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E 
en zekere Durk Jan de Bruin 
kwam op het idee van een 
pagina met heel veel linkjes, 
nadat zijn vader hem vertelde 
dat hij de weg op internet 

moeilijk kon vinden. Drieëntwintig jaar 
later kocht het pas opgerichte Kompas 
Publishing Startpagina van DPG Media, net 
als Goeievraag en Schoolbank. Wallet legt 
uit: ,,Wij willen graag een groter portfolio 
van verschillende sites opbouwen. Met sites 
als Startpagina en Schoolbank mikken we 
op de seniorendoelgroep en kijken nu wat 
hier allemaal bij past. Zo zijn we bezig 
met een puzzelbedrijf, waarmee we bin-
nenkort puzzelboekjes gaan uitgeven en 
met een loterij die gericht is op senioren. 
Anderzijds hebben we kleine overnames 
gedaan op het gebied van opleidingen.”

Betrouwbaar en goed
Wallet vindt senioren ‘een heel interessante 
doelgroep’. Ze worden graag geholpen en 
hebben positieve associaties bij Startpagina: 
‘betrouwbaar’ en ‘goed’. ,,We zien kansen 

om de adviesrol van Startpagina voor deze 
doelgroep te vergroten. We werken bij 
sommige content ook samen met Senior-
web, dat zich richt op computerhulp aan 
ouderen. Omroep MAX zou voor ons ook 
een geschikte partner zijn.”

Startpagina trekt per maand 3 miljoen 
unieke bezoekers. ,,Velen gebruiken Start-

pagina als opstartpagina. Ze klikken ook 
vaak dezelfde linkjes aan, zoals nieuws of 
het weer. Ze zijn ook heel loyaal. Er ligt 
voor ons wel een uitdaging, want de groep 
vergrijst. Om nieuwe gebruikers te trekken, 
willen we meer bieden dan alleen de linkjes 
op Startpagina.”

Handige tips en weetjes
Startpagina is sinds kort begonnen met 
handige informatie als de rubriek Tips en 
Weetjes. Verder is sinds een paar jaar de 

website Goeievraag in Startpagina geïnte-
greerd. ,,Deze website heeft een soort 
gidsfunctie en willen we verder uitbouwen”, 
zegt Wallet. ,,Daarnaast overwegen we om 
meer specials te maken. Zo hebben we een 
aparte special over zorgverzekeringen gehad 
en die willen we gaan herhalen.” 

Goeievraag trekt maar liefst 6 miljoen 
bezoekers per maand en is dus beduidend 
groter dan Startpagina. ,,Ons bereik ligt 
zelfs op ongeveer 10 miljoen. Echt enorm 
veel”, meent Wallet. Ook nam Kompas 
Publishing onlangs Kek Mama over van 
DPG Media. Het crossmediale medium 
voor jonge moeders staat daarmee los 
van de seniorendoelgroep.  

Bij Startpagina heeft Wallet toch echt 
de grootste verwachtingen. ,,Deze site 
heeft nog steeds potentie. Ik heb er veel 
vertrouwen in dat Startpagina nog lang 
mee kan en nog kan groeien.”

‘Startpagina heeft potentie 
ondanks 50-plusdoelgroep’
Internetklassieker Startpagina bestaat sinds 1998 en trekt nog altijd veel bezoekers. De 
website is sinds vorig jaar in handen van Kompas Publishing en richt zich tegenwoordig 
vooral op 50-plussers, vertelt Aart Wallet, managing partner bij de uitgeverij.
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Kompas Publishing wil de seniorenmarkt veroveren met internetklassieker Startpagina

‘We willen meer 
bieden dan linkjes’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met 
Kompas Publishing.

Als marketeer merk ik dat 
conventionele marketing nau-
welijks meer werkt wanneer 
je meer naamsbekendheid wil 
genereren. Iedereen plaatst 
advertenties, schrijft nieuws-
brieven en doet zijn best om 
op social media vooral te 
laten zien hoe leuk ze zijn. 
Juist bij het opbouwen van 
naamsbekendheid lukt dat 
maar mondjesmaat doordat 
iedereen zich op dezelfde ma-
nier en via dezelfde kanalen 
probeert te profileren. 

Wanneer je jouw naamsbekendheid 
wil vergroten, dan ben ik ervan 
overtuigd dat je echt ‘opmerkelijk’ 
en ‘merkwaardig’ moet zijn of  
worden. Door je niet alleen anders 

te profileren, maar jouw product of 
dienst ook echt aan te gaan passen 
op een manier die raak is bij jouw 
doelgroep. Alleen dan wordt er over 
jou of jouw merk gepraat. Voor De 
Ondernemer heb ik een 5-stappen-
plan uitgeschreven waarmee je 
vandaag nog aan de slag kunt.

Weet wat jouw doelstelling is
Dit klinkt logisch, toch gaat het 
hier vaak mis bij het creëren van 
iets opmerkelijks. Beschrijf concreet 
waarom je bijvoorbeeld jouw 
naamsbekendheid wil vergroten. 
Wil je meer personeel aannemen? 
Of wil je meer leads uit een bepaalde 
regio? Noteer dit dan en maak de 
doelstellingen zo meetbaar en  
concreet mogelijk. Hoeveel, in welk 
tijdsbestek? Etc… Schrijf het op. 

Want dan wordt het hard. Doe je 
dit niet, dan ben je maar wat aan 
het doen en is de kans groot dat je 
de plank mis gaat slaan.

Opvallend presenteren
Zo lag er bij een infrabedrijf een 
behoefte om meer personeel aan te 
nemen. Ze plaatsten vacatures op 
dezelfde sites als andere bedrijven, 
gebruikten dezelfde teksten en 
hadden hetzelfde resultaat, namelijk 
nauwelijks respons. Ze realiseerden 
zich prima dat de vijver leeg was. 
Echter, er zijn altijd mensen die  
op zoek zijn naar een andere invul-
ling of andere baan. Die mensen 
kun je helpen door je opvallend  
te presenteren. Om jouw ‘opmerke-
lijke’ boodschap de gewenste  
impact te geven, moet je eerst  

jouw doelgroep perfect begrijpen. 
Hoe je dat doet, lees je in de rest 
van dit artikel waarin de andere 
vier stappen voor naamsbekend-
heid staan beschreven. 

Zo val je op 
als merk

GERBEN DERKS OVER 
NAAMSBEKENDHEID 

De andere vier  
stappen lezen?  
Scan de QR-code  
om het hele artikel  
te lezen op  
DeOndernemer.nl

Gerben Derks voert de marketingregie bij  
organisaties die een weg zoeken tussen alle 
opties die er zijn én helpt ze met het vergroten 
van hun ‘fanbase’ door het creëren van 
‘merkwaardige’ en ‘opmerkelijke’ concepten. 

Jordaan is dus de perfecte match voor Hardon 
om mee te sparren. Dat is dan ook precies wat 
ze doet in de twaalfde aflevering van Droomstart, 
de podcast waarin beginnende ondernemers 
worden gevolgd bij hun eerste stappen. 
 
Hardon wil met haar bedrijf Chef’s Dinner Tea 
een alternatief bieden voor wijn bij het avond-
eten. Maar hoe krijgt zij Nederland ‘s avonds 
massaal aan de thee? Volgens Jordaan is het 
belangrijk om je verhaal te kunnen vertellen. 
,,Er zijn zoveel theemerken, dus het is waardevol 
als het publiek jou kent. Ook moet je mensen 
triggeren, omdat het anders lastig wordt om 
bij hen onder de aandacht te komen.” Daar ligt 
volgens Jordaan 
een parallel met 
zijn eigen koffie-
merk. ,,Waarom 
ging onze  
webshop lopen?  
Omdat mensen 
een girafje op  
het kopje zagen 
en dachten:  
dat is lekker! En 
dan gingen ze  
Googlen.” 
 
Welke tips heeft 
Jordaan nog 
meer voor  
Hardon? ,,Probeer dingen waar je kracht niet 
in ligt zo snel mogelijk uit te besteden. Een 
tijd lang heb ik nog facturen met de hand ge-
typt, omdat we bij wijze van spreken te gierig 
waren om een goed boekhoudsysteem aan te 
schaffen. Let op dat je daarin niet verzinkt. 
Dat zorgt ervoor dat je merk niet schaalbaar is.”

Rotterdamse koffie-on-
dernemer helpt startend 
theemerk in Droomstart
Hoe zet je een merk neer? En wanneer is het 
tijd om uit te breiden? Deze en nog meer 
vragen heeft beginnend thee-ondernemer 
Anne Hardon voor Mark Jordaan. Hij is de 
eigenaar van het succesvolle koffiemerk  
Giraffe Coffee Roasters en weet als geen 
ander hoe je een merk succesvol in de 
markt zet. 

Benieuwd naar het hele gesprek 
en wil je de rest van de tips weten? 
Luister Droomstart via de bekende 
podcast-kanalen zoals Spotify 
en Apple Podcast. Ga naar 
Droomstart.nl en mis niets van 
deze unieke ondernemersreis. 


		2022-05-30T13:21:04+0200
	Preflight Ticket Signature




