
Gespecialiseerde digitale marketing voor 
boekhoudkantoren met groeiambities

Talent Acquisitie | Client Acquisitie

Met Marketing for Accountants helpen we 
ambitieuze boekhoudkantoren met schalen 

door digitale website- en marketingstrategieën 
toe te passen voor talentacquisitie en 

klantenacquisitie.



In welk van deze 
vragen kan u zichzelf 
herkennen?
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Hoe  kunnen  we  de  kwa l i te i t  van  onze  
k lantenpor tefeu i l l e  ve rbeteren?  

Hoe  kunnen  we  de  werv ing  van  
cruc ia le  p ro f i e len  a l s  sen ior  
doss ierbeheerders  bevorderen  zonder  
recru i tment  agentschap?

Hoe  p ro f i l e ren  we  ons  
boekhoudkantoor  be te r  d ig i taa l?



Worden jullie vacatures 

online gemakkelijk 

gevonden?

Hoe sterk is de online 

présence van uw 

boekhoudkantoor?

Zelfs als uw boekhoudkantoor

een grote naamsbekendheid

geniet, is het vaak niet voldoende

om gewoon te wachten totdat de

klanten de deur binnenstappen.

Om in het digitaal tijdperk echt te

groeien, moet u online een sterk

merk opbouwen.

Marketing for Accountants

Als boekhoudkantoor bent u

gefocust op het bijstaan van

uw klanten in de planning

van hun financiële toekomst

en zekerheid.

Hoewel mond-aan-mondreclame een belangrijke instroom biedt voor

boekhoudkantoren, zoeken steeds meer mensen online hun weg. Ook

begeerde profielen zoeken online naar nieuwe carrièremogelijkheden.

Wees daarom vindbaar, mét een blijvende en sterke, positieve indruk.
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Retargeting
(banners)

PPC
(pay-per-click)

SEO

LinkedIn
Strategieën

Andere Sociale 
Netwerken

Video en
fotografie

Conversie
optimalisatie

Betaalde 
plaatsingen
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BOEKHOUD
KANTOOR

UW

+ Google Retargeting
+ LinkedIn + Gouden Gids

+ Indeed
+ LinkedIn Talent /Jobs
+ Niche platformen

+ LinkedIn Talent Platform
+ LinkedIn Display
+ LinkedIn Search

+ LinkedIn Video Ads
+ LinkedIn Client Acquisition + Facebook Ads

+ Youtube Ads

+ Bedrijfsvideo’s
+ Bedrijfsfotografie
+ Jobvideo’s
+ Team fotografie

+ Betere 
landingspagina’s

+ Meer conversies

+ De Basisfundamenten
+ Sterke Copywriting en 

Conversies
+ One-page optimalisaties

+ Link building
+ Vermeldingsontwikkeling

+ Blogging
+ SEO-reputatiebeheer

+ Google Ads
+ Bing Search

Hoe wij werken

Onze strategieën zijn zowel van toepassing op talentacquisitie als

klantenacquisitie. U kunt stoppen met het betalen van hoge recruitment fees.

Neem alles zelf in handen via onderstaande digitale marketingbenadering.

Sterke focus op vindbaarheid in zoekmachines (SEO), Accountancy

Employer branding, Conversie-optimalisatie, Google Maps-optimalisatie en

betaald (zoek)verkeer via Google Ads en sociale media. Bekijk hieronder het

Digitaal Accountancy Concurrentiemodel van Marketing For Accountants.
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Wij met regio-exclusiviteit en werken niet met mogelijke plaatselijke 
concurrenten. MFA wordt zo uw ‘unfair advantage’ bij manier van spreken.

Programma Overzicht 
1 s t e  F a s e

1. Verbeteren website-conversies

2. Gemakkelijke vindbaarheid in Google

3. Link building & Online Autoriteitsontwikkeling

4. Boekhoudkundige talentwerving via LinkedIn

5. Betaald verkeer via Google, Bing, LinkedIn

6. Sociale Media Accountancy Strategieën

7. Retargeting op websitebezoekers

8. Nummer 1 in Google Maps
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Wist u dat Google de zoekresultaten in Google sorteert volgens het criterium van

relevantie? Wat in de ogen van Google het meest relevante resultaat is voor een gegeven

zoekopdracht, bijvoorbeeld “boekhoudkantoor”, wint de positionering en prijkt bovenaan de

rangschikking. Wij weten precies wat nodig is om dit resultaat voor uw websites te behalen.

2
Pagina-optimalisatie voor zoekmachines (SEO) 

1
Krijg de beste en meest converterende website

( a p a r t e  w e b s i t e s  v o o r  t a l e n t a c q u i s i t i e  e n  
k l a n t e n a c q u i s i t i e )

De bouw van een nieuwe, frisse én

vooral marketingdoeltreffende website

zit altijd inbegrepen in de standaardprijs!

Het programma start met de

fundering: de website – of liever

websites. Want talentacquisitie hoort op

een aparte website te gebeuren,

helemaal gethematiseerd in de huisstijl

van het kantoor. De best practices op

basis van jaren ervaring.

Programma Overzicht 
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Programma Overzicht 

3
Link Building & Inhoudsontwikkeling

Eens het design en de on-page SEO is

afgewerkt, kunnen we beginnen aan

off-page SEO. Hierbij ligt de focus op

het opbouwen van online autoriteit op

andere plekken buiten de website zelf.

Via een techniek die we ‘Link building’

noemen, bouwen we online autoriteit

op waardoor uw website hogerop

komt dan die van de concurrenten op

specifieke zoekopdrachten.
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Directory-optimalisatie voor Locaties

Om een hoge positie te claimen in Google Maps passen wij verschillende technieken

toe om bestaande locatiedatabases te verrijken met data. Dit is arbeidsintensief

maar loont heel sterk, bijvoorbeeld door gevoelig meer informatieve telefoontjes.

Ons team zal uw boekhoudkantoor

zichtbaarheid geven op meer dan

honderd kaarten, apps, zoekmachines

en directory’s. Denk aan Google My

Business, Bing Local, GoudenGids, en

vele anderen.

Door onze directory-optimalisatie voor

locaties zorgen we dat Google Maps

veel belangrijke triggersignalen krijgt

waardoor uw positie in Google Maps

drastisch verhoogt op zoekwoorden

als ‘boekhoudkantoor’.
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Programma Overzicht 

5
LinkedIn Marketing voor Talentacquisitie

LinkedIn is een belangrijk platform om uw talentacquisitie-doelstellingen te

behalen. U zou ervan verschieten hoe weinig boekhoudkantoren LinkedIn

gebruiken in de zoektocht naar talent of nieuwe opportuniteiten.

Talent Acquisitie – Waar veel boekhoudkantoren hun

senior profielvacatures promoten via Facebook, doen

zij dit zelden via LinkedIn – nochtans de plek waar de

kansen op het vinden van het juiste profiel drastisch

hoger liggen.
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B2B marketing – Een actieve aanwezigheid op

LinkedIn genereert verschillende mogelijkheden in de

B2B-bedrijfsontwikkeling van uw boekhoudkantoor.

Uw ideale prospecten hebben een LinkedIn-profiel,

dat is meestal het geval. Maar bereikt u hen al?
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Uitgelicht: Talentacquisitie via LinkedIn Marketing

Als boekhoudkantoor heeft het

weinig zin nieuw cliënteel aan te

trekken zonder de nodige

servicecapaciteit. Bij veel kantoren

situeert de bottleneck van de groei

zich bij het vinden van de juiste

profielen. Het vinden van een

senior dossierbeheerder is voor

velen een grote uitdaging.

Programma Overzicht 

9

LinkedIn is de ideale plek om nieuw

personeel te vinden, ook mensen die

momenteel ergens werkzaam zijn –

maar wel open staan voor nieuwe

vacatureopportuniteiten. Laat een

nieuwe medewerker uw kantoor

geen €7000 kosten aan recruitment

agency fees. Betaal liever €212 aan

marketinguitgaven. Dat domein is

onze specialiteit.
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Pay-Per-Click: relevant zoekverkeer inkopen bij Google en Bing

Een krachtig design, sterke copywriting, goede SEO en Google Ads: dat is de

gouden combinatie die steeds opnieuw wint. Maar slechts weinig

marketingbedrijven maken de combinatie. Het is geen geheim dat de meeste

bedrijven Google Ads niet zo efficiënt gebruiken als ze zouden kunnen. De

meesten kopen enkel verkeer in, zonder de on-page gebruikerservaring te

gaan optimaliseren. Ook de SEO heeft een invloed op de prijs die per klik wordt

betaald aan Google. Hoe beter de SEO, hoe lager de kostprijs.

Wij nemen wel die moeilijke stappen en zijn bovendien helemaal toegespitst op

wat voor boekhoudkantoren goed werkt, en vooral: wat niet werkt. Ook binnen

Pay-Per-Click. Hierdoor ligt de ROI niet enkel hoger, maar start hij veel sneller.

Programma Overzicht 

10



Programma Overzicht 
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Retargeting via andere kanalen

Via specifieke retargetingcampagnes krijgen we plaatsingen bij HLN, en de

Standaard, Knack en nog veel meer media. We zetten uw boekhoudkantoor in de

kijker op premium plekken zonder dat dit maandelijks meer kost dan 100 euro.
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Sociale Media

Uw bestaande sociale mediakanalen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of

Youtube hebben ook een grote SEO-meerwaarde. We kijken verder dan enkel

het plaatsen van periodieke updates op uw sociale kanalen. We zorgen voor

een verwevenheid met de eerder genoemde SEO-strategie.
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Advertenties via sociale media

Met de mogelijkheden van retargeting via

Facebook en LinkedIn kunnen de meest

geïnteresseerde mensen uw bedrijf en uw

belangrijkste diensten (her)ontdekken.



Ook werving en employer 
branding is een kwestie van 
marketing

O p  e l k e  H R - u i t d a g i n g  i n  u w  
b o e k h o u d k a n t o o r  h e b b e n  w i j  
d e  j u i s t e  m a r k e t i n g o p l o s s i n g

#1
Gesponsorde vacatureplaatsingen 

voor dossierbeheerders / 
boekhouders

#2
De juiste kandidaten aantrekken

#3
Uw boekhoudkantoor in een 
positieve kijker plaatsen met 

Employer Branding

In een boekhoudkantoor is talentwerving even belangrijk als 

klantenwerving. Beiden zijn een kwestie van de juiste marketing. 

Laat de volgende senior dossierbeheerder je geen €7000 kosten 

aan recruitment agency fees,  maar €212 aan marketing fees.”
Jeroen Van Raemdonck - bestuurder
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ROI-meting in tracking dashboard

Het doel van dit hele programma

is natuurlijk dat er meetbare

resultaten volgen die we kunnen

gaan terugrekenen naar een ROI.

Om dat doel te bereiken, zorgen

we dat de resultaten duidelijk

kwantificeerbaar zijn door een

transparant trackingsysteem.

Met Google Analytics op de website kunnen we zien hoeveel mensen de

website bezoeken, welke de demografische groepen zijn, welke pagina’s het

populairst zijn, en hoeveel waardevolle acties er gebeuren (e-mails,

telefoontjes, inzendingen sollicitaties, …). U krijgt hiervan een LIVE rapport via

onze eigen, gebruiksvriendelijke tracking tool.

1. Verkeertrends en zoektrends

De hoeksteen van onze activiteiten situeert zich in SEO: het optimaliseren van

de website voor een betere positionering in Google en Google Maps. De

rangschikking bij de belangrijkste zoekwoorden worden elke dag ingeladen in

ons systeem. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de effecten van de

marketinginspanningen..

2. SEO-tracking

In het dashboard wordt eveneens gemeten welke de return is van de Pay-

per-click kanalen, Google, LinkedIn en Facebook. Ons systeem meet exact

hoeveel nieuwe leads uit deze kanalen afkomstig zijn.

3. Statistieken van betaalde kanalen
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Programma Overzicht (toekomst)

2 d e  F a s e

Twitter is voor accountants een misschien ongekend platform maar het bezit

advertentiemogelijkheden en hoge doelgroepen die nergens anders te vinden

zijn. Ook voor rekrutering bevinden er zich in Twitter interessante opties.

T w i t t e r

Wil u uw Employer Branding versterken of klantenacquisitie een duw in de

rug geven? Wij beschikken over de juiste infrastructuur om mooie video-

opnames te maken van uw boekhoudkantoor en team.

Video marketing

Via Live chat, een widget op de website, kunnen websitebezoekers nog

gemakkelijker in contact treden met uw kantoor.

Live Chat 
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Webinars zijn een uitstekend kanaal om uw expertise tentoon te stellen en uw

sectorautoriteit te bevestigen.

Webinars



Onze klanten
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Enkele van de vele klanten, naast boekhoudkantoren, 
waarmee wij al gewerkt hebben via Varamedia BV 
(websitebouw + online marketing).



Ervaringen

“De opstart van de samenwerking

met Varamedia BV was de beste

beslissing van 2019 voor AquaConsult

en Voventi CVBA.

De omzet uit het aantal online leads is meer dan vertienvoudigd. Van 4

leads per maand, naar 4 leads per DAG.”

Met Luc Lambrechts hebben we van AquaConsult het voorbije jaar een

toonaangevend bedrijf gemaakt met een spectaculaire groei van 195,74%.

Luc Lambrechts
CEO Voventi CVBA 
CEO Porta Fortuna Real  Estate
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