
Marieke - MaMarketing 
Joke: Hoi allemaal. , vandaag gaan we een hele leuke leuke dame 
spreken. En dat gaat in het Nederlands We spreken vandaag met 
Marieke. Marieke is van MaMarketing en superleuk meid Hi. Marieke, 
welkom.  

Marieke: Hi. Dank  

Joke: je wel. Zo leuk dat we elkaar weer spreken vertel eens en aan 
de luisteraars. Wie ben je. 

Wat doe je? En wat is je mega enge maar gave doel.  

Marieke: Nou, ik ben Marieke, vijfendertig jaar. Ik ben ook mama van 
mijn zoontje van zes. daarnaast ben ik social media manager. heb ik 
mijn eigen bedrijf opgestart vorig jaar. En daarnaast werk ik ook nog 
in de gehandicaptenzorg. En sindskort ben ik ook nog begonnen met 
oorbellen  

Joke: maken. 

oh wauw, ik zag inderdaad iets voorbij komen van MarieCreations En. 
Je maakt dan speciale oorbellen van bepaald van klei.  

Marieke: En dat is dan licht gewicht die van jou ook gewoon grote 
oorbellen in je oren.  

Joke: Ja. Zo fijn. Wat anders dan eh. Dan heb je van die lange 
oorlellen. En dat is dan je je missie. 

Wat je gave doel?. Want je doet. Heel veel dingen. Superleuk. en wat 
is je, wat is is je grote enge doel  

Marieke: nou. Eerst was mijn doel eigenlijk om helemaal om 
zelfstandig te gaan uit loondienst ook. Alleen Ja, ik vind de zorg. Ik 
kom daar niet weg, want ik vind het gewoon. Ja. Maar ik doe het 
eigenlijk gewoon om het allebei te blijven doen. 



Maar wel jawel hoor, dat iedereen kan helpen. En als jij drie dingen 
ook kan blijven  

Joke: combineren. Ja, precies, he. Dus dus dat je niet jezelf voorbij 
rent. En ook niet anderen voorbij rent. Want hij weet je alles wil blijven 
doen. Maar wel een mooie mooie balans daarin ja tof dus je ziet jezelf 
eigenlijk wel als een Multipotentialite 

ja. Ja, zeker Alles willen doen en ook alles mooi gaan combineren  

ja, te gek en. Want ja, ik vind dat echt fantastisch. Dat oh en je en in 
de zorg en twee bedrijven. En een gezin ook nog eens en gewoon. 
ook gewoon veel op social media en leuk gezellig kletsen, alles. Je 
doet het allemaal allemaal Hoe ga jij om met Als je zoveel ideeën 
hebt, komt het wel eens voor dat je er in een keer heel veel 
tegelijkertijd hebt. 

Dat je niet weet wat je moet doen of, hoe ga je daarmee om? Eh, ja,  

Marieke: ik. In het begin kwam echt alles helemaal binnen. En ja, dan 
wordt het voor super druk in je hoofd. En dan heb je geen overzicht 
meer. En wat doe je dan?. Ik heb wel geleerd dat ik gewoon je moet 
op tijd je rust nemen. En ook gewoon even tijd voor jezelf nemen en 
bijvoorbeeld je telefoon ff helemaal uitzetten gewoon. 

ff helemaal niks. Ja. Ja, belangrijk dan kan je het veel beter scheiden 
zeg maar. En dat is gewoon. Ja. En de ideeen als die komen, dan 
schrijf ik ze op of ik sla het op want. Op Instagram kun je natuurlijk 
een post saven dus die kan je opslaan..  

Joke: En kom je daar ook nog wel eens bij terug bij alle posts?, want 
ik sla heel veel op. 

Maar om echt terug te kijken naar de opgeslagen posts.. Ik doe dat 
niet zoveel. Doe jij dat?.  



Marieke: Jawel. Want af en toe denk ik Nou, ga ik hieraan werken. 
Maar goed. zoals alle creatievelingen weten. ik kan dat niet sturen. 
Nee, dan ga ik daar doorheen bladeren. Als ik effetjes geen inspiratie  

heb. 

Joke: Wat goed. En je zegt Ik schrijf ze op, he. Heb je daar een boekje 
voor of online notities of gewoon het eerste velletje papier. wat voor 
je ligt?, of allemaal.  

Ja. ik heb van die Post-Its Zeg maar gewoon. En daar heb ik dan het 
een en ander opgeschreven.. dus Je  

bureau ligt vol met Post-Its I love it nooit Ooit aan gedacht. 

om bijvoorbeeld een bullet journal of iets dergelijkst te gaan doen. Ja 
dat  

is  

Marieke: misschien wel beter. Dat alles gewoon op één plek is want 
nu kan het overal liggen  

Joke: Ja dat is handig wacht, ik had ergens een idee, waar had ik het 
ook alweer? Ja.. hahaha. Geweldig. Hey en ehm. Want jij hebt een 
geweldige creatieve reis hier. Je doet ontzettend veel in je bedrijf. 

wanneer ben je begonnen met je bedrijf met sociale media expert? 
Vorig jaar. Juni  

Marieke: vorig jaar 1 juni is mijn bedrijf ingeschreven want dat is wel 
een mooie datum. Mooi op de helft van het jaar van het jaar.  

Joke: Ja, mooi toch, na 6 maanden hoppakee. Gefeliciteerd met je 
jubileum ja, en wat is eigenlijk je grootste struggle geweest? Heb je 
bijvoorbeeld last gehad gehad van de zogeheten 'syndromen'?.? 



Je weet wel 'imposter syndrome' of. het 'Ekster' of 'Shiny Object' 
syndrome of supervrouw het allemaal alleen willen doen. En hoe ging 
je daarmee om?  

Marieke: Volgens mij? Voor alles wel een beetje. Maar die van alles 
alleen willen doen. dat is wel. Ja, dat vooral het begin. Wil je ook 
gewoon alles alleen doen wat je wil. 

De controle houden  

Joke: over alles. Ja, hè, omdat het waarschijnlijk nog nieuw is en dan 
denk je 'als ik het maar ook bijhoud' tenminste. Ja,, ja. kun je dat een 
beetje loslaten?? Haha, als jij het doet dan gaat het goed. Ja.  

Marieke: Nou, ik ben van mening dat anderen het ook kunnen. Als die 
daar bijvoorbeeld in gespecialiseerd zijn. Dan kom je vanzelf achter. 

Dus.  

Joke: Ja. Ja. En daar kom jij , wat je net zegt, vanzelf wel achter dat 
je. 'oh dit wil ik wel heel goed kunnen maar daar dat ben ik eigenlijk 
niet geschikt voor bijvoorbeeld. Mijn admi; ik kan het maar de 
boekhouder mag wel mooi, zeg maar. Het eind van het jaar. Alles 
regelen . Die heb ik ook nou, een boekhouder ja, fijn is dat dan hoef je 
daar je vingers niet meer aan te branden jij bent natuurlijk 
gespecialiseerd in social media. Dus als iemand zegt van 'Social 
media, superleuk. Maar ik heb er geen idee hoe en wat', dan kunnen 
ze bij jou terecht. Precies. Ja, Leuk! Hey en wij kennen elkaar via 
Instagram ja. Super!. Ja, echt heel leuk. 

Ja écht heel leuk! Ik durf het bijna niet te vragen en ik hoef het ook 
eigenlijk niet te vragen want je bent social-mediaexpert. Maar wat 
vind je van de creatieve community die en wat vind je er het mooiste 
aan?  

Marieke: Ja, het is gewoon geweldig. Ik vind het mooiste, denk ik dat. 
ook al zou je bijvoorbeeld hetzelfde doen qua werk. 



Ja. Je voelt niet als een concurrent. We zijn allemaal één zeg maar en 
iedereen heeft zo zijn eigen dingetjes weer. En ja, het is gewoon echt 
heel fijn. Iedereen  

Joke: helpt elkaar ook. Ja hè. Het is gewoon wat je zegt. We zijn geen 
concurrenten, Ook al doe je hetzelfde Ja. is dat je heel mooie maar 
komt daar. 

Soms ook niet een beetje een imposter syndrome voorbij kijken?. 
Omdat je omdat er zoveel mensen zijn die bijvoorbeeld het zelfde 
doen. Tenminste, als ik kijk naar mezelf, denk ik. O, en zoveel mensen 
die dit twintigduizend keer beter kunnen dan ik of mooier of weet je 
wel en dan maar. Ja, ervaar jij dat ook soms of niet, kan hè? 

Af en toe  

Marieke: wel. Als ik soms kijk naar iemand dan denk ik, oh die doet 
het zo goed. Maar dan denk ik ook, maar goed, die zijn niet zoals ik. 
En mensen komen toch naar je toe om wie dat je bent, zeg maar dus. 
Ja.  

Joke: Precies, mensen doen het voor jou en kiezen jou. En dat is. Je 
hoeft helemaal niet hè? Rare dingen uit te vogelen uniek te zijn. 

Jij bent al uniek. En ook al doe je hetzelfde, je doet niet hetzelfde  

Marieke: En dat werkt ook niet als je je anders voor gaat doen en 
andere andere dingen probeert om maar aandacht te krijgen 
bijvoorbeeld. Wat dan ben je jezelf niet en dan komt het ook niet over  

Joke: helemaal waar? Echt helemaal waar. Ik vergelijk het altijd met 
auto's of met spijkerbroeken weet je, die zijn er ook in allemaal 
soorten en maten en modellen en merken? Ja. Je kan niet een 
spijkerbroek voor iedereen hebben, toch? Nee, Nee. Er  

Marieke: Da's een hele goeie Die had ik nog niet gehoord.  



Joke: Vroeger was ik heel erg van de Levi's inmiddels niet meer. Maar 
goed, nog even daarover haha.. Maar goed, maakt niet uit. Haha. En 
op social media waar kunnen mensen jou vinden?  

Marieke: Op Instagram zit ik eigenlijk voornamelijk MaMarketing.nl. 

En Maricreations.nl ja, ik met MaMarketing.nl ben ik zit ik ook wel op 
LinkedIn maar ja, Ik weet het niet. Ik ben wel echt een Instagrammer, 
zeg maar.  

Joke: Ja, is ook hè, Instagram is ook echt vooral veel voor de 
creatieve creatievelingen. En met je oorbellen is het natuurlijk wel. 
Echt een perfecte plek daar en denkt en LinkedIn wordt vaker gezien 
voor nou ja, zakelijke dienstverlening. 

Aan de andere kant. Ja. Nou, goed weer. Ik denk dat er ook wel een 
beetje meer overflow begint te komen. Dat je elkaar overal kunt 
vinden Top. En je website is mamarketing.nl?. Ja, klopt. En ik heb 
gehoord dat je ook echt een geweldige actie hebt nu speciaal voor de 
podcastluisteraars Graag  

Marieke: Ja dat klopt. Speciaal voor alleen de mensen die podcast 
beluisteren. 

Krijgen ze tien procent korting op een personal branding fotoshoot. 
Want dat hoort natuurlijk ook bij social media manager vind ik dat je 
ook wel hele goeie foto's hebt om online te kunnen gaan.  

Joke: Ja. Ja. Want die bied jij jij biedt personal brandingfoto's. jij hebt 
de mijne gemaakt. Super mooi, ben er heel blij mee. Echt heel vet. 

En wat een unieke kans dat mensen nu 10% korting kunnen krijgen. 
Hoe kunnen ze die korting van jou krijgen?  

Marieke: Ik denk dat ze gewoon het woordje podcast naar mij 
moeten sturen via Instagram.  



Joke: Dat vind ik wel een leuke. Dat vind ik ook een hele leuke dus dm 
'podcast' naar Marieke in mamarketing.nl en maak kans of nee. 

Niet maak kans, dan krijg je tien procent korting op een personal 
brandingshoot. Awesome supergaaf Hey Zijn er nog dingen die je 
graag zou willen delen. Heb je nog een toffe quote waar je. ons mee 
mag verblijden. Mee wil verblijden?  

Marieke: Ja, die heb ik even kijken of dat ik hem goed oplees.  

Joke: Haha,  

Marieke: Ja weet je ik ben bij iemand die veel memories maakt. 

En helemaal niet van de spulletjes want, ja, hè bij mij zitten daar geen 
geen emotionele waarde aan. Het gaat echt om 'r. Ja, om de 
momenten die je samen maakt want dat is heel kostbaar in het leven. 
Ja absoluut ja. Dus ik kwam de quote tegen 'Collect Moments, not 
Things'. ja, die heb ik eigenlijk alweer een hele tijd geleden kwam ik je 
tegen en die staat 

bij mijn Facebook erbij onder bij mijn ding en ik denk dat. Je dat is 
wel echt een hele mooie quote  

Joke: dat is zeker een mooie. 'Collect Moments, not Things'. Gaan we 
erin willen zetten, top marieke, ontzettend bedankt voor je tijd en je 
energie Ik vond het super leuk. Ik ook. Ik vind het ook altijd zo heel 
gezellig met jou. Echt zo leuk. Ja. lieve luisteraars, kijk alsjeblieft ook 
op de website van Marieke. En in haar social media want she is 
awesome ja, heel erg toffe dingen die ze doet. En als jullie vragen 
hebben ik hoor ze heel graag. Stuur me een berichtje en dan zorg ik 
ervoor dat het bij Marieke terechtkomt, of dm haar persoonlijk. 

Uiteraard met het woord 'podcast'. En pak die korting. Super Cool. 
Dank jullie wel allemaal. Marieke. Dank je wel.  

Marieke: Dank je wel En dank je wel alle luisteraars natuurlijk ook 
voor het luisteren.  



Joke: Super leuk! Enne, tot de volgende keer. Doei! Of houdoe hè.  

Marieke: Haha. Ja eigenlijk wel! Eigenlijk wel.


