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Inleiding

Inleiding - Starten als affiliate

In dit gratis e-book 5 tips voor startende affiliates.  Waar moet je rekening 
mee houden als je van plan bent om te starten als affiliate. 

Veel plezier en succes met de start van jouw affiliate project

Met vriendelijke groet,
Thijs Wolters
Affiliate Academy



Onderwerp

1 - Kies een onderwerp dat dicht bij je staat

Wil je een affiliate site beginnen, kies dan een onderwerp dat dicht bij je staat. 

Ben je een fanatiek hardloper? 
Onderzoek wat voor een sites er allemaal zijn over 
hardlopen. Door een onderwerp te kiezen dat dicht bij je 
staat heb je al veel kennis die je kan delen op je affiliate 
site. 

Daarnaast is het leuker om bezig te zijn met een 
onderwerp waar je enthousiast over bent. 

Het is makkelijker om gemotiveerd aan de slag te gaan 
voor een onderwerp dat dicht bij je staat. 



Geld verdienen

2 - Onderzoek of er geld te verdienen is

Wat zijn er voor een hardloopblogs / webshops / affiliates en welke passende 
shops hebben een affiliateprogramma? 

Is het hardloop segment groot genoeg om  jouw omzetdoelstelling te halen? Hoe 
hoog is de concurrentie van webshops en affiliates? 

Op welke zoekwoorden wil je gevonden worden? Wat is de commissie voor een 
hardloopschoen / broek / shirt? 

Liggen er kansen voor promotie buiten sportkleding? Zoals een promotie voor 
een hardloopevent



Niche

3 - Ga voor de niche

Als uit jouw onderzoek blijkt dat de concurrentie hoog is, ga dan voor de niche. 

Voorbeelden hiervan zijn: marathon lopen, trailrunning of ultralopen. Binnen deze 
keuze is het van belang om opnieuw te onderzoeken of het er voldoende bereik 
is om sales te realiseren.

Niche te klein?  Ga internationaal! 
Uit jouw onderzoek blijkt dat het lastig gaat worden om voldoende mensen in 
Nederland naar jouw site te krijgen. 

Dit betekent dat er geen kansen liggen in Nederland 
maar misschien wel buiten de grenzen. 

Spreek en schrijf je goed engels / spaans of duits, 
dan is dit zeker het overwegen waard.



Wordpress

4 - Kies voor wordpress
Een affiliate site opstarten kan vrij eenvoudig met Wordpress.  
Wordpress is een CMS systeem waarmee je eenvoudig een website live kan 
zetten.  

Het kost wat tijd om er achter te komen hoe alle functies werken. En er zijn veel 
sites op het internet te vinden die je hierbij kunnen helpen. 

Wordpress is het grootste CMS systeem van de wereld, dus op elke vraag is 
wel een antwoord te vinden op het internet.

https://wordpress.com/


Plugins

5 - Plugins
Als je gebruikt maakt van Wordpress voor jouw affiliate site dan kan je je site 
uitbreiden door gebruik te maken van plugins. 

Plugins zijn een stukje software die je kan installeren op je site. Op deze manier 
kan je heel eenvoudig jouw website verbeteren en extra functionaliteiten toe 
voegen.

Yoast Seo Plugin
De plugin die je absoluut moet installeren is de Yoast Seo Plugin. Deze plugin 
controleert al je teksten die je schrijft. 

Je ontvangt direct tips hoe je je geschreven tekst 
kan verbeteren om beter gevonden te worden in 
google. 

Dit is een absolute must have als je in 
google wilt gaan scoren.

https://yoast.com/software/

