden, laat niet teveel los! 
o Mensen die dan de nieuwsbrief hebben gelezen kunnen in de club de leden die de 

mysterieuze countdown zien en vragen hebben inlichten. Dit brengt positieve roering in 
de club en dit veroorzaakt een snelle spreiding van het nieuws. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Golden Ticket 
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2.2 Werving 

 

Lancering 
 

Doel 

o Veel aandacht creëren voor het product BenFit en een zodanige 
indruk achterlaten bij de mensen dat ze het snel verder 
vertellen. Door het sensationeel aan te pakken zullen meer 
mensen vaker tegen anderen vertellen wat ze hebben 
meegemaakt. Sensatie wordt het meest doorverteld. Hoofddoel 
voor die dag is minimaal 10x BenFit verkopen. 

 

Wanneer 

o Kies de lanceringsdatum op een dag dat er geen lokale 
evenementen, schoolvakanties en feestdagen zijn. De 
voorkeursdatum ligt vaak in het fitness-hoogseizoen op dagen 
dat de meeste mensen vrij van werk zijn. 

 

Hoe 

o Spreek met al je medewerkers een lanceringsdatum en tijd af, en 
verzamel samen op een prominente plek. 

o Onthul op die tijd de bedoekte onderdelen van posters. Regel 
(het liefst meerdere) professioneel uitziende fotografen die 
foto’s maken bij de onthulling. Kies spanningopbouwende muziek bij de onthulling met 
een climax bij het vallen van het doek. 

o Oranje loper met logo BenFit aan het begin van de loper en welkom vlak voor de deur. 
Deze loper aan de zijkanten afgezet met oranje koord met paaltjes. 

o Heel de club versierd met ballonnen (witte en oranje)  
o Bij de voordeur een ballonnenboog met witte en oranje ballonnen.  
o Ontvangst in de ‘lezingzaal’ met een licht euforische muziek (b.v. You’re Simply the Best 

van Tina Turner). Start de lezing met een opzwepende promofilm van BenFit. Laat daarna 
een ‘local hero’/lokaal invloedrijk persoon spreken over bevindingen (bv. de receptionist 
die iedereen kent, de kapper, wethouder of BN’er) die in het geheim de laatste 10 weken 
BenFit heeft gevolgd. Bespreek daarna pas club-praktische zaken met betrekking tot 
BenFit.  

o Vraag: wie willen de eerste 10 starters zijn? Daarna is er een wachtlijst (communiceer dit: 
dit scherpt urgentie en schaarste). 

o Hang op deze lanceringsdag extra posters op, om de paar meter wordt de sporter 
geconfronteerd met BenFit. Deze overkill aan posters haal je na 2 weken weer weg tot 
een normaal aantal (ongeveer 1 poster per 100m2 club). 

o Hou een “Vul in en win!”-actie met een grote doos (leadbox) op een prominente plaats in 
de club. ‘Heb jij de beste reden om BenFit te volgen? Vul in en win een gratis BenFit-
traject!”. Doel: Zo krijg je ook leads van andere mensen die geschikt zijn voor BenFit. 
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Details 
o Breng het als de lancering van een revolutionair voedingsprogramma. Geef bezoekers 

een gevoel dat ze getuige zijn van een start van iets bijzonders. “Slechts enkele plaatsen” 
“Slechts 10 plaatsen nu beschikbaar” (max. 20 per week opbouwen).  

o Een tijdspad zou kunnen zijn: lancering in het weekend, woensdag meetmoment (10 
max.), donderdag 20 nieuwe afsluiten, afspreken start. 30 personen ingeschreven in de 
eerste 5 dagen.  
Waarom? Urgentie, schaarste en waarde zorgt voor een meer begeerd product. 
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Reguliere Werving  

Doel 

o BenFit starters blijven aantrekken. 

Wanneer 

o Na de lanceringsdag 

Hoe 

o Oranje loper met logo BenFit nog 2 weken laten staan. 
o Heel de club versierd met ballonnen (witte en oranje) nog 2 weken laten hangen. 
o Plaats naast een drukke weg of parkeerplaats een (boot)aanhanger met buizenframe met 

daarin een spandoek met reclame van BenFit en de club. 
o Organiseer “Wegens groot succes” een extra lezing, net zoals de lezing op de 

lanceringsdag. 
o Hou af en toe een “Vul in en win”-actie met een grote doos (leadbox) op een prominente 

plaats in de club met als bericht: ‘Heb jij de beste reden om BenFit te volgen? Vul in en 
win een gratis BenFit-traject’ Doel: Leads verzamelen van 
mensen die geschikt zijn voor BenFit. 

o Leadboxen buiten de club. Vul in en ontvang een gratis 
voedingsconsult. Tip! Kijk op www.leadbox.nl 

o Een nieuwe local hero campagne. Laat een local hero 
bloggen over het traject. “Nu live te volgen op social media” 
opties. 

o Ex-member mailing met een ‘come back’ korting op BenFit. 
o Op aanlooplocaties grote posters ongeveer 1 poster per 

100m2 club. 
o ‘Cardio tags’ of op het ‘Cardio theater’ posters met 

triggering slogans met betrekking tot BenFit. Bijvoorbeeld: 
“10 kg afvallen? Hoe? Vraag het de instructeur!” etc. 

o Draai de promofilm van BenFit op drukke tijden op de tv’s 
(of beamer) 
https://www.youtube.com/watch?v=GofILYik9Ms  

o Gebruik de non-user strategie: slapende leden die als doel willen afvallen en door te 
weinig (of geen) resultaat niet meer komen sporten. Nodig hen uit voor een BenFit 
consult. 

o Point of sale strategie: bied BenFit aan bij verkoop van het lidmaatschap. 
o Een andere marketing-actie is bijvoorbeeld: ‘Start met zijn tweeën en ontvang 30% 

korting!’ 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GofILYik9Ms
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2.3 Etaleren 

 

Doel 

o Om aan de BenFit ‘non-users’ te laten zien hoeveel resultaat zij al mis hebben gelopen. 
Doel is om ook deze groep te activeren met BenFit. 

 
Wanneer 

o Na de lancering en tot zolang dat BenFit blijft.  
 

Suggesties 
 

o Plexiglas cilinders gevuld met gele kleurstof waarmee je door 
middel van een schaalverdeling kan zien hoeveel kilo vet er al in zijn 
geheel is verdwenen door middel van BenFit-programma. 

o Via posters 
o Op een lichtbalk waar tekst op verschijnt 
o Blokken vet stapelen en met een A2 kliklijst communiceren hoeveel 

vet er al is verdwenen door middel van BenFit-programma. 
o Een meetlint ophangen in de club en een pijl op de plaats plakken 

bij hoeveelheid cm die er al zijn verdwenen door middel van BenFit-
programma. 

o Testimonials van succesvolle clubleden ophangen in de club (‘the 
wall of success’). 

o Een infohoek maken met een map waarin mensen informatie kunnen halen zoals 
testimonials, voorbeeldmenu’s, resultatenoverzichten, extra uitleg etc 

o Testimonial- filmpjes van leden uitgezonden op het cardio theater. 
o ….. 
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3.Marketingstrategieën 

 

 

3.1 Local hero strategy 

Een bekende als PR-project, de zogenaamde ‘Local hero strategy’. * 

 
Wat 

Met deze strategie spreek je mensen aan door gebruik te maken van een bekend gezicht, de 
‘hero’ die een succesvol resultaat behaalt. Het is niet zo dat ‘heroes’ alleen maar bestaan uit ‘BN-
ers’. Juist de lokale bekende mensen zijn vaak de personen die je zoekt voor deze strategie. 
 

Wie 
De kapper van de drukste kapsalon in de regio of een wethouder die zeer actief is in het 
verenigingsleven. Of zelfs misschien je eigen meest sympathieke receptiemedewerker. 
 

Hoe pak je het aan 
Benader deze ‘local hero’ subtiel via via. In ruil voor deze gratis dienst vraag je 100% 
commitment en discretie over de voorwaarden. Belangrijk is: behaal altijd het gewenste 
resultaat, dit is extra belangrijk bij deze invloedrijke personen. 
Script: ‘ik heb een idee waar we beiden veel voordeel aan zullen hebben. Mijn specialisme is 
mensen helpen met hun voeding vooral bij het afslanken. Wat zou het voor jou betekenen als ik 
je help 10 kilo af te vallen? <reactie> ‘Hier ga ik je kosteloos mee helpen. De tegenprestatie die ik 
van je verwacht is dat als het resultaat bereikt wordt, ik jouw enthousiasme mag gebruiken voor 
onze marketing. Je bent voor ons namelijk een ‘local hero’. Zo helpen wij jou en jij ons om aan te 
tonen dat BenFit supergoed werkt.’ 
 
 

Promotie voor het vervolg: 
Spreek op voorhand af dat je een testimonial (met foto) krijgt ter promotie van BenFit. Misschien 
een voor- en na-foto. Plaats deze op de website, verwerk ze in de nieuwsbrieven en vertel het 
tegen iedereen. 

 
Suggestie: 

Om het half jaar een nieuwe ‘local hero’ 

 

 

 

 

 

‘Local hero’ 
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Details ‘Local hero’ 

Als iemand zegt interesse te hebben, betekent dit: die persoon doet het wanneer, als, en zolang 
het uitkomt. 
Commitment betekent; de persoon zal de rest plannen om hetgeen wat je gaat doen. 
Doe van tevoren een motivatietest. 
 
Motivatietest voor de ‘local hero’.  
Met behulp van deze test selecteer je de ‘local hero’ en door middel van deze commitmenttest 
kun je inschatten wat hij/zij ervoor over heeft om dit publieke traject van BenFit tot een succes te 
maken. In deze test worden bewust vragen gesteld die de bereidheid op de proef stelt. Door te 
overdrijven weet je of dat iemand er alles voor over heeft om dit succes te behalen. 
 

o Ben je bereid, als het nodig is i.v.m. voorlopig tegenvallend resultaat, om je aantal 
trainingsdagen te verdubbelen? 

o Ben je bereid om door te gaan met BenFit (zo lang dat het duurt) tot dat je je resultaten 
hebt bereikt? Ook al duurt dit 28 weken i.p.v. 14 weken. 

o Ben je bereid om jezelf te dwingen meer dan 9 uur per nacht te slapen? 
o Ben je bereid om jezelf 100% te houden aan het BenFit voedingsplan? Al betekent dat 

water op een feestje i.p.v. bv. een wijntje of andere versnaperingen die niet op het 
voedingsplan staan!  

o Ben je bereid om op het werk rustiger aan te doen? M.a.w. geen stress in de periode van 
het BenFit-traject.  

o Ben je bereid wat meer vrij te nemen van andere verplichtingen dan BenFit? 
 
Bij meer dan 5x gemeend en volmondig ‘ja’ op deze vragenlijst dan kun je spreken over iemand 
die op dit moment commitment heeft om zich aan het plan te houden.  
 
Bij twijfel: zoek een andere ‘local hero’. 100% resultaat is een eis! 
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3.2 Combi strategy 

Doel 
3% van je huidige actieve ledenbestand per actie werven voor BenFit. 

 
Wat 

Combineer BenFit in combinatie met een bewegingsprogramma, bijvoorbeeld ‘bootcamp’ of een 
trainingsinnovatie zoals ‘Betterbelly’.Om via een Combi-korting niet veel potentiële inkomsten te 
verliezen is het verstandig als het toegevoegde product of dienst zijn volwassenheid is 
gepasseerd. 

 
Welke doelgroep 

Alle leden en prospects van de club. Past users van andere fitness innovaties bv. ‘Betterbelly’. 
 
Wat te doen 

Bel naar ‘past users’ van andere fitnessinnovaties. Mail ex-leden een aanbieding mailen van deze 
combi-actie. Oefen de actie ‘pitch’ met de medewerkers. 
 

Marketing 
o Visuele promotie voor de combi-korting in de club 
o Nieuwsbrieven  
o Omroepen via de centrale geluidsinstallatie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

‘Combi strategy’ 
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3.3 Referral strategy 

 
Doel 

2 nieuwe potentiële kandidaten per succesvolle BenFit klant. 
 
Wat 

Verwijzingen krijgen naar personen die misschien wel zijn geïnteresseerd in BenFit. Een voordeel: 
hier heb je geen marketing voor nodig. 

 
Wie 

Klanten die zojuist goed nieuws hebben gehad 
 
Hoe voer je dit uit: 

Nadat men veel vooruitgang heeft geboekt: stel positieve vragen waar eigenlijk alleen maar met 
“ja” op geantwoord  kan worden. Bouw op naar een grote hoera-stemming. 
 
Script; ‘wat vind je van het resultaat tot nu toe’ <met een goed nieuws gezicht>‘Hoe voel je je 
nu?’ ‘je man/vrouw vriend/vriendin kind zal wel trots op je zijn, denk je niet?’ ‘wat betekent dit 
voor je?’ <gedeelde trots> ‘Ik vind dit echt goed van je en ik ben ook trots op je, dit zie ik het liefst, 
ik word ook blij van jouw resultaat’ ‘<naam> voor wie in jou omgeving zou dit ook goed zijn?’ ‘wie 
gun je ook deze resultaten?’ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Referral strategy’ 

 



17-7-2019 V4 
 

16 
 

 

3.4 Gift voucher strategy 

Doel 
1 nieuwe kandidaat voor 2 weken BenFit met als doel een vervolg voor het volledige 
12-wekentraject. 

 
Wat 

Geef een cadeaubon voor twee weken (gratis) BenFit om weg te geven door een klant die BenFit 
volgt. 

 
Wie 

Klanten die zojuist het laatste weegmoment hebben gehad in het traject van BenFit en het door 
hun beoogde resultaat hebben geboekt. 

 
Wat te doen 

Aan het einde van het laatste bezoek van het BenFit-traject, bied je een fysieke waardebon aan 
met daarop 2 weken gratis BenFit voor een vriend of een vriendin. Belangrijk is dat je het alleen 
aan die mensen aanbiedt die blij zijn met het resultaat dat ze bereikt hebben.  

 
Script; ‘Beste <naam>, omdat je goed resultaat 
hebt behaald hebben we iets leuks voor om 
weg te geven aan een vriend of een vriendin’. 
Reik de voucher nu aan! ‘Ik zou zeggen; geef 
het aan diegene die je hetzelfde resultaat gunt 
als jij hebt bereikt’. ‘Aan wie moet je nu als 
eerste denken’? Noteer de naam, eventueel de 
aard van hun relatie en vraag of dat je die 
persoon mag uitnodigen voor dit cadeau. Als 
men eerst de persoon zelf wil informeren bel 
na 4 dagen nog eens om te vragen wat hij/zij 
van het cadeau vond? Vraag nog eens of dat je 
nu die persoon mag uitnodigen. 

 
Marketing 

   Voucher 

 

 

  

‘Gift voucher strategy’ 
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3.5 Low and non-user strategy 

 
Doel 

Een afspraak te maken met mensen die minder vaak komen.. 
 
Wat 

Benaderen van clubleden die minder vaak of een tijdje niet meer in de club zijn geweest. Een 
voordeel: hier heb je geen marketing voor nodig. 

 
Wie 

Low users: Clubleden die steeds minder vaak naar de club toe komen. 
Non users: Clubleden die langer dan 24 dagen niet meer in de club zijn geweest. 
 

Wat te doen 
Bellen en uitnodigen. 
 
Script; jij – ‘Hallo <naam>, je spreekt met <jouw naam> van <naam bedrijf> ik heb je al een tijdje 

niet meer gezien in de club en vroeg me af hoe het met je gaat?’ 
Clublid – (reageert……..) 
jij – ‘Zoals besproken bij je intake, motiveren we onze leden om te komen sporten. Beste <naam> 

met welke doel ben je x maanden geleden begonnen bij ons?’ 
Clublid – ‘ (doelstelling…… als de doelstelling past binnen de oplossingen van BenFit? Dan ga 

verder met het script. Zo niet bied de persoon aan om nog eens met een instructeur te gaan 
zitten om het schema te bespreken!)‘Afvallen’ 

Jij – ‘Dan heb ik goed nieuws! We hebben speciaal voor leden net zoals jij een geweldig werkend 
voedingsprogramma. Het is bij ons bekend dat je hiermee wel 10 kilo binnen 14 weken aan 
gewicht kan verliezen’. ‘Hoe klinkt dat voor je?’ 

Clublid – (reageert…..) 
Jij – ‘Beste <naam> ik zou je graag uitnodigen om je hierover meer informatie te geven’. ‘ik ben 

vandaag aanwezig tot …..u en morgen werk ik van ….u tot ……u’ ‘wat schikt je beter vandaag 
of morgen’ <maak de afspraak> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘Low and non-user strategy’ 
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3.6 Past user strategy 

 
Doel 

Om een afspraak te maken. 
 
Wat 

Clubleden die gestopt zijn met trainen en betalen. Enthousiasmeren voor BenFit.  
 

Wie 
Past users: Clubleden die gestopt zijn met trainen en betalen.  

 
Wat te doen 

Uitnodiging mailen of posten en dan nabellen en uitnodigen. 
 
Hoe 

Script; jij – ‘Hallo <naam>, je spreek met <jou naam> van <naam bedrijf>. Als je de persoon kent: 
‘Hoe gaat het met je?’ 

Ex Clublid – (reageert……..) 
jij – ‘Een aantal dagen geleden hebben we je een uitnodiging gestuurd voor een kennismaking 

met BenFit’. 
Ex Clublid – (reageert……..) 
Jij – ‘Hoe zou je het vinden om eens een afspraak te maken om te kijken wat BenFit voor jou kan 

betekenen?’ 
Clublid – (reageert positief op jouw uitnodiging…..) 
Jij – ‘Beste <naam> ik zou je dan graag uitnodigen’. ‘Ik ben vandaag aanwezig tot …..u en morgen 

werk ik van ….u tot ……u’ ‘wat schikt je beter vandaag of morgen’ <maak de afspraak> 
 

Marketing 
Stel een brief op of laat een mooie kaart ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Past user strategy’ 
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3.7 Past BenFit user strategy 
 

Doel 
Om een afspraak te maken. 

 
Wat 

Clubleden die al eens BenFit (of een ander voedingsprogramma gekoppeld aan de club) hebben 
gedaan. Enthousiasmeren voor nogmaals BenFit. Een voordeel: hier heb je geen marketing voor 
nodig. 
 

Wie 
Past BenFit users: Clubleden die gestopt zijn met trainen en betalen.  
 

Wat te doen 
Bellen en uitnodigen. Mensen die al BenFit hebben gedaan na 3-5 maanden een aanbieding 
sturen en nabellen om hen te heractiveren met BenFit. 
 

Hoe 
Script; jij – ‘Hallo <naam>, je spreekt met <jouw naam> van <naam bedrijf>. Als je de persoon 

kent: ‘Hoe gaat het met je?’ 
Clublid – (reageert……..) 
jij – ‘Een aantal maanden geleden heb je het BenFit-programma afgerond en ik vroeg me af hoe 

staat het ermee?’ 
Clublid – (reageert…….. 
Jij – ‘Hoe zou je het vinden om de volgende fase in te gaan en de punten (weer) op de ‘i’ te 

zetten’ optioneel: ‘ik heb ook nog goed nieuws voor je, omdat je al bekend bent met BenFit 
hebben we in het begin minder werk aan je dus heb ik een mooie aanbieding voor je’ ‘als ik 
je deze week kan laten starten krijg je 25% korting op de initiële prijs’. ‘hoe klinkt dit voor je?’ 

Clublid – (reageert positief op jouw uitnodiging…..) 
Jij – ‘Beste <naam> ik zou je dan graag uitnodigen’. ‘Ik ben vandaag aanwezig tot …..u en morgen 

werk ik van ….u tot ……u’ ‘wat schikt je beter vandaag of morgen’ <maak de afspraak>. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Past BenFit user strategy’ 
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4. Uitgebreidere marketingstrategieën 

 

 

4.1 Sampling 
 
De bedoeling is met sampling om gekwalificeerde nieuwe leden BenFit proactief laten proberen. 
Als je bij de intake of behoefte bepaling een aantal selectievragen stelt kom je er al snel achter of 
iemand waarde ziet in het gebruik van het BenFit voedingsplan. Geef iemand dan een menu mee 
voor twee weken, uiteraard op basis van hun gegevens, vet, gewicht en de activiteiten 
gedurende de week. 
 
Selectievragen 

o Wat vindt u van een voedingsplan ter ondersteuning voor het halen van uw doelen?  
o Wilt u gebruik maken van adviezen van onze voedingsconsulenten ter ondersteuning van 

het behalen van uw doelen?  
o Zie je het nut in van adviezen met betrekking tot je voeding om het resultaat van het 

sporten te ondersteunen? 
 
Als er positief gereageerd wordt op dit soort vragen, dan is iemand geschikt om de optie van 
BenFit te presenteren. Eerst proberen om het meteen te verkopen. Besluit iemand echter niet 
meteen te starten en twijfelt hij/zij over de toegevoegde waarde van de voedingsadviezen vraag 
dan of dat men serieus bereid is om het voor 2 weken gratis te gaan volgen. Na positief antwoord 
van de cliënt, stel hem dan de vraag “als het voor je werkt, ga je er dan mee verder?” (indirect 
kopen!) 
 
Alleen als iemand geïnteresseerd is bied je het op proef aan! Doe je dit als iemand 
ongeïnteresseerd is, dan verliest het programma zijn waarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Sampling’ 
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4.2 Inleiding 

 

 
 
 
Facebook is de laatste jaren steeds populairder geworden en is eigenlijk niet meer weg te denken uit 
ons leven. Bijna iedereen heeft wel een account op Facebook, en daardoor is het een interessant 
middel voor fitnessondernemers. Je kunt met relatief weinig geld veel mensen bereiken met een 
advertentie op Facebook.  
Hieronder stap voor stap hoe je Facebook succesvol in kan zetten om meer BenFit deelnemers (en 
lees ook vooral nieuwe leden) te genereren. Met dit stappenplan is het een productieproces 
geworden om meer business te vergaren.  
Succes.  

 

  

Facebookcampagne 
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4.3 Lanceren 

 
3 weken voor lancering van de campagne 
 
Bouw betaald extra publiek op! Dit zorgt ervoor dat nog meer ‘niet-leden’ je campagne gaan zien en 
dus ook dat je onder de aandacht komt van potentiële nieuwe leden. 
 
Stap 1 ga naar je Facebookpagina (de timeline) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dan verschijnt er een venster zoals hieronder.   
 
Stap 3 vul de specifieke gegevens in die voor jouw club van toepassing zijn. 

  

Stap 2 Klik op ‘Pagina 
promoten’ 

Je regio! Ongeveer 10 tot 15 
km rond de locatie van je 
club. Dit zorgt ervoor dat je 
een publiek aantrekt binnen 
je verzorgingsgebied. 

Interesses! Dit zorgt ervoor 
dat je het publiek opbouwt 
dat wil ‘kopen’ van je. Hou 
het zo gericht mogelijk. 

Leeftijd! Ook al heb je leden 
van elke leeftijd, bedenk 
goed van welke leeftijd je 
meer in je club wil hebben. 

Budget! Je betaalt alleen als 
men je daadwerkelijk ‘liket’ 
m.a.w. als je de vorige 
stappen goed hebt 
doorlopen en je echt gericht 
aan het werven bent dan is 
elke ‘like’ zeer waardevol. 
Het advies is dan ook om 
hierin niet te zuinig te zijn. 3 
weken x 4 euro per dag = 84 
euro en levert je gemiddeld 
250 geïnteresseerde 
potentiële leden op. 

periode! Minimaal 3 weken  
Stap 4 Klik op ‘Pagina promoten’ 
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Facebookcampagne BenFit 
 

Nadat je 3 weken lang publiek hebt opgebouwd is het nu tijd om uit deze vijver, en uiteraard je club, 
je testpersonen te werven. Dit doe je via Facebook en face- to- face op de sportvloer. 
 
Voeg deze afbeelding in je timeline van de Facebookpagina, plaats daarbij de volgende tekst en pas 
alles tussen haken aan; ‘[Sportcentrumvoorbeeld] is op zoek naar [10] testpersonen die graag 2-5 kg 
in 6 weken, of 8-10 kg in 12 weken willen afvallen. Interesse? Of wil je meer informatie? Bericht ons 
dan via een privéberichtje of bel naar [1234 56 78 910].’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geef deze campagne nog meer extra aandacht door een aantal posters in de club op te hangen van 
dezelfde opmaak als de Facebookpost. 
 
Zorg ervoor dat je het bericht dat je post op Facebook promoot door middel van een betaalde 
‘promoted post’. Dit doe als volgt; 
 

  
Stap 1 Plaats het bericht. 

Stap 2 Klik op ‘Bericht 

promoten’ 

Stap 3 kies de volgende 

opties; 

Kies voor; Mensen die je pagina 

leuk vinden en hun vrienden 

Selecteer de plaatsen waar je wil 

promoten. Dit is vaak binnen 10 

rijminuten van de club. 

Kies je budget 

 

Laat de werving lopen totdat je 

meer dan genoeg aanmeldingen 

hebt. Bedenk dat alle aanmeldingen 

die niet geselecteerd worden 

waarschijnlijk betaald benfit gaan 

volgen. TIP; laat deze promotie 

lopen tot dat de daadwerkelijke test 

periode start. Stap 4 Klik op ‘Promoten’ 
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4.3 selecteren van proefpersonen  
 
Selecteren van de 10 personen  
Zorg dat je deelnemers selecteert die 100 procent gemotiveerd zijn en in ruil voor veel korting bereid 
zijn hun positieve ervaringen te delen met de buitenwereld. 
 
Stel in de selectieprocedure een aantal vragen zoals; 

o Hoeveel kg wil je afvallen? 
o Wat is je motivatie om af te vallen? 
o Hoe belangrijk is dit voor je? Geef dit met een cijfer van 1 t/m 10 aan, waarbij 1 

‘helemaal niet belangrijk’ betekent, en 10 ‘heel belangrijk’ betekent. 
o Wat zou je graag willen doen, wat je nu laat, omdat je jezelf te zwaar vindt? 
o Waarom vind jij dat je geselecteerd moet worden voor deze test? 
o Als je niet geselecteerd wordt, ga je dan toch een dieet volgen? (zo kan je toch BenFit 

verkopen als men niet geselecteerd wordt). 
 
Geef aan dat je verwacht dat men; 

o Elk bericht deelt dat te maken heeft met deze BenFit campagne, ook die van andere 
testpersonen. 

o Het volledig en tijdig invullen van tussentijdse enquêtes.  
o 100 procent volgen van de adviezen van de trainers en voedingsadviseurs. 
o Bij elk meetmoment een foto gemaakt wordt om te posten op Facebook, dit kan een 

normale foto zijn. 
o Bij aanvang van de test periode een ‘before’ foto wordt gemaakt om het resultaat aan 

het einde, de ‘after foto’, zichtbaar te maken. De kans bestaat dat deze foto’s op 
Facebook worden geplaatst als promotie. 

 
Als iemand hiermee volledig instemt dán pas kan men eventueel geselecteerd worden als 
testpersoon. 
Stel een samenwerkingsovereenkomst op waarin deze punten staan vermeld, laat dit ondertekenen 
zodat hiermee toestemming verleend wordt voor de promotie en dergelijke. 
 
Tip: geef 70-80 procent korting aan de gekozen 10 deelnemers en geef de niet geselecteerde 40-50 
procent korting op het normaal gehanteerde tarief. 
 
Geef telefonisch door aan degenen die zich hebben aangemeld dat ze geselecteerd zijn of juist niet. 
Niet geselecteerd; Start dan door te zeggen dat er heel veel aanmeldingen waren. Vertel aan de 
personen dat ze wel door de selectie zijn gekomen, maar dat er i.v.m. het grote aantal 
geselecteerden een loting noodzakelijk was en dat zij helaas uitgeloot zijn voor deze testperiode. Het 
goede nieuws is dat men toch mag starten met een grote korting van maar liefst 40-50 procent. Deze 
personen kun je direct een BenFit-traject verkopen, haal de antwoorden erbij van de selectievragen 
hierin kan je nogmaals hun eigen antwoorden terug halen hoe belangrijk het voor hen was om te 
starten (mocht deze persoon nog twijfelen). 
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Ervaringsdagboek (enquête)  
 
Na 1 week stuur je naar 5 van de 10 deelnemers via enquête-software bijvoorbeeld ‘survey 
anyplace’* een aantal vragen om de ervaringen van de test deelnemers goed in kaart te brengen 
(zinnen om af te maken). 
*kijk op; www.surveyanyplace.com, 
 
Enquête interviewvragen ; 

1. In de eerste week was het voor mij het opvallend dat .…………  
2. Na de eerste meting was ik…………… over het resultaat. 
3. Ik ben………….... kg ………… (afgevallen/aangekomen) 
4. Ik merk het effect doordat ik…………….. 
5. Ik ben positief en verwacht dat…………. 

 
Alternatief is om bij de wekelijkse meeting de enquête af te nemen. Het zou kunnen dat mensen zich 
hierdoor wellicht gehaast voelen en krijg je niet de beste antwoorden. De enguete-software heeft de 
voorkeur: dan kan men dit rustig op hun telefoon, tablet of pc invullen. Deze software is gratis  
Maak een selectie van de antwoorden en maak hiervan een goed tekstueel stukje. Plaats 2 uit de 5 
verhalen, doe dit met een tussenpoos van 3-4 dagen. Plaats de tekst en foto van de deelnemer op 
Facebook, eventueel betaald promoten. 
  
Na de 2e week stuur je naar de overige deelnemers dezelfde enquête, ook hiervan plaats je 2 
verhalen met een tussenpose van 3-4 dagen. 
 
Herhaal dit proces elke week.  
 
Extra Facebookcommunicatie;  
Als er een deelnemer is die eerder zijn of haar doelstellingen haalt maakt dan een bericht met 
felicitaties, geef die persoon een cadeau. Maak een foto van deze overhandiging en post deze op 
Facebook. 
 
Maak regelmatig een verzamelpost bv. ‘Ons testpanel is nu reeds 3 weken bezig met BenFit en men 
heeft gezamenlijk nu al 40 kg vet laten verdwijnen’. Plaats dan een foto van het gehele testpanel en 
benoem ze allen bij naam. 
 
Belangrijk is dat de berichten op de juiste tijden gepost worden. Om 21:30u in de avond zijn de 
meeste mensen actief op Facebook, je kan dat zien in je eigen statistieken, kijk dan bij berichten, je 
kan zien wanneer je fans op Facebook zijn. 
Agendeer daarom ook je berichten op deze tijden, dit zorgt ervoor dat je niet te ver onderaan in de 
nieuwsoverzichten verdwijnt.  

http://www.surveyanyplace.com/
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Call to action 
Zorg dat bij elk bericht dat er geplaatst wordt in verband met deze campagne altijd een opdracht tot 
actie in zit voor de lezer van het bericht. Vb. wil jij ook 2-5 kg afvallen, bel dan [0123 45 67 89] voor 
meer informatie of Voor meer informatie over BenFit: kijk op onze site [www.voorbeeldclub.nl] 
 
 
 
Voorbeeld: 
 

 
 
 
 
 
 
  

Stap 1 Kies om dit bericht te agenderen. 

Nu kan degene die het bericht leest 

direct naar de site voor informatie en 

eventueel een afspraak plannen. 

http://www.voorbeeldclub.nl/
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Tot slot 
o Iedereen die positief reageert op een bericht op Facebook nodig (daag) je uit om ook 

deel te nemen aan de uitdaging, via je sportclub uiteraard.  
 

o Zorg dat deze BenFit ‘challenge’ groot op je homepage van je website staat en maak het 
makkelijk voor mensen om zich aan te melden of informatie aan te vragen. 

 
Voorbeeld: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17-7-2019 V4 
 

28 
 

 

 

5. Uitgebreide handleiding adverteren op Facebook 
 
Facebook is de laatste jaren steeds populairder geworden en is eigenlijk niet meer weg te denken uit 
ons leven. Bijna iedereen heeft wel een account op Facebook, en daardoor is het een interessant 
middel voor Fitness ondernemers. Je kunt met relatief weinig geld veel mensen bereiken met een 
advertentie op Facebook. 
 
In dit stukje zal ik alles vertellen over adverteren op Facebook. Hoe moet je dat eigenlijk doen, en 
waar moet je allemaal op letten. 
 
Waarom wil je adverteren op Facebook? 
Voordat ik ga uitleggen hoe je moet adverteren op Facebook, wil ik eerst bespreken waarom jij zou 
adverteren op Facebook. Veel mensen starten een advertentie op Facebook, maar weten eigenlijk 
niet waarom. Ze doen het dan omdat ‘andere mensen dat ook doen’, maar weten eigenlijk niet wat 
ze er mee willen bereiken. 
Het is daarom ook belangrijk om eerst vast te stellen wat je wilt bereiken met adverteren op 
Facebook. 

o Wil je meer bezoekers naar je website? 
o Wil je meer likes op je Facebookpagina? 
o Wil je een grotere naamsbekendheid van jouw diensten en sportclub opbouwen? 
o Wil je speciale advertenties gaan communiceren? 

Bedenk eerst goed wat je wilt bereiken met een Facebookadvertentie voordat je een advertentie 
gaat opzetten. Als je dat van te voren goed vast stelt, is het maken van een Facebookadvertentie een 
stuk makkelijker. 

5.1 De verschillende soorten advertenties 

Als je hebt vast gesteld wat je wilt bereiken met de Facebookadvertentie, dan is het tijd om te 
bepalen welk type advertentie je wilt plaatsen. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden. 

o ‘Normale’ Facebookadvertenties 
o Gesponsorde verslagen 
o Page Post Ads 
o Promoted Posts 

Facebook is ook regelmatig aan het testen met nieuwe advertentiemogelijkheden. Dit zijn echter 
(vaak) heel dure advertenties. Zo is bekend dat Facebook het op termijn mogelijk gaat maken voor 
bedrijven om een video te tonen wanneer een gebruiker ingelogd is. Dit zou voor bedrijven zo’n 1 
miljoen euro per dag kosten. 

De advertentiesoorten die hierboven beschreven staan, zijn de advertentiesoorten die nu 
beschikbaar en actief zijn. 

‘Normale’ Facebookadvertenties 
Dit zijn de advertenties die je aan de rechterkant van Facebook ziet staan. Dit is ook de oudste en 
meest bekende advertentiesoort. Als iemand ingelogd is op Facebook, en die persoon kijkt naar de 
rechterkant van de pagina, dan ziet hij daar deze advertenties staan. Natuurlijk kun je helemaal zelf 
bepalen wie deze advertentie ziet (je kunt dus zelf de doelgroep bepalen). 
 
 

Adverteren op Facebook 
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5.2 Gesponsorde verslagen 

Als je zelf op Facebook actief bent zul je ongetwijfeld wel eens een gesponsord verslag zien. Dat 
is als het ware een advertentie in de tijdlijn. Bij een gesponsord verslag zie je een bericht van een 
Facebookpagina die een vriend leuk vindt. Je kunt dus een bericht maken op jouw 
Facebookpagina, en deze ‘gesponsord maken’. Zo krijgt dit bericht een groot bereik. 
Daarnaast kun je ervoor kiezen om er een gesponsord bericht van te maken als een vriend 
ingecheckt is, of bijvoorbeeld een pagina van jouw website leuk vindt. De mogelijkheden 
hiervoor zijn groot en worden regelmatig uitgebreid.  

 

5.3 Page Post Ads 

 

Een Page Post Ad is eigenlijk een advertentie van een bericht die je op je Facebookpagina hebt gezet. 
Als je dus een bericht hebt geplaatst, kun je ervoor kiezen om daar een advertentie van te maken. Je 
bericht zal dan aan de rechterkant van Facebook verschijnen (net als de ‘normale’ 
Facebookadvertenties). Mensen kunnen dan ook het aantal likes, shares en reacties van de post in de 
advertentie. 
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5.4 Promoted Posts 

Promoted posts is eigenlijk hetzelfde als gesponsorde verslagen. Het verschil is alleen dat bij 
promoted posts alleen bestaande fans van jouw pagina het bericht zien. Als je een nieuw bericht op 
jouw Facebookpagina plaatst, is het zo dat niet al jouw fans het bericht zullen zien. 
Bij promoted posts kun je het bericht voor een aantal dagen opnieuw onder de aandacht brengen, en 
aan de bovenkant van de gebruikerstijdlijn zetten. Deze advertentiesoort kan alleen als jouw pagina 
meer dan 400 likes heeft. 

  

Door het juiste advertentiemodel te kiezen (in combinatie met wat je wilt bereiken met de 
Facebookadvertentie) kun je veel mensen op de juiste manier bereiken. Bedenk dus eerst goed wat 
voor advertentiesoort je wilt gaan gebruiken. 

Hoe maak je een Facebookadvertentie? 
Om een Facebookadvertentie te maken moet je naar deze pagina gaan 
https://www.facebook.com/ads/create/ (je moet daarvoor wel ingelogd zijn op Facebook). 

https://www.facebook.com/ads/create/
https://www.facebook.com/ads/create/
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Kies je ervoor dat je wilt adverteren voor een website, dan kun je daar het web adres van de website 
invullen. Vervolgens kun de titel, een afbeelding en de tekst die je in de advertentie wilt zetten 
bepalen. 
Wil je een Facebookpagina promoten (en daarvoor een gesponsord verslag, page post ad of een 
promoted post maken), dan moet je de pagina kiezen waarvoor je de advertentie wilt maken. Dit 
spreekt eigenlijk allemaal voor zichzelf en je kunt de advertentie precies zo instellen als je wilt. 
Als je wat meer advertentiemogelijkheden wilt, en wat serieuzer aan de slag wilt gaan met 
Facebookadvertenties, dan raad ik je aan om de Facebook Power Editor te downloaden en installeren 
https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/. Deze is wel alleen beschikbaar voor de 
internet browser Chrome, maar is zeker de moeite waard als je serieus wilt beginnen met het 
adverteren op Facebook. 
Heb je de advertentie gemaakt? Dan kun je kiezen wat voor bedrag je wilt besteden. Ik raad aan om 
met een laag bedrag te beginnen en de advertentie te testen. Je kunt de advertentie gewoon nog 
aanpassen terwijl hij live staat. 

Uitgebreide doelgroepselectie 
Wat adverteren op Facebook zo mooi en interessant maakt, is de mogelijkheid om je doelgroep tot 
in de details te selecteren. Zo kun je precies bepalen wie de advertentie komt te zien. 
Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je advertentie alleen te laten zien aan mannen tussen de 25-
30 jaar, single zijn, van mountainbiken houden, in Amsterdam wonen en de biografie van Steve Jobs 
gelezen hebben (om maar wat te noemen). Dit zijn de targetmogelijkheden: 

o Locatie 
o Man of vrouw 
o Geslacht 
o Precieze interesses 
o Brede categorieën 
o Connecties 
o Seksuele voorkeur 
o Burgerlijke staat 
o Welke talen iemand spreekt 
o Opleiding 
o Werkgevers 
o Mensen die jarig zijn (alleen in de Power Editor) 
o Placements (alleen in de Power Editor) 

 
Zoals je ziet kun je dus precies instellen wie je advertentie te zien krijgt. 
 
Neem de tijd en test eerst alles goed 
Adverteren op Facebook is niet iets wat je direct al onder de knie krijgt. Je moet er best wat tijd in 
steken wil je het goed begrijpen en goed toepassen. Ik raad je dan ook aan om niet overhaast een 
advertentie te maken, en eerst alles goed te bekijken en te testen. 

Begin niet meteen met een hoog advertentiebedrag, maar begin met 50 euro. Je kunt altijd nog 
beslissen om je advertentie langer door te laten lopen en meer geld in de advertentie te stoppen. 
Test eerst alles goed, en analyseer de resultaten als de advertentie loopt. Krijg je niet de gewenste 
resultaten? Pas de advertentie dan aan. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-power-editor/djicncbfodbeijpfpjjojkfhgbpjnlih
https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/

