
 

Tom Zoethout 
Business Improver

Contact 
 
Werkomgeving: Nederland  

 linkedin.com/in/tomzoethout/ 

Meer info?  
Neem contact op met: 
eugene.kuisch@in2improvement.nl  
06–15200600 


peter.holtkamp@in2improvement.nl  
06–25633243 


Expertisegebieden 
• Internet Strategie

• Internet Marketing

• Online Marketing

• Internet Consultancy

• Zoekmachine optimalisatie

• Bouw conversiegerichte websites

• Content creatie

• Creatie blended learning trainingen

• Trainer, spreker, auteur


Branche ervaring 
• ICT 

• Zakelijke dienstverlening 

• Pharma

 

Ik vind mijn voldoening in mensen en bedrijven te helpen. 
Dat kan een recht-door-zee vraag zijn: “ik wil meer 
relevant verkeer op mijn website, waar contacten, leads 
en klanten uitkomen”. Maar ook bedrijven helpen hun 
werkelijk drijfveren te vinden en benoemen, waarmee zij 
zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Dus 
op andere gronden dan functionaliteit, voordeel en prijs. 
Is er meer dan? Ja dus!


Ik kan genieten van samenwerken met anderen! En dat 
kan prima zonder overeenkomsten, B.V.’s enzovoort. Dat 
houd het niet bij elkaar. Dat is schijnzekerheid. Als je bij 
elkaar past, elkaar goed aanvult en elkaar ruimte geeft 
gaat het swingen en groeien. Zo werk met partners, maar 
ook met klanten. Als je het niet meer leuk vindt of het 
liever met een ander gaat doen, moet je elkaar loslaten 
en positief afscheid nemen.


Als ik met een klant aan het werk ga, slaat mijn 
enthousiasme en energie op ze over. Ik kan bezielend 
spreken en mensen meenemen op een visie en de reis 
naar het doel. Vervolgens ben ik rete-concreet! Ik wil 
zoveel mogelijk het meetbaar maken, zodat we allen 
hetzelfde doel voor ogen hebben en op dezelfde pagina 
zijn. Want het gaat om resultaat, maar wel ondernemend 
en met plezier!


Mijn toegevoegde waarde  
• Resultaat gedreven


• Snel komen tot de kern


• Prettig om mee samen te werken


• Door metaforen en beeldspraak complexe materie 
eenvoudig en begrijpelijk maken


https://www.linkedin.com/in/tomzoethout/


Opleiding 
Commercieel Technische 
Bedrijfskunde  
1986 – 1990 | TH Rijswijk


Trainingen  
Breed scala aan trainingen o.g.v. 
internet en internet marketing

Tom Zoethout 
Business Improver

Ervaring 

Zelfstandig | Ondernemer 

2014 - heden |  Internet Marketeers 

Consultancy, Projectmanagement en internet 
oplossingen voor MKB bedrijven


2004 - 2014  
Franchise nemer WSI - Internet Consulting en webbouw

2002 – heden 

Project manager, consultant en interim manager

Al zo’n 120 bedrijven geholpen. 10-tallen zijn vele jaren 
klant geweest, ik ga altijd voor lange termijn relaties.


Manager | KPN 

1990 - eind 2001

Vanaf 1994 diverse managementfuncties bekleed, 
waarbij opzetten en uitbouwen, new business en andere 
uitdagingen de rode draad waren.


Vanaf 1991 t/m 2001 onderdeel van Management 
Development Programma’s


Referentie 
Op aanvraag zijn referenties beschikbaar.

Vaardigheden 
Talen 
Nederlands               

Engels


Software 
MS Office 

WordPress  

Camtasia 



