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Wil je 10X meer
positieve recensies 
in één maand?
Ontdek hoe je meer nieuwe en terugkerende 

gasten aantrekt met een betere online reputatie
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INLEIDING
Herken jij jezelf in het volgende? Als horeca ondernemer werk je vooral IN je bedrijf, in plaats 

van AAN je bedrijf� Het marketing gedeelte is geen peuleschil en je vindt het moeilijk om:

 •  Nieuwe klanten aan te trekken. 

 •  Mensen terug te halen naar je zaak.  

 

Wist je dat online recensies misschien wel de belangrijkste beïnvloedingsfactor is om klanten 

te werven en te behouden? Online recensies bepalen voor een groot deel je online reputatie� 

Ze bepalen het imago van je bedrijf, en of ze wel of niet overgaan tot aankoop of bezoek�  

 

Veel ondernemers geven aan dat recensies niet te beïnvloeden zijn: ‘Als je je bedrijf goed leidt 

dan volgen de goede recensies vanzelf�’ Maar wat als je je uiterste best doet, en niemand 

neemt de moeite om iets positiefs te zeggen? Wat als er een zure appel tussen zit en je een

“

“It takes 20 years to 
build a reputation 
and five minutes to 
ruin it. If you think 

about that, you’ll do 
things differently.

 Warren Buffett
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slechte recensie op je bord krijgt, verpest die dan de hele oogst?  Nee, natuurlijk niet! Met de 

juiste inzet, een sterke strategie en een aantal slimme tactieken, kun je van online reviews 

je nieuwe favoriete marketingtool maken� Een tool die hét verschil kan betekenen voor het 

succes van jouw bedrijf� 

 

Precies daarom heeft SpotOn dit ebook voor je geschreven. Het is onze missie om jouw leven 

makkelijker en winstgevender te maken. Aan jou de keus om het handmatig te doen, of voor 

een volledig geautomatiseerde oplossing te kiezen! 

VOOR WIE IS DIT EBOOK
Voor de slimme ondernemer! Er valt altijd wat te leren wanneer het gaat om het verkrijgen, 

beheren en benutten van online recensies� Als ondernemer moet je praktisch ingesteld zijn 

wanneer het om online recensies gaat� Wees er bewust van welke informatie over jou en 

je bedrijf op het internet staat� Als je bezoekers, gasten, klanten en zelfs je concurrent deze 

kanalen gebruikt om over jouw onderneming te praten, dan is luisteren en reageren van 

essentieel belang� Laat je niet leiden door emoties, beperk de schade waar nodig en gebruik 

zowel negatieve als positieve recensies om je bedrijf te laten groeien� 

HORECA Restaurants, clubs, cafés, hotels. 

VRIJE TIJD Musea, pretparken, dierentuinen, 
campings.

EVENTS Festivals, sportevenementen.

OPENBARE RUIMTES Smart cities, scholen, openbare biblio-
theken, winkelcentra, ziekenhuizen. 

HEALTH Dokterspraktijken, tandartsen, 
sportscholen, welnesscentra. 

1. Waarom het managen van online recensies zo belangrijk is. 
Wat is je online reputatie?
Waarom heb je recensies nodig?
Wat doen online recensies met je imago?

2. Hoe je je zaak laat groeien door middel van online recensies.
Hoe zorgen online recensies voor meer gasten, bezoekers, klanten?
Hoe bereken ik mijn return on investment?

3. Hoe werkt online recensie management in de praktijk?
Hoe motiveer je gasten om hun ervaring te delen?
Hoe vergroot je de kans dat gasten een recensie achterlaten?
Hoe monitor je alles wat er over je geschreven wordt?
Hoe reageer je op online recensies?
Manage je zelf je online reputatie of schakel je een slimme tool in?

Wat we je leren

Geen zin om dit ebook door te spitten? 
Rico legt je het graag in 10

minuten uit! 

KLIK EN PLAN EEN DEMO MET RICO IN

https://spotonwifi.com/nl/gratis-demo/
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FACTS & FIGURES
In het kort de online recensie cijfers 2017 en de marketingtrends 2018 op een rij� We 

leven in een tijd waarin snelheid en gemak de standaard zijn geworden, en com-

municatie en kennis bij iedereen binnen handbereik ligt� Het is tijd om wakker 

te worden en slimme tools voor je te laten werken� Ga aan de slag met tech-

nologische vooruitgang�  Je online reputatie managen is makkelijker dan je denkt� 

Bronnen:  Local Consum
er Review

 Survey 2017, BrightLocal &
 Frankw

atching�com
 M

arketing trends 2018

1� Personalisatie
In 2018 zien we één overkoepelende trend: alles op online marketingvlak draait om personalisatie. Doordat de socialme-

dia-gebruiker, jouw gast dus,  overspoeld wordt door een tsunami aan content, krijgt custom-made marketing een steeds 

prominentere rol. Door een overdaad aan prikkels krimpt de spanningsboog van de consument, maar groeit zijn blinde vlek 

voor generieke content – zowel in vorm als boodschap. Het personaliseren van content en vervolgens de interactie aangaan 

met de doelgroep – welke dan ook – moet je topprioriteit zijn in 2018. Hoe meer er bekend is over de ontvanger, hoe rele-

vanter en dus effectiever je boodschap is. Met SpotOn verzamel je unieke klantprofielen waardoor bovenstaande 
ineens heel erg makkelijk wordt� 

2. Location based marketing
Weten waar je doelgroep zich bevindt. In 2018 nemen we dit letterlijk. De trend van location based marketing (LBM) zet vol-

gend jaar verder door en zal de kloof tussen on- en offline verder vernauwen. Location based marketing maakt gebruik van 

de locaties van je doelgroep om contact te leggen op een voor hen relevante tijd én plaats. Stel je eens voor dat een groep 

vrienden op de eerste zonnige dag van het jaar langs jouw café de Pint lopen. Inneens krijgt er iemand het pushbericht: 2 

witbier voor de prijs van één bij de Pintelier. Fantastisch toch? Deze technologie is met SpotOn binnen handbereik. 

3. Micro-influencers
In 2018 vindt er een definitieve omslag plaats: alle online marketinguitingen moeten authentiek zijn. Een realistische weer-

gave van de werkelijkheid zal worden beloond met waardering van de gebruiker. Een influencer met miljoenen volgers geeft 

geen enkele garantie. De inzet van een micro-influencer met minder, maar voor jouw merk relevante volgers, is daarentegen 

veel effectiever. Door het inzetten van SpotOn Stars of SpotOn Wifi vind je binnen no-time jouw influencers. 

Marketingtrends 2018

Meer recensies = meer omzet

85%  van de consumenten vertrouwt
evenveel op online recensies als op

persoonlijke aanbevelingen.

Positieve recensies geven 73% van 
de consumenten meer vertrouwen 

in het bedrijf.

Consumenten lezen gemiddeld 7 
beoordelingen voordat ze een bedrijf 

vertrouwen.

49% van de consumenten wil op 
z’n minst 4 sterren zien voor ze 

een bedrijf kiezen. 

32% van de consumenten leest 
recensies op mobiele apps (een groei 

van 14% ten opzichte van 2016).

Reageren op beoordelingen is 
belangrijker dan ooit. 30% beschouwt
 dit als essentieel bij het beoordelen 

van lokale bedrijven.

79% van de consumenten heeft 
het afgelopen jaar een nepreview 
gelezen, een zorgwekkende 84% 

kan ze niet altijd herkennen. 

68% van de consumenten heeft 
een recensie achtergelaten als er 

om gevraagd is, 74% zegt 
gevraagd te zijn. 

85%

7x

32%

79% 68%

30%

49%

73%

HET SUCCESVERHAAL VAN RESTAURANT H32

Horecazaak H32 in Oss heeft bovenstaande trends in 

2017 al toegepast� Ze verzamelden bijna 7000 unieke 

profielen van bestaande gasten, en door het slim 

inzetten van couponacties en e-mailcampagnes komt 

meer dan de helft van deze gasten terug!  

Wil je dat ook?

60%
van de wifi-gebruikers
is een terugkerende gast

Vraag een Gratis Demo aan

https://spotonwifi.com/nl/gratis-demo/
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De essentie van de 
online recensie
 

Heb je jezelf wel eens gegoogeld? Tuurlijk heb je dat gedaan! Dan weet je waarschijnlijk ook 

dat wat je tegenkomt verdomde lastig is om te laten verdwijnen� Honderden statistieken en 

studies, oud en nieuw, tonen aan dat online recensies een enorme invloed hebben op het 

aantrekken en afstoten van nieuwe klanten, bezoekers of gasten� In dit hoofdstuk leren we je 

waarom het belangrijk is je online recensies te managen� 

WAT IS JE ONLINE REPUTATIE? 

Je online reputatie is hoe jij als ondernemer naar buiten treedt op het wereldwijde web, wat 

er online over je gezegd en geschreven wordt en wat er zichtbaar is als iemand online naar 

je op zoek gaat� Het is de berichtgeving rondom je onderneming van zowel jou als je klant, 

“A brand is no 
longer what we tell the consumer it is. It is what 

consumers tell eachother.

Scott D. Cook
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bezoeker of gast� Je online reputatie bestaat bijvoorbeeld uit uitingen op: 

 

 •  Je eigen website, e-mailcampagnes en online acties en advertenties.  

 •  Social media: Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube. 

 •  Online recensiesites: TripAdvisor, Google, Booking.com, Facebook, IENS, Eet.nu,   

  Trustpilot, de Feedbackcompany. 

 •  Nieuwssites en blogs.  

 

 Let op: je online reputatie wordt voor een groot deel door publiekservaring bepaald.   

 Online recensiemanagement is dus niet hetzelfde als online reputatie management,  

 maar een belangrijk onderdeel van.  

WAAROM HEB JE ONLINE RECENSIES NODIG?

RECENSIES MAKEN JE ZICHTBAAR 

Online reviews creëren zichtbaarheid bij zoekopdrachten� Vooral voor de kleine ondernemer 

is het krijgen van online beoordelingen een van de meest effectieve en goedkoopste 

SEO strategiën die je kunt toepassen� Het kan kortgezegd een ommekeer in jouw online 

zichtbaarheid betekenen�  

 

Die ene extra recensie op Google kan jouw bedrijf letterlijk op de kaart zetten� Google wil 

namelijk een teken van leven te zien� En een eerlijke beoordeling van een gezaghebbende, 

onafhankelijke beoordelingssite is een van de meest krachtige signalen die je naar Google 

kunt zenden� Des te meer beoordelingen je hebt, des te zichtbaarder jouw onderneming is op 

het web� Zoeken op je eigen naam of bedrijfsnaam geeft vaak een vertekend beeld� Google 

onthoudt namelijk waar jij online naar zoekt en beïnvloedt daarmee jouw zoekresultaten� 

Zoek je regelmatig op jouw product of merknaam, dan komt het daardoor hoger in de 

zoekresultaten� 

WIE LEZEN EN SCHRIJVEN ONLINE RECENSIES?

Jouw (toekomstige) klant, gast of bezoeker heeft tegenwoordig toegang tot een breed scala 

aan informatie en advies van onafhankelijke partijen� De mogelijkheiden om je opinie de 

wereld in te slingeren zijn eindeloos met grootheden als TripAdvisor, Iens, Facebook en 

Google+�

81% van de consumenten gebruikt deze databronnen om te ontdekken, te evalueren en 

te vergelijken voordat ze overgaan tot aankoop of bezoek�  Of ze nu op zoek zijn naar een 

restaurant om een hapje te eten buiten de deur, een nieuwe schoonheidsspecialiste of de 

beste tandarts, er worden gemiddeld 7 informatiebronnen gecontroleerd voor er een besluit 

wordt genomen� In plaats van te vertrouwen op het product of de dienst,  geloven ze liever 

wat ‘mensen zoals jij en ik’ verkondigen�  

 

 Je denkt als ondernemer misschien dat alleen de muggenzifters en azijnzeikers op het 

wereldwijde web te vinden zijn, maar niets is minder waar� Van de mensen die recensies 

schrijven (jouw gasten) zijn 50% positief, 30% negatief en 20% neutraal�  

Wie het actiefst zijn in het achterlaten van recensies? De Millenials (leeftijd 21-34) en 

Generation Z (leeftijd 15-21)� Wie zei ook alweer dat de jeugd de toekomst heeft? 

 Good to know: positieve recensies overheersen op het web! Je online reputatie een  

 boost geven is dus écht niet zo moeilijk.
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WAAROM HEB JE DIVERSITEIT NODIG?

Het draait niet alleen om het aantal sterren, negatieve recensies zijn niet perse slecht en als 

alles positief is verlies je het vertrouwen van de klant�  

 

HET GAAT NIET ALLEEN OM DE STERREN 

Wat zegt een 5-sterren beoordeling zonder motivatie nou echt over het restaurant? En maakt 

het uit dat één persoon ‘de soep net niet warm genoeg’ vindt, als alle anderen beoordelingen 

allemaal 4-sterren hebben? 

Natuurlijk kijkt je toekomstige gast ook naar 

de content van de recensie� Ze zijn niet op 

hun achterhoofd gevallen� Ze kijken kritisch 

naar beide aspecten� Wat een recensie 

overtuigend maakt voor andere lezers is de 

kwaliteit en de inhoud van het bericht� 

 

  

Wist je dat 4�2 tot 4�5 sterren de verkoop van een product verhogen, maar meer sterren 

juist een negatief effect hebben? Als je het maximale uit je online reviews wilt halen, ga dan voor 

een gemiddelde score van 4�2 tot 4�5� Scoor je hoger? Dan kan het zijn dat de sales omlaag gaan�  

Een studie naar de Amerikaanse recensiesite Yelp wijst uit dat een rating van een extra halve 

ster als resultaat heeft dat restaurants tijdens piekmomenten tot 49% vaker uitverkocht zijn, 

en dat een toename van één ster de omzet doet stijgen van 5% tot 9%�

Hoe meer inhoud een beoordeling heeft, des te krachtiger de uitwerking ervan� Een review 

is pas zinvol wanneer het de lezer overtuigt en aanzet tot een aankoop� Gedetailleerde 

beoordelingen belichten vaak aspecten over jouw product, dienst, personeel of onderneming 

waar je zelf niet eens bij stilstaat� Lichtpuntjes waar je wellicht mee zou kunnen adverteren!  

A) De pizza was heerlijk en de bediening was ook heel goed! 

B) De pizza was heerlijk dun en had een knapperige rand. Niet teveel ingredienten en erg mooi 

geserveerd! Het meisje dat ons bediende heeft ons een hele lekkere wijn aangeraden die ook nog eens 

binnen ons budget pastte. Jammer dat er geen peren waren, maar we komen zeker terug!  

 

 

EEN NEGATIEVE RECENSIE GEKREGEN? MAAK JE NIET DRUK!  

Waar de meeste ondernemers opbouwende kritiek wel kunnen waarderen, krijgen ze het 

liever niet publieklijk voorgeschoteld� Eén slechte recensie kan je hele dag ruïneren: je bent 

woest op de azijnzeiker die van een mug een olifant maakt en reageert het af op je personeel� 

De paranoia slaat toe en je vreest het ergste: dit gaat me klanten kosten� Logische gedachte: 

goede recensies zorgen voor een goede reputatie, slechte recensies voor een slechte 

reputatie, toch? Nee, niet dus� Houdt altijd in gedachten dat zowel de uiterst positieve als de 

negatieve recensies nooit de meest overtuigende zijn� 

Een review waarin de de pizza’s net zo hemels smaken als in Napels kan worden 

geïnterpreteerd als een zelfgeschreven schouderklopje� Een beoordeling waarin van 

een vlieg een olifant wordt gemaakt omdat één baan in het gazon niet netjes 

is gemaaid, zal worden bestempeld als een klaagzang� 

Uiteindelijk is het de diversiteit van recensies waarin de waarheid aan het licht komt, en 

die de reputatie van de onderneming weergeeft� De consument wil meer horen dan van 

alleen de oproerkraaiers� Ze bekijken de waarheid van verschillende invalshoeken en 

baseren daarop een eigen mening� Lezers van gemengde beoordelingen vormen vaak een 

een positiever beeld over het merk, dan wanneer zij alleen maar positieve reacties hebben 

gekregen� Het feit dat je erkent dat iets verbeterd moet worden, kan ertoe leiden dat er 

beter over je diensten wordt gesproken� Daarnaast bieden negatieve reviews een kans om je 

reputatie te verbeteren in plaats van te ruïneren� 

Welke recensie kies jij?
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BEREKEN JE VOORDEEL
Je snapt inmiddels dat online recensies heel waardevol zijn voor jouw online 

reputatie, maar hoe waardevol is het voor je portemonnee? Gebruik het reken-

voorbeeld hiernaast om de toegevoegde waarde voor jouw zaak te berekenen� 

Wil je ook meer nieuwe klanten die meer uitgeven en vaker terugkomen? 

Investeer dan in online recensiemanagement! 

In de vestiging Bergen op Zoom hebben al 428 gas-

ten met één klik laten weten blij te zijn met de ser-

vice� Door SpotOn in te zetten zijn contactgegevens  

verzameld en krijgen alle tevreden klanten als kers 

op de taart een kortingscoupon op hun verjaardag!  

23%
van de wifi-gebruikers

lieten een recensie achter

21%
van de wifi-gebruikers

is een terugkerende gast

Hoeveel boekingen per jaar krijg je via IENS/Eet.nu/TripAdvisor/Booking.com?

Wat is je gemiddelde review-cijfer op deze sites?

Wat zou een stijging van 20% van jouw gemiddelde cijfer betekenen voor jouw 
ranking op deze site? 

Als je van een 7 naar een 8,4 gaat, stijg je dan van plek 27 naar 8?

Hoeveel extra reserveringen zou een stijging je opleveren?

Ga er vanuit dat elke 0,1 punt stijging in jouw gemiddelde cijfer 1% meer boekingen oplevert. 
Bij een stijging van een 7 naar een 8,4 betekent dat 14% meer boekingen.

Hoeveel levert een gemiddelde reservering op?

a Gem. aantal gasten per reservering? (bijv. 2 personen)
b. Gem. bestelwaarde per persoon? (bijv. €30 p.p)
c. Gem. bestelwaarde per reservering? (is dan €60)
d. Gem. aantal keren dat gasten terugkomen? (bijv 2x).  
Antwoord: Een gemiddelde reservering levert €120 omzet op. 

Hoeveel extra omzet zou dit per jaar betekenen?

a. Huidige aantal boekingen per jaar = 3.500
b. 14% extra boekingen = 490 extra boekingen per jaar
c. Waarde per boeking = 120 EUR
Antwoord: 120 EUR x 490 extra boekingen = 58.800 EUR

EXTRA OMZET PER JAAR DOOR 
MEER POSITIEVE RECENSIES = €58.800

Vb.

#01

#02

#03

#04

#05

#06

Vb.

Vb.

Vb.

SUCCESVERHAAL VAN RESTAURANT WATERTUIN

MEER RECENSIES = MEER GASTEN = MEER OMZET

Vraag een Gratis Demo aan

Wil je net als de Watertuin

meer terugkerende gasten? 

Rico laat je in 10min zien hoe!

https://spotonwifi.com/nl/gratis-demo/
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HOE WERKT ONLINE RECENSIEMANAGEMENT?

Er zijn honderden online recensiesites, immens veel social media kanalen, en een scala aan 

apps die consumenten en communities 24/7 met elkaar verbinden� Als de groten der aarde 

al moeite hebben om hun reputatie veilig te stellen, hoeveel energie moet het de kleine 

ondernemer wel niet kosten? Staat het managen van je online reputatie gelijk aan een speld 

in een hooiberg zoeken? Of kun je met de juiste tools een heel eind komen? 

Je kunt zelf veel doen om je recensies te monitoren� Een X aantal uren per week aan reputatie 

management spenderen levert je, al is het op de lange termijn, altijd meer op dan dat het 

je kost� De kosten van goede klantenservice (en dat is waar je online reputatie een groot 

onderdeel van is) zijn in geen miljoen jaren zo hoog als de kosten van slechte service� Met 

slimme tools is het managen van je online recensies helemaal een peuleschil� 

HANDMATIG SPOTON TOOL

Alerts per site Zelf instellen Automatisch in je mailbox

Alle recensies in 1 overzicht Zelf bijhouden Automatisch in dashboard

Reageren Vanuit recensiesite Vanuit dashboard

Meetbaar & inzicht Zelf meten Automatisch in dashboard

Gemiddelde score Zelf berekenen Automatisch in dashboard

Recensies stimuleren Zelf motiveren Recensie booster instellen

 Snap je nu dat het slim inzetten, managen en boosten van je online recensies het 

verschil kan maken? Het heeft de mogelijkheid om het meest effectieve en belonende 

marketingkanaal voor kleine en lokale 

bedrijven te zijn� Met een afwachtende 

houding win je geen wedstrijden� 

Het wordt tijd om de koe bij de horens 

te vatten en actie te ondernemen! 

We leren je in het 3e hoofdstuk hoe je eenvoudig online recensies kunt boosten� Hier 

vertellen we je wat je juist NIET moet doen om aan meer recensies te komen� 

Vraag niet iedereen in één keer om een recensie

Voordat je meteen alle klanten in je database om een recensie vraagt: niet doen� Een 

gedegen online reputatie opbouwen is als een marathon, geen sprint, en het te agressief 

beginnen kan leiden tot blessures� Het lijkt natuurlijk heel verdacht wanneer je zaak van 

de een op de andere dag vijftig zéér positieve reviews heeft op TripAdvisor� 

Vermijd recensie palen 

Je kent ze vast wel, de iPads en emoji-palen waar je naartoe gelokt wordt om een 

recensie achter te laten� Niet doen! Grote namen als bijvoorbeeld Google detecteren 

namelijk dat de recensies die hieruit voortvloeien eenzelfde IP-adres hebben en worden 

daarom verbannen� 

Koop geen fake recensies 

Zeker, op korte termijn kunnen die 4,3 sterren je zichtbaarheid vergroten en 

waarschijnlijk een flinke duit extra in het omzetlaatje brengen. Maar end of story is de 

band die je met echte klanten opbouwt - het soort dat je bedrijf bestaansrecht geeft - 

het belangrijkst en kan niet worden gekopieerd� Daarnaast wil je het niet riskeren dat 

er een belletje bij het publiek gaat rinkelen en je als ‘oneerlijk’ wordt bestempelt� Grote 

kans dat ze minder over je denken dan wanneer je enkele, of geen recensies hebt�
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“Kind words can be short and easy to speak, but their echos are truly 
endless. 

Mother Teresa

Waarom schrijven we 
recensies?
Het lijkt eeuwen geleden dat recensies door professionele journalisten of  de hoogopgeleide 

criticus geschreven werden� Een betaald beroep waarin je zo objectief mogelijk aan een breed 

publiek je vergelijking kenbaar maakte� Tegenwoordig ben je al een beroeps criticus als je de 

magnifieke vegan Coconut Coffee Shake van de Blendbar op Instagram post. Maar post je 

om de lunchtent om de hoek te complimenteren, of omdat je graag wilt laten zien dat je een 

#fitgirl bent?

Als je de waarde van jouw recensies wil maximaliseren, begin dan met inzichten te werven 

in wat mensen motiveert om recensies te schrijven� Dat kan heel makkelijk, en wel door het 

volgende lijstje tot je te nemen� 
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DRIJFVEREN VOOR HET DELEN VAN JE MENING

 

RECHTVAARDIGHEID
Je wilt het  bedrijf dat je onrecht heeft 

aangedaan straffen. 

WEDERKERIGHEID

 
 Je wilt het bedrijf dat zijn uiterste best 

voor je doet belonen.

ERKENNING & BEINVLOEDEN Je consumeert voor je eigen plezier en doet
aanbevelingen om het beeld dat men

van jou heeft te verbeteren. 

SOCIAAL IMAGO Je deelt je mening op social media om 
opgemerkt te worden en jouw levensstijl te 
showen. Veelal binnen een community van 

gelijkgestemden.  

ALTRUISME Je deelt om een ander te helpen.

“Altruïsme” en “wederkerigheid” zijn de meest genoemde drijfveren� Of het daadwerkelijk 

de enige motivatie is, valt te betwijfelen� Sociale beloningen zijn namelijk wel degelijk een 

krachtige motivator om een recensie achter te laten� Er zijn genoeg mensen die maar wat 

graag pronken met hun culinaire expertise of reislustigheid� Het schrijven van een review is 

dus zeker niet alleen van waarde voor de ondernemer! 

 

OBSTAKELS BIJ HET SCHRIJVEN VAN RECENSIES 
 

Schrijf jij altijd een review nadat je ergens echt goed hebt gegeten, of als je een hele fijne 

schoonheidsbehandeling hebt gehad? Waarom wel/niet? Waarschijnlijk ben je veel te druk 

met je sociale leven en werk� Bij navraag onder een groep typische consumenten waren de 

hoofdredenen voor het niet achterlaten van een recensie:  

1� “Het kwam niet in me op”    2�“Ik heb geen tijd” 

3� “Ik ben het vergeten”    4� “Het is te moeilijk”

De intentie om een recensie te schrijven is er dus wel degelijk, maar ergens in de 

uitvoering ontbreekt er een schakel� In het volgende hoofdstuk kijken we hoe je jouw 

gasten, klanten en bezoekers positief motiveert om de moeite te nemen jouw zaak van 

feedback te voorzien� 

Wat je tot nu toe hebt ontdekt
 

Vrijwel iedereen zoekt naar recensies voordat 
er wordt overgaan tot aankoop of bezoek.

Mensen delen graag hun mening en positieve 
recensies overheersen op het web. 

Negatieve recensies dragen bij aan je geloofwaardigheid, 
en helpen je om je service of product te verbeteren.

Mensen moeten worden geactiveerd 
om een recensie achter te laten.

Het managen van je online recensies kan je meest 
effectieve en goedkope marketingtool zijn. 

Vraag een Gratis Demo aan

Wat de meest effectieve en 

goedkope marketing tool is? 

Rico laat het je in 10min zien!

https://spotonwifi.com/nl/gratis-demo/
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HOE KRIJG IK 10X MEER  
ONLINE RECENSIES?
Je weet inmiddels welk effect online recensies op je omzet kunnen hebben, en wat de 

schrijver motiveert om een recensie achter te laten� Hoe zorg je ervoor dat ze hun ervaring 

daadwerkelijk online delen? Dat kan makkelijker dan je denkt� We gaan je leren hoe je zonder 

druk of beloning oprechte recensies krijgt, van mensen die daadwerkelijk bij je zijn geweest�

 
De Online Recensie Strategie 

 

 Zoals je in het vorige hoofdstuk hebt gelezen, zijn tevreden klanten die van plan zijn om een 

beoordeling te schrijven nog steeds niet geactiveerd omdat ze (1) het vergeten; (2) het te moeilijk 

is; of (3) het te druk hebben. Wanneer je de Online Recensie Strategie toepast laat je klanten de 

waarde van een recensie inzien en moedig je ze aan om er eentje achter te laten. De strategie 

bestaat uit de volgende 3 fases:  

Fase 1. Herinner je gast, bezoeker of klant | Activeer je publiek

Fase 2. Maak het simpel om een recensie achter te laten | Begeleidt ze door het proces

Fase 3. Monitor en reageer | Maak van klanten fans

Steve Jobs

“ Get closer than ever 
to your customers. 

So close that you tell 
them what they need 

well before they 
realize it themselves.   
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FASE 1. HERINNER JE GAST | ACTIVEER JE PUBLIEK

 

Nodig uit om een recensie te schrijven

Je kunt op tientallen verschillende manieren je publiek activeren om een recensie achter te 

laten� Keep in mind: voor je gast moet het zo makkelijk mogelijk en tijdbesparend zijn� De 

meest voorkomende manieren zijn: 

MEDIUM VOORDEEL NADEEL

Kassabon / factuur Volledig automatisch Wordt snel over het hoofd gezien

Personeel On the spot resultaat en 
gepersonaliseerd

Timing en Tone Of Voice 
moeten perfect zijn om 

niet als ergerlijk ervaren te 
worden  = trainen personeel

E-mail Volledig automatisch en 
gepersonaliseerd Je hebt klantgegevens nodig

Kaartje Makkelijk te verspreiden Minder persoonlijk en 
grotere kans op vergeten

Wat levert in het doorgaans het meeste succes op? Dat zijn de gepersonaliseerde aanpakken 

in de vorm van een e-mail of het on the spot vragen om een recensie� Van deze twee is e-mail 

het meest efficient. Je bereikt je publiek namelijk waar ze het vaakst te vinden zijn: op hun 

mobieltje� 

Uit recent onderzoek van RTL Nieuws, uitgevoerd door DVJ Insights, blijkt dat we nogal aan onze 

telefoon hechten. We kijken gemiddeld vijf keer per uur op onze telefoon. 

Je wilt je klant benaderen wanneer het nog relevant is� De kans dat de moeite wordt 

genoemen een recensie te schrijven wordt naarmate de tijd verstrekt steeds kleiner� Binnen 

vier uur is echt de max� Easy peasy door middel van het elektronische bericht! Tot slot is het 

aantal acties die je klant moet ondernemen lekker laag wat het nog makkelijker maakt een 

recensie te plaatsen� 

Formuleer de juiste vraagstelling 

Het vragen om een review kan heel effectief zijn, maar het verkrijgen van de juiste 

antwoorden vereist enige nuance in de vraagstelling� Maak het laagdrempelig en voorkom 

dat klanten een mogelijke afkeer ontwikkelen voor de manier waarop je ze om een gunst 

vraagt� Draag een boodschap uit die past bij jouw onderneming en je personeel� 

• Help ons, en help de volgende gast. We nodigen je uit om een beoordeling te schrijven.

• Jouw feedback helpt andere klanten om de beste schoonheidspecialist te kiezen. Raad je ons aan?

• Zou je ons zwembad ook aanraden bij je vrienden en familie? We horen graag hoe je het hebt ervaren! 

• Wat vind je nou echt van onze huisgemaakte vegan gerechten? We willen horen graag of we iets 

kunnen verbeteren! 

Voorbeeld

Hoe verzamel je gegevens? 
Het is verbazingwekkend wat het effect van zoiets eenvoudigs als 

een mailtje kan zijn. Maar hoe verzamel je de gevens van je klant? 

• Handmatig d�m�v� formulieren

• Automatisch d.m.v wifi 

Tech-bedrijven zoals SpotOn zijn dag in dag uit bezig om slimme 

oplossingen te bedenken waarmee je jouw bezoeker, klant en 

gast volledig automatisch kunt bereiken en beinvloeden. Ze doen 

het werk voor je en leggen een database met gepersonaliseerde 

klantinformatie aan. 

Speel in op online marketing trends van 2018 waarin het allemaal 

draait om meetbaarheid en personalisatie. 
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FASE 2. MAAK HET SIMPEL OM EEN RECENSIE ACHTER TE LATEN | 

LEID ZE DOOR HET PROCES

De klant is geactiveerd en klaar om de volgende stap te nemen� Maar wacht! Wat is de volgende 

stap eigenlijk? Wat vraag je de klant om te doen? Wat wil je weten? Waar wil je dat de recensie 

geschreven wordt?  Op Facebook, Google+, Tripadvisor of andere site? En hoe krijg je ze daar? 

Zorg voor hoog converterende landingspagina

 Merel is geactiveerd en wil graag haar ervaring delen. #winning

 Jij wilt:  A) Weten hoe Merel haar bezoek heeft ervaren 

   B) Je online reputatie op Eet.nu en IENS verbeteren. 

 

 Om Merel aan te sporen deze stappen te ondernemen heb 

 je een landingspagina nodig waarnaar je haar kunt verwijzen. 

 Ze hoeft nu alleen nog maar haar reactie in te typen, IENS of 

 Eet.nu aan te klikken en klaar is kees! 

Je stuurt je klant naar een landingspagina waar hij zonder enige moeite antwoord op jouw 

vraag kan geven en door kan klikken naar de recensiesite van jouw keuze� Op deze manier 

kun je alles controleren, houd je jouw online reputatie in eigen hand en vergroot je de kans 

dat de klant daadwerkelijk een recensie achterlaat� Wil je succes boeken? Dan is een pagina 

als deze noodzaak� Je kunt er zelf een in elkaar knutselen of het aan professionals overlaten: 

wat je ook kiest, zorg dat het aan de volgende eisen voldoet�

VEREISTEN LANDINGSPAGINA

 

MOBILE & USER FRIENDLY
Een mobiel- en gebruiksvriendelijk ontwerp 
zorgt voor direct access bij het openen op 

bijvoorbeeld een Iphone. 

ADAPTIVE CONTENT

 
 In staat zijn te reageren op veranderingen 

zonder opnieuw te moeten beginnen.  
De ene maand wil je misschien focussen op 

TripAdvisor, de andere op Facebook.

CTA FOCUSSED

Richt je pagina uitsluitend op het schrjven 
van een recensie. Je wilt in geen geval dat de 

klant afgeleidt raakt en wegklikt. 
(Let op: zelfs de site navigatie kan afleiden).

STATIC URL Een makkelijke en overanderlijke URL
kun je voor verschillende media inzetten.

Nog een aantal tips voor de content op deze pagina: 

•  Bied keuze, maar niet teveel: vermijd te veel opties�

•  Belicht de belangrijkste site(s) door ze groter weer te geven, een aparte kleur te geven of 

beter te positioneren� 

Tot slot: zorg ervoor dat (ontevreden) klanten een alternatief wordt geboden voor het 

plaatsen van een neutrale of negatieve beoordeling, zoals een e-mailadres, telefoonnummer 

of webformulier� Geef aan dat ze binnen 24 uur van repliek worden voorzien en verklein zo 

de kans op mogelijke schade� 

Wil je weten hoe Fase 2 er in de praktijk uitziet? Check snel de volgende pagina! 
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Fase 2 In De Praktijk
In dit praktijkvoorbeeld motiveren we jouw bezoeker, gast of klant een recensie 

achter te laten nadat ze gebruik hebben gemaakt van jouw gratis wifi. Ze krijgen 

toegang tot wifi via een social login en het geven van persoonlijke informatie 

(waaronder een e-mailadres)� Vervolgens gebruik jij dat e-mailadres om ze drie 

uur later een verzoekje te sturen� Handig toch?

Merel logt in en haar
emailadres belandt in 
jouw persoonlijke 
dashboard. 

3 uur later krijgt 

Merel automatisch 

een herinnering

En jij krijgt automatisch 
een melding wanneer er 
een nieuwe recensie 
binnen is! 

Door SpotOn’s recensie booster in te zetten, en 

daarmee tevreden gasten op een vriendelijke manier 

naar hun mening te vragen, zag Huize Maas in 

Groningen haar rating op Eet�nu razendsnel stijgen� 

In één maand gingen ze van een mager zesje naar 

een dikke acht! Wil jij dat ook?

Vraag een Gratis Demo aan

40%
naar recensiesites
doorgestuurd

60%
stijging op Eet�nu

HET SUCCESVERHAAL VAN HUIZE MAAS

https://spotonwifi.com/nl/gratis-demo/
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FASE 3. MONITOR EN REAGEER | MAAK VAN KLANTEN FANS

Het verkrijgen van meer online recensies kan een van de effectiefste marketingkanalen 

binnen handbereik zijn, mits je:

•  proactief handelt in het verkrijgen en reageren op online reviews� 

•  inspeelt door publieke recensies van een reactie te voorzien�

Reputatiemanagement betekent niet het verbergen van ‘niet erg vleiende’ informatie over 

jouw zaak� Het gaat over het waarmaken van waar je voor staat, waarbij alle activiteiten die 

de potentie hebben om een positief, authentiek merk op te 

bouwen moeten worden meegenomen� 

Om effectief aan je reputatie te werken moet je:

1�  Alert en attent zijn; 

2�  Weten wat er online over je gezegd wordt of het nu 

 goed, slecht of neutraal is; 

3�  Negatieve feedback meenemen, evalueren en 

 opvolgen om te leren van het proces;

4�  Positieve feedback inzetten om je online reputatie   

 te doen groeien�  

 

 

Monitor alles wat over je geschreven wordt

Gelukkig zijn er middelen om het gemakkelijker te maken, zelfs als je nul minuten per dag 

hebt om te besteden aan het doorspitten van online recensies� Even googelen en je hebt 

binnen no-time de juiste tool gevonden� SpotOn heeft ook zo’n tool die het hele web voor je 

scant, alles ordent en je meldingen geeft wanneer er iets nieuws gevonden is� 

Welke oplossing je ook kiest, zorg ervoor dat je op de hoogte bent binnen een redelijk 

termijn� Een aantal uren tot maximaal twee dagen is aanvaardbaar� De schade kan 

desastreus zijn als een negatieve recensie zonder reactie blijft hangen� Houd in je 

achterhoofd: de meest recente recensie is het meest belangrijk� Lezers vormen hun eerste 

indruk op basis van de eerste paar recensies die ze zien� 

Reageer op recensies die er toe doen

Vuistregels wanneer het gaat om en plein public reageren op recensies: 

1.  Reageer niet op alles! 

Het is A) niet vol te houden en B) ziet er gekunsteld uit� Streef ernaar om alleen op de 

meest negatieve of positieve persoonlijke aandacht te geven, en belicht zo details die 

anders in het donker waren gebleven� 

2. Reageer op negatieve recensies - en los ze op!  

 Lezers hebben de neiging om positive recensies als eigen belang van de ondernemer te 

 zien, terwijl ze klakkeloos aannemen dat negatieve beoordelingen direct veroorzaakt 

 worden door klantervaringen� 

3.  Wat de content moge zijn, bedank de klant voor zijn of haar feedback!  

Ga er altijd vanuit dat de schrijver van de review je probeert te helpen, niet te straffen. 

Dat kan in sommige gevallen ondenkbaar zijn, maar dat mag je reactie niet bepalen� 

Win het hart van de beoordelaar en overtuig de lezers door weloverwogen te reageren, 

kritiek te erkennen en te zweren dat je in het vervolg anders zult handelen�

Uit onderzoek van TripAdvisor, blijkt dat 79% van de lezers van een negatieve beoordelingen  

zeggen werden gerustgesteld door de reactie van de ondernemer. 

SpotOn 
verzamelt 
al je online 
recensies
automatisch!
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Als ineens niet alleen jij, maar heel Nederland kan lezen hoe slecht jouw service 

is, hoe perk je dan de schade in? In deze masterclass leer je hoe je omgaat met 

negatieve recensies, ze omzet naar positiviteit en hoe je van fans micro-

influencers maakt. 

Identificeer de gast
•  Wie schrijft de recensie?
• Wanneer is de gast bij jou geweest?
• Herken jij, of je personeel, het voorval?
• Is het probleem op de werkvloer opgelost?
• Wat is de invloed van deze gast online?

Met name online is reageren een must! Reageer kort en bondig, neem verantwoordelijkheid, bied je 
excuses en los het probleem op. Sluit altijd je reactie positief af. Mocht een verdere dialoog 
noodzakelijk zijn, ga deze dan niet ‘en public’ aan, maar ‘behind the scenes’.

Hoe reageer je? Ten alle tijde: ontspan, haal diep adem en bezint eer ge begint. Probeer niet het 
argument te winnen, je kunt niet winnen. De klant heeft altijd gelijk. Jouw doel is om meelezend 
Nederland te laten zien dat jouw klantenservice wel degelijk uitmunted is. Wees authentiek in je 
reactie: standaard berichten laten een slechtere indruk achter dan helemaal niet reageren. 

Search Engine Optimization (SEO) Tips: : Herhaal de essentie van de klacht niet in je reactie, 
gebruik relevante keywords (zoekwoorden) in je antwoord,, benoem nog eens jouw USP,claim jouw 
bedrijf op relevante recensiesites en zorg dat je data up-to-date is. 

Wat is een passende compensatie? Ga zorgvuldig om met 
represailles. Je wilt immers niet dat de indruk ontstaat dat 
het loont om klagen. Bedenk ook dat de kosten van een 
compensatie niet opwegen tegen het verliezen van een 
klant en mogelijke nieuwe klanten. Raadzaam is om je gast 
wederom uit te nodigen zodat ze jouw service opnieuw 
kunnen ervaren. 

MasterClass Reageren Op Recensies

Reageer binnen 24 uur

Compenseer

2

Het is belangrijk antwoorden te krijgen voordat je online reageert. 
Vergeet niet je antwoorden af te stemmen met je collega’s! 

3

Koppel het voorval intern terug naar de betrokken afdeling(en) en collega(‘s). Dus niet via 
WhatsApp of e-mail. Bespreek het bijvoorbeeld in een morningmeeting waarin je de highlights 
van de vorige dag doorneemt, en het intern nog speelt. Feedback als deze is minder relevant in 
een maandelijkse teammeeting. Actie is vereist, want je wilt  natuurlijk niet dat het voorgeval een 
gewoonte wordt.

Heb je n.a.v. de gastfeedback daadwerkelijke verbeteringen doorgevoerd? Super, 
laat het de wereld weten! Ga ervan uit dat ( potentiële) gasten altijd even Face-
book checken, om te kijken of dingen ‘waar’ zijn. Laat op je website of social media 
weten dat je personeel hebt getraint op klantvriendelijkheid, een nieuwe kok hebt 
aangenomen, andere producten in je salon bent gaan gebruiken of de muziek een 
toontje lager hebt gezet. 
 
Heb je het probleem offline opgelost? Beantwoord de recensie met “Nogmaals 
bedankt voor het onder de aandacht brengen van .... We zijn blij dat we het zojuist 
telefonisch met je hebben opgelost!”

Frankwatching.com vertelt ons dat in 2018 een definitieve omslag plaats gaat vinden: 
alle online marketinguitingen moeten authentiek zijn. Een realistische weergave van de 
werkelijkheid zal worden beloond met waardering van de gebruiker. Met een verfijnde, 
relevante strategie kun jij de connectie tussen influencer en doelgroep in je voordeel 
laten werken

Maak actiepunten van feedback

Show the world you rock5

4

Leuk, al die lovende woorden en complimentjes! Fijn dat subtiele en nuttige informatie van jouw bedrijf, 
product of dienst eindelijk worden opgemerkt. Gebruik deze lichtpuntjes voor je eigen marketing. Deel 
de liefde met je medewerkers, op social media en op je website. Pluspunten voor de slimmerik die de 
schrijver van het bericht om toestemming vraagt. Je geeft ze daarme extra waardering en laat zien dat 
hun mening er toe doet.

Deel de liefde

Marketingmateriaal
“Zo ontzettend leuk hoe de chicks die bij LaPetite serveren omgaan met de gasten. Ik heb echt ontzettend met 

ze gelachen en zou zelfs in m’n eentje bij jullie uiteten gaan en me kostelijk vermaken! Chapeau!” 

Wat doe je met een zo’n parel van een recensie? Die deel je natuurlijk op Facebook en Instagram! Het 
liefst met een beetje humor, want zelfverheerlijking daar houden we niet zo van. 

6

Maak Van Fans
Influencers

Van slechte
recensies naar

positieve publiciteit
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CONCLUSIE: HEB 
JE EEN RECENSIE 
STRATEGIE NODIG?
Ja! Het is aan jezelf of je de recensie strategie handmatig inzet of je een slimme tool het werk 

laat doen� Welke optie je ook kiest: het managen van je online recensies is een must� Het 

geeft je namelijk een objectieve kijk in eigen keuken en kan de meest effectieve marketingtool 

worden die je ooit hebt gehad� Want wat levert het je ook alweer op?

 

MEER POSITIEVE RECENSIES
Meer online exposure betekent

meer nieuwe klanten, die meer uitgeven 
en vaker terugkomen. 

“What you need are 
innovative young 

minds that simplify 
complicated tech-

nology and make it 
accessible to all..

Niek Giavedoni



38 39

JOUW GAST, KLANT OF 

BEZOEKER

 Voelt zich gehoord, laat zich horen en 
 wordt micro-influencer. 

ONDERNEMER
Krijgt effectieve marketingtool, meer omzet

 en een eenvoudige manier om zich te 
onderscheiden van de concurrentie. 

VOORDELEN IN EEN NOTENDOP

Gemak dient de mens en de talenten achter SpotOn hebben dat vertaald naar twee hele 

slimme tools die je helpen bij de marketing van jouw onderneming� Onze software klaart de 

klus terwijl jij je kunt bezighouden met het echt werk: je gasten� Hallo toekomst!

Op de automatische piloot 10X meer recensies scoren! 

Zonder moeite een grote gastenlijst opbouwen!

Gasten bereiken waar ze het vaakst te vinden zijn > mobieltje!

Ze persoonlijke aanbiedingen sturen! 

De extra 2000 facebooklikes aantikken!

Als eerste nieuwe recensies checken > en erop reageren!

FEATURES SPOTON VOORDELEN VOOR JOU

Easy dashboard Je hoeft geen computer nerd te zijn 
om het dashboard te begrijpen�

Social Wifi Je hebt supersnel en veilige wifi 
voor jou en je gasten� 

Recensie booster 
Je gasten worden automatisch 

gemotiveerd een recensie 
achter te laten. Scheelt je tijd. 

Recensie management 
Je hoeft nooit meer zelf naar 

recensies te zoeken. Je krijgt zelfs een 
melding als er één bijkomt! 

Analytics 
Je verzamelt zonder er iets voor te doen 

contactgegevens die je kunt inzetten 
voor marketing. 

Marketing

Je stuurt vanuit het dashboard zelf, 
met 1 klik op de knop, coupon- en  
e-mailcampagnes naar je gasten. 

Byebye Groupon! 

Sl
im

 e
n
 w

in
st
gh

ev
en

d

Wil je weten hoe jij dit in jou 

zaak kan toepassen? Rico laat 

het je in 10 minuten zien! 

KLIK EN PLAN EEN DEMO MET RICO IN

Wil jij dit en meer? 

Ga je voor gemak? Ga dan voor SpotOn

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

https://spotonwifi.com/nl/gratis-demo/
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WIE IS SPOTON

We hebben SpotOn opgericht om jouw leven als ondernemer gemakkelijker, plezieriger en 

winstgevender te maken� Je hoeft niet alles zelf te kunnen, laat ons het werk voor je doen�   

Deze zomer hebben we een kantoor in Dubai geopend en we werken samen met partners 

over de hele wereld� Maar de basis van SpotOn ligt in Groningen� Daar bouwen  we elke 

dag aan slimme technologieën die het leven van jou als ondernemer makkelijker en 

winstgevender maken�

We hopen dat je iets aan dit ebook hebt gehad en wensen je veel succes in de toekomst� Blijf 

je marketing en online recensies lastig vinden en wil je graag de mogelijkheden met één van 

onze collega’s bespreken? We horen graag van je!  

Adres     Contact    Online

SpotOn Nederland   info@spotonwifi.nl   www.spotonwifi.com

Hoge der A 12   +31 50 211 5201   facebook.com/spotonwifi

9712 AC Groningen       instagram.com/spotonwifi
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