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Inleiding 
 
Jij bent iemand met veel kennis en professionele ervaring. En die wil je 
het liefst inzetten om zoveel mogelijk mensen te helpen. 

Dat wordt gemakkelijker als jouw klanten en prospects jou zien als een 
expert op jouw vakgebied. De vraag is hoe krijg je dat voor elkaar? De 
snelste en eenvoudigste manier is door te bloggen! 

Een blog waarin jij laat ziet hoe je werkt, wat jou beweegt, wat je allemaal 
te bieden hebt en hoe je op jouw unieke en betrokken wijze mensen 
verder helpt of van een probleem verlost. Dat is waarmee je jouw 
lezerspubliek vindt en bindt, waarmee je waarde biedt en op grond 
waarvan anderen jou als expert gaan zien. 

Dat bloggen goed is voor je business, dat heb je vast al vaker gehoord. 
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je nu dit e-book met de 50 beste 
blogtips leest.  

Met deze tips wil ik je graag goed op weg helpen, zodat jij het maximale 
uit jouw blog kunt halen en daarmee een volkomen uniek en belangrijk 
onderdeel van jouw marketing wordt. Met deze tips kun je meteen aan 
de slag en voorkom je veelgemaakte blogfouten. Deze 50 onmisbare 
blogtips kunnen jou helpen om van jouw blog een succes te maken en 
van je lezers klanten te maken.  
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Leeswijzer 
 
Dit e-book is een naslagwerk voor ondernemers. Voor ondernemers die willen bloggen en ook 
voor ondernemers die al bloggen. Hoe kan dat, vraag jij je misschien af? Dat kan omdat dit e-
book een indeling heeft die ondernemers in alle stadia van hun blogervaring ondersteunt. 

 

De indeling 

Er zijn twee soorten indelingen in dit e-book met 50 tips. Dit zijn de twee indelingen op basis 
van: 
 

1) de categorie van de tips 
2) de verdeling van basistips en verdiepingstips 

 
 
De categorieën 
De tips zijn verdeeld in vijf categorieën en deze vergemakkelijken de navigatie: 

1) Doel 
2) Content 
3) Schrijven 
4) Strategie 
5) Promotie 

 
Basistips en verdiepingstips 
Deze indeling is er voor jou! Op sommige vlakken voel je je misschien een beginneling en over 
andere elementen voel jij je misschien al behoorlijk ervaren. Soms heb je haast, en op andere 
momenten gun je jezelf de tijd en rust om je ergens in te verdiepen. Dus heb ik het je makkelijk 
gemaakt. Jij mag kiezen! 
 
 
De volgorde 
De tips staan dus geordend per categorie. Deze volgen een logische volgorde, in de basis. Maar 
lees en pas vooral toe wat JIJ het meest logisch vindt voor jezelf, je bedrijf en jouw blog! 
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DOEL TIP 1    Bepaal wat je wil bereiken 

 
DE BASIS 
Bepaal voor je gaat schrijven wat je precies wil bereiken met je blog. Wil je mensen 
inspireren, wil je ze tot actie aanzetten, wil je jouw deskundigheid laten zien? Krijg dit helder 
voor jezelf en gebruik dat als focus voor je artikelen. Daarmee trek je jouw doelgroep gericht 
aan. 
 
 
DE VERDIEPING 
Wat je wil bereiken voor je blog kun je onderverdelen in doelen die meetbaar zijn en doelen 
die niet of minder meetbaar zijn. 
Meetbare doelen kunnen iets zeggen over wie je wil bereiken en hoeveel van die soort 
mensen je wil bereiken. Minder meetbare doelen kunnen iets zeggen over het gevoel dat jij er 
aan wil overhouden, je hogere doel met je blog voor jezelf en of voor je bedrijf. Stel een lijstje 
op van de vragen die jij jezelf kunt stellen over wat je met jouw blog wil bereiken. 
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DOEL TIP 2    Bepaal voor wie jij wil bloggen 
 
DE BASIS 
Wat is jouw primaire doelgroep? Wie zijn de mensen voor wie jij een probleem kunt 
oplossen? Hoe beter je dit voor jezelf in kaart brengt, des te interessanter worden jouw 
blogartikelen voor jouw lezers. 
 
 
DE VERDIEPING 
Je hebt jouw primaire doelgroep al helemaal duidelijk, en dan is het goed om periodiek (eens 
per jaar, eens per zes maanden, of vaker) dit eens onder de loep te  nemen. Wie zijn die 
mensen? Mannen of vrouwen? In welke leeftijdscategorie zitten zij? Hoeveel geld hebben ze 
te besteden? Waar wonen ze (postcodegebied). Hebben ze kinderen of niet? Wat kopen ze 
nog meer? Wat zijn hun hobby’s. Hoe besteden ze hun vakanties. Alles wat ze tot een hele 
specifieke doelgroep maken die graag jouw blogartikelen leest. 
 
 
 

 
 
DOEL TIP 3    Wees helder over je blogonderwerpen 
 
DE BASIS 
Kies blogonderwerpen die te maken hebben met wat jouw lezers willen lezen en die etaleren 
waar jij deskundig over bent. De verleiding bestaat namelijk dat je graag blogt over 
onderwerpen die jou aanspreken, maar de valkuil hiervan is dat dit niet per definitie is waar je 
lezers in zijn geïnteresseerd. Stel dus van tevoren vast over welke onderwerpen je iets 
waardevols hebt te melden vanuit het oogpunt van jouw doelgroep. 
 
 
DE VERDIEPING 
Er zijn diverse manieren om te ontdekken wat jouw doelgroep graag wil lezen. Dit zijn er een 
paar: 

- Vraag je eigen kring van contacten (die in jouw doelgroep zitten) 
- Lees blogs van anderen die jouw doelgroep bedienen (met een ander onderwerp) 
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CONTENT TIP 4    Zoek gericht naar blogonderwerpen  
 
DE BASIS 
Kies onderwerpen voor je blogs die leven bij je doelgroep. Kijk dus naar wat je doelgroep 
bezighoudt, waar anderen over bloggen en lees over de problemen die jouw doelgroep heeft. 
Dit kan onder andere op blogsites, in forums, op LinkedIn, op websites van 
brancheverenigingen of in vakbladen. 
 
 
DE VERDIEPING 
Besef dat de wensen van je lezers kan verschuiven. Maak er daarom een gewoonte van 
gemaakt om regelmatig vragen te stellen. Dat levert meestal leuke verrassingen op en vaak 
ook inspiratie voor nieuwe onderwerpen.  
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CONTENT TIP 5    Gebruik afbeeldingen doelbewust 
 
DE BASIS 
Afbeeldingen in de tekst verlevendigen je verhaal, maar kies ze wel zorgvuldig. Als ze niet iets 
toevoegen aan je boodschap, laat ze dan weg. Ze leiden de lezer in dat geval alleen maar af, of 
zelfs weg van je blog en dat is wel het laatste wat je wil. 
 

 
DE VERDIEPING 
Ook is het zo dat je afbeeldingen die niet iets toevoegen aan je boodschap beter weggelaten 
kunnen worden. Ze leiden de lezer anders alleen maar af, of zelfs weg van je blog. Dit 
betekent ook dat de afbeeldingen die je gebruikt van een goede kwaliteit moeten zijn. Je wil 
niet dat juist die afbeelding afbreuk doet aan je verhaal. 
 

 
 
 
 

CONTENT TIP 6    Maak de tekst leesbaar op 
 
DE BASIS 
Je blog telt ongeveer 300-700 woorden en door een slimme opmaak verhoog je de 
leesbaarheid. Gebruik witregels om paragrafen te scheiden, gebruik bullet points of nummers 
voor opsommingen en maak belangrijke worden vet. Goede leesbaarheid houdt de aandacht 
van de lezer vast tot aan het eind, tot en  met de call to action (zie ook TIP 26). 

 
DE VERDIEPING 
De meeste mensen lezen tegenwoordig op schermpjes en hebben zich onbewust aangeleerd 
om ‘scannend’ te lezen. Dat houdt in de ze door de tekst heen springen, van het ene ding dat 
opvalt naar het andere ding. Door hier bewust keuzes in te maken, kun jij die lezers leiden in 
hun sprongen: maak de belangrijkste woorden vetgedrukt. Zo missen ze de essentie niet. 
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TIP 4 TIP 7    Schrijf unieke content 
DE BASIS 
Het is prima, heel slim zelfs, om je te laten inspireren door andere bloggers. Zorg er alleen 
wel voor dat je waarde blijft geven aan je lezers. Een bekend onderwerp in een nieuw jasje, 
met jouw unieke visie of een tegendraadse kijk is wat jouw lezers zal blijven boeien. Op die 
manier blijf je onderscheidend. 
 
DE VERDIEPING 
Een goede manier om dicht bij jezelf te blijven als je schrijft, is om 1) een vraag te 
beantwoorden (een vraag die jij jezelf stelt) en 2) je antwoord op die vraag zo snel mogelijk 
op te schrijven. Hiermee blijf je het dichtst bij je spreeksnelheid en daarmee ook bij jouw 
unieke manier van spreken. 
 
 
 
 
CONTENT TIP 8    Gebruik toepasselijke afbeeldingen 
DE BASIS 
Afbeeldingen moeten passen bij de blog en die iets toevoegen in waarde of iets benadrukken. 
Dit geldt ook voor de illustraties van je blogsite. Alles moet passen bij jouw thema en de 
inhoud. Dit versterkt jouw boodschap en wekt vertrouwen bij de lezers. 
 
DE VERDIEPING 
Zorg dat je afbeeldingen kiest die je verhaal ondersteunen. Kies dus voor: 

- goede beeldkwaliteit 
- integere afbeeldingen (die aansluiten bij je doelgroep) 

 
En vermijd afbeeldingen die: 

- schreeuwerig zijn (qua boodschap, kleur of tekst) 
- onscherp zijn 
- te groot of te klein zijn 

 
Of, maak ze zelf met: 

- Canva https://www.canva.com/  
- Pablo http://bufferapp.com/pablo  
- PicMonkey http://www.picmonkey.com/  

Zorg er dan wel voor dat als je foto’s gebruikt in deze programma’s dat jij zelf de rechten 
over die foto’s hebt. 
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CONTENT TIP 9    Gebruik uitsluitend legale afbeeldingen 
DE BASIS 
Zorg dat je op je blog afbeeldingen plaatst waarvan je het recht op publicatie hebt. Je kunt op 
internet overal stockfoto’s of andere rechtenvrije afbeeldingen downloaden, zoals 
http://unsplash.com/ en http://picjumbo.com/. 
 
DE VERDIEPING 
Als je echt meer wil weten over de juridische kant van bloggen en de wetgeving rondom het 
gebruik van afbeeldingen, dan raad ik je aan om de blogartikelen over dit eindeloos 
interessante onderwerp te lezen van Charlotte’s Law via 
https://www.charlotteslaw.nl/?s=foto%27s 
 
 
 
 
 
CONTENT TIP 10    Eindig altijd met een cal l  to  ac t ion  
 
DE BASIS 
Verwacht niet dat de lezer uit zichzelf gaat reageren: vertel aan het einde van je artikel kort en 
krachtig wat je wil dat de lezer doet. Niet als een commando, maar als gerichte opdracht. Je 
zult dan meer reacties krijgen op je blog. 
 
 
DE VERDIEPING 
Die call to action kun je aanvullen met een beloning voor de lezers die een reactie achterlaten 
op je blog, of een andere actie die je in je call to action opneemt. Die beloning is dan in de 
vorm van een gratis weggever. (zie tip xxx over gratis weggevers). 
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CONTENT TIP 11    Vraag om onderwerpen 
 
DE BASIS 
Je kunt ook heel specifiek om geschikte blogonderwerpen vragen. Stel hierover een open 
vraag of geef een aantal opties en vraag om een top 3 van voorkeuren. Dit kan hele 
verrassende resultaten opleveren waar je zelf niet zo snel op zou zijn gekomen. 
 
 
DE VERDIEPING 
Je kunt vier verschillende soorten mensen vragen: 

1) jezelf 
2) je klanten 
3) je lijst 
4) je netwerkcontacten 

 
Je kunt 4 soorten vragen stellen over onderwerpen: 

i) open vragen 
ii) keuzevragen 
iii) meedenkvragen 
iv) feedbackvragen 

 
Experimenteer en noteer op 1 plek (bijv. in een Excel-bestand) de reacties en antwoorden! 
 
 
 
CONTENT TIP 12    Kies inspirerende onderwerpen 
 
DE BASIS 
Kies onderwerpen voor jouw blog die inspirerend zijn en waar je graag en met veel plezier 
over schrijft. Het moet iets zijn waar je veel van af weet, waarover je met passie kunt 
schrijven en die je lezers inspireert. 
 
 
DE VERDIEPING 
Onderwerpen kunnen op diverse manieren inspirerend zijn. Denk hierbij aan onderwerpen 
vanuit jouw expertise die aansluiten bij: actualiteit / feestdagen / seizoenen / hot items / 
maatschappelijke ontwikkelingen / human interest (verhalen van interessante mensen) / 
trending topic - te vinden via google en diverse sites zoals 
http://nl.washeute.com/technologie/internet-en-het-web/waar-vind-je-trending-topics.php 
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CONTENT TIP 13    Kies een specialistisch thema 
 
DE BASIS 
Jouw blog moet uniek zijn voor jou. Met een specialistisch thema blijf je gefocust. Hiermee 
bied je waarde en blijft jouw doelgroep geïnteresseerd. Lezers zullen terug blijven komen, 
omdat jij ze geeft wat ze willen. Als je te breed gaat bloggen kun je die lezers verliezen. 
 
 
DE VERDIEPING 
Als je het idee hebt dat jouw thema te algemeen is, en teveel concurrenten kent, kies dan een 
niet zo voor-de-hand-liggende combinatie. Voor mij zou “bloggen” te algemeen zijn, dus is 
mijn thema “zakelijk bloggen”. Zo kun je in plaats van “makelaardij” kiezen voor 
“makelaardij voor monumentale panden” OF in plaats van “massages” voor “sportmassages” 
OF in plaats van “coaching van HSP’ers” voor “HSP’ers die een relatie hebben met een 
narcist”.  
 
Bepaal jouw unieke combinatie! 
 
 
 
CONTENT TIP 14    Maak een aparte ‘over mij’ pagina 
 
DE BASIS 
Het is essentieel dat lezers kunnen zien wie jij bent en waarom jij iets te vertellen hebt aan 
jouw doelgroep. Door jezelf goed te positioneren geloven lezers dat je niet alleen een expert 
bent in jouw blogthema maar ook dat jouw blog de belangrijkste plek op het web is waar 
lezers informatie over dit onderwerp kunnen vinden. Laat je eventueel inspireren door 
http://bit.ly/over_Saskia   
 
 
DE VERDIEPING 
Wat je kunt doen is eens een kijkje nemen op de websites van ondernemers die jij bewondert, 
die iets hebben bereikt wat je waardeert of wat jij zelf op jouw manier ook wil bereiken. En 
kijk dan eens hoe zij zich positioneren. Dit kun je bijvoorbeeld met 3 soorten mensen doen: 
1) een collega-ondernemer die jouw doelgroep bedient 2) en ondernemer die iets anders aan 
jouw doelgroep levert en 3) een hele succesvolle ondernemer die ook een actief blog heeft. 
Kijk de kunst gewoon af. Nooit knippen en plakken, maar wel leren door de modelleren 
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CONTENT TIP 15    Leg een lijst van 50 onderwerpen aan 
 
DE BASIS 
Kies van tevoren 50 onderwerpen waarover je gaat bloggen. Dit is heel eenvoudig: 10 
problemen, 10 oplossingen, 10 succeseigenschappen, 10 gemaakte fouten, 10 geheimen die je 
moet weten. Dan heb je voor minimaal 1 jaar je blogonderwerpen klaar, als je wekelijks blogt, 
en voor 2 jaar als je 2-wekelijks blogt. 
 
 
DE VERDIEPING 
Als je hier een systeem van wil maken, leg dan een excelblad aan voor onderwerpen. Zoek 
dan voor je 10 onderwerpen voor problemen via google naar de problemen die jouw 
doelgroep heeft. Ook hier geldt: niet knippen en plakken, maar je laten inspireren. Je mag 
best een goed idee overnemen en vertalen naar jouw blog en jouw business. Houd in dat 
Excel-bestand ook een kolommetje vrij voor links naar pagina’s waar je problemen, 
oplossingen, fouten, succesfactoren online kunt vinden. Daar kun je dan een paar keer per 
jaar weer opnieuw een kijkje ter inspiratie nemen. 
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SCHRIJVEN TIP 16    Laat de lezer zich herkennen in je blogs 
 
DE BASIS 
Jij schrijft met een bepaalde doelgroep voor ogen. Als je je informatie zo aanbiedt dat je 
lezers zichzelf herkennen in de pijnpunten, problematiek en oplossingen die jij beschrijft, heb 
je hun volle aandacht! De kans is dan meteen veel groter dat ze zich inschrijven voor jouw 
berichten en dat ze zullen reageren op je blogartikelen. 
 
 
DE VERDIEPING 
Zodra je echt weet te kiezen voor jouw ideale lezer (de verfijnde versie van jouw doelgroep) 
en dit heel gedetailleerd hebt geformuleerd, weet je ook steeds beter waar die ideale lezer zich 
in zal herkennen. Daarnaast is het handig om dit ook één of twee keer in je blogartikel 
daadwerkelijk te benoemen. Aan het begin, bijvoorbeeld, of aan het einde van een paragraaf. 
Dit kan op allerlei manieren, zoals “Ken je dat?” of “Heb jij dat ook wel eens?”. Een vraag 
zorgt ervoor dat de lezer een antwoord bedenkt. En zo creëer je actief de herkenning van de 
lezer, de wil om het artikel helemaal te lezen en daarmee betrokkenheid. En betrokkenheid is 
precies wat jij nodig hebt. 
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SCHRIJVEN TIP 17     Gebruik een vaste structuur voor je blog 
 
DE BASIS 
Dit kan bestaan uit een probleemstelling, de uitleg, de oplossing en de afronding. Met een 
vaste structuur voorkom je warrige teksten, herhalingen of missende informatie. De structuur 
zorgt ook voor een leidraad voor het aantal woorden in je blog. 
 
 
DE VERDIEPING 
Als je echt met een systeem wil werken voor je blogartikelen kun je gebruik maken van het 
BlogRecept. Dit BlogRecept heb je al kunnen downloaden toen je dit e-book kreeg. Je kunt 
daar voor meer uitleg dit blogartikel over lezen. De kracht hiervan is dat dit net als een 
kookrecept een voorspelbare uitkomst heeft: een blogartikel met de juiste ingrediënten. Je 
mist niks, de opbouw is logisch en je schrijft dit zonder tijdverlies. 
 
 
 
 
SCHRIJVEN TIP 18    Maak je blog niet te lang 
 
DE BASIS 
Een prettige hoeveelheid tekst om te lezen bestaat uit 300-600 woorden. Het maximum in 
speciale gevallen is 900 woorden, maar houd er rekening mee dat mensen snel kunnen 
wegklikken van een scherm, dus houd het boeiend, waardevol en to the point. Beter te kort 
dan te lang: je wil dat mensen je hele artikel lezen. 
 
 
DE VERDIEPING 
Maak je gebruik van het BlogRecept uit TIP 17 voor het schrijven van je blogs, dan kun je 
erop vertrouwen dat de lengte van je blogartikel een prettig leesbare hoeveelheid is. Lezers 
die op je blog komen willen niet worden ‘afgeschrikt’ door een pagina vol tekst waarbij ze 
meteen denken “o nee, dat wordt scrollen en dat gaat me veel tijd kosten”. Ze zullen dan heel 
gemakkelijk wegklikken om niet meer terug te komen. Op het moment dat je merkt dat je een 
artikel aan het schrijven bent dat meer tekst nodig heeft, kies er dan meteen voor om je 
artikel in 2 of zelfs 3 artikelen te verdelen. Die kun je als reeks publiceren, of als reeks met 
intervallen (steeds met een ander onderwerp tussen de blogs van deze reeks door).  
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SCHRIJVEN TIP 19    Gebruik belangrijke steekwoorden 
 
DE BASIS 
De kern van de boodschap paragraaf van je blogartikel kan worden beschreven met een 
aantal essentiële steekwoorden. Als je die woorden dan ook toepast, is meteen de content van 
je paragraaf krachtig. Hiermee wordt de tekst ook goed leesbaar en komt je boodschap helder 
over. 
 
 
DE VERDIEPING 
Geef jezelf per paragraaf focus. Kies per paragraaf voordat je gaat schrijven 3 steekwoorden 
die jij belangrijk vindt voor de inhoud van die paragraaf. Als je dit doet voor alle paragrafen, 
voordat je gaat schrijven, blijf je bij de essentie van je verhaal in elk van die paragrafen. Het 
schrijven voor jezelf gaat makkelijker, en de helderheid die je daarmee creëert komt ook bij 
de lezer aan. Dit zorgt er ook voor dat je eventuele herhaling in je blogartikelen al snel 
opspeurt en kan vermijden.  
 
 
 
 
SCHRIJVEN TIP 20    Schrijf zo snel mogelijk 
 
DE BASIS 
Hoe sneller je schrijft, hoe dichter de geschreven tekst lijkt op de manier waarop je spreekt. 
Daarmee ben je authentiek en uniek. Niemand spreekt zoals jij, en niemand schrijft op deze 
manier dus zoals jij. Mensen die jou kennen, herkennen ook onmiddellijk jou in deze 
schrijfstijl. 
 
 
DE VERDIEPING 
Mensen spreken sneller dan ze schrijven. En wanneer je spreekt, ben je authentiek en uniek. 
Laat tien mensen de regels van Mens Erger Je Niet uitleggenen je krijgt tien verschillende 
verhalen. Zo werkt het ook met bloggen. Schrijf zo snel mogelijk (zonder stoppen, nadenken, 
corrigeren, wissen, weglopen…) Je komt hiermee in de flow, zonder enige onderbrekingen en 
afleidingen. Je geschreven teksten gaan lijken op de manier waarop je spreekt. Lezers zullen 
jouw stem en manier van praten ‘horen’ in het lezen van je teksten. Daarmee zijn je 
blogteksten uniek, authentiek en altijd onderscheidend van je concurrenten. 
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SCHRIJVEN TIP 21    Schrijf een blauwdruk voor elk blog 
 
DE BASIS 
Dit is een overzicht van de paragrafen, de inhoud en de steekwoorden per blog. Hierin 
formuleer je de vragen waarop je in je blog antwoord geeft. Per blog schrijf je 3 paragrafen 
van 100 – 200 woorden elk. Maak blauwdrukken voor een reeks van 10 blogs per maand, zo 
kun je je blogs met superfocus en in superkorte tijd schrijven. 
 
 
DE VERDIEPING 
Met het Blog Recept uit TIP 17 kun je voor elk nieuw blog een bestand aanmaken. Hierin 
maak je eerst je blauwdruk voor elk ingrediënt. Je hoeft namelijk niet alles in de volgorde van 
publicatie te schrijven. Je kunt gewoon schrijven aan de ingrediënten van jouw keuze. Zodra 
je weet waar je blog en elk ingrediënt over gaat, wordt het schrijven alleen maar makkelijker. 
 
 
 
 
 
SCHRIJVEN TIP 22    Kies voor u of jij 
 
DE BASIS 
Dit lijkt een open deur, maar het is een belangrijke keuze die je consequent moet doorvoeren. 
Kies je voor u, dan is het ook altijd u. Kies je voor jij, wijk daar dan ook niet van af. Je keuze 
kan worden beïnvloed door de omgangsvormen die jij kent van je doelgroep. Hou er echter 
rekening mee dat je de afstand tussen de lezer en jezelf verkleint als je ‘jij’ gebruikt. 
 
 
DE VERDIEPING 
Ook als je in andere talen dan het Nederlands schrijft, is het verstandig om hier per taal een 
heldere keus te maken. In het Duits is het tutoyeren zeker nog lang niet zo geaccepteerd als 
wij hier in Nederland denken. Zorg dat je een geïnformeerde keus maakt over hoe jij je lezers 
aanspreekt, op basis van taal, land en cultuur van jouw ideale lezers. 
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SCHRIJVEN TIP 23    Corrigeer je eigen tekst 
 
DE BASIS 
Volg een correctiesysteem voor je zelfgeschreven teksten. Gebruik de spellingscontrole, 
controleer op logische formuleringen, bondige uitleg en goed leesbare teksten. Haal alle 
foutjes er eerst zelf uit. 
 
 
DE VERDIEPING 
Maak een kort lijstje waar je jouw eigen tekst op wil corrigeren. Hier kunnen bovengenoemde 
elementen op staan (zie DE BASIS van deze tip). Bepaal dan in hoeveel rondes je waar op wil 
letten. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Ronde 1 = spelling 
Ronde 2 = logica 
Ronde 3 = leesbaarheid 
Lees dus je tekst dan DRIE keer door en let maar op één ding. Waarom? Omdat je zo alle 
fouten er uit haalt. Als je in één keer lezen op alles let, dan mis je gegarandeerd iets. Dit is 
echt de gemakkelijkste manier. 
 
* Lees ook TIP 24 want deze twee tips sluiten naadloos op elkaar aan en kan je helpen bij het 
kiezen van wat je zelf kunt en wil doen en wat niet. 
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SCHRIJVEN TIP 24    Laat je tekst proeflezen 
 
DE BASIS 
Laat de door jezelf gecorrigeerde tekst proeflezen door minimaal 1 andere persoon. De 
praktijk wijst uit dat er altijd nog iets te verbeteren valt aan een tekst. Bovendien ontdek je zo 
wat er niet logisch of duidelijk genoeg was aan je tekst. Hoe leesbaarder je tekst, hoe 
gelukkiger de lezer. 
 
 
DE VERDIEPING 
Geef je proeflezer heldere instructies. Vertel wat je wil dat er wordt gedaan. Maak hier een 
kort lijstje van aan en zorg dat dit goed aansluit bij je eigen correctielijstje zoals genoemd in 
TIP 23. En als je denkt dat dit dwingend overkomt op een proeflezer: dat is niet zo! Mensen 
vinden duidelijkheid heel prettig; ze vinden het fijn om te weten wat je precies wil dat ze voor 
je doen, en hoe ze jou het beste kan helpen! 
 
Bijvoorbeeld: 

1. Controleer op spelling 
2. Controleer op grammaticale fouten 
3. Geef aan wat je mist 
4. Geef aan wat je onlogisch vindt 
5. Geef aan wat jouw verbetersuggesties zijn 
6. Controleer of links goed werken 
  

 
 
SCHRIJVEN TIP 25    Gebruik aansprekende titels 
 
DE BASIS 
De titel van je blog is de reden dat mensen je blog wel of niet gaan lezen. De titel moet leiden 
tot klikken. Wees inspirerend, motiverend en prikkelend. Daag de lezer uit het hele artikel te 
willen lezen. 
 
 
DE VERDIEPING 
Kijk altijd op de blogs die jij van anderen leest naar de titels. Noteer titels die je zelf 
aansprekend vindt. Kopieer die niet, maar bewerk ze op een manier dat je de essentie bewaart 
en het aanpast aan jouw blog, jouw onderwerp en jouw schrijfstijl. 
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STRATEGIE TIP 26    Zorg eerst voor content op je blog 
 
DE BASIS 
Voordat je jouw blog gaat verspreiden via je mailing lijst en via de sociale media is het slim 
om een aantal artikelen te hebben gepubliceerd. Bezoekers die voor het eerst op jouw blog 
belanden hebben dan direct de mogelijkheid om een aantal onderwerpen te bekijken en voor 
zichzelf in te kunnen schatten dat jouw blog de moeite waard is om te volgen. 
 
 
DE VERDIEPING 
Kies hiervoor drie uiteenlopende onderwerpen. Zodat de eerste lezers een goede indruk 
kunnen krijgen van wat jij te bieden hebt. Leg de lat hiervoor niet te hoog. Het hoeft niet 
ingewikkeld te zijn, zie het als een soort proeverij. Lezers moeten met deze drie blogartikelen 
de smaak te pakken krijgen van jouw kennis, kunde en stijl. En zet er niet teveel in: je kunt 
altijd later in een ander artikel uitweiden over deze drie onderwerpen en de artikelen naar 
elkaar doorlinken. 
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STRATEGIE TIP 27    Kom je beloftes na 
 
DE BASIS 
Los met je blogartikel altijd de belofte van de titel in. Lever wat je belooft. Als je titel vijf 
geheimen noemt, beschrijf die vijf geheimen dan ook duidelijk in je blog. Niet vier, niet zes, 
maar vijf! 
 
 
DE VERDIEPING 
En dan is er ook nog een andere belangrijke belofte… namelijk de belofte aan jezelf dat je 
zult reageren op de reacties van je lezers. Een onderdeeltje daarvan kun je systematiseren en 
automatiseren. Namelijk met de plugin Thank Me Later… Daarmee stuur je een automatisch 
bedankbericht naar je lezers die een reactie hebben gegeven. Heel simpel in het gebruik!  
 
 
 
STRATEGIE TIP 28    Lees regelmatig blogs van anderen 
 
DE BASIS 
Dit dient meerdere doelen. Je leert zo verschillende stijlen en je kunt je laten inspireren. Door 
zelf bij te dragen aan een blog van anderen, geef je het goede voorbeeld. Ook kun je hiervan 
leren welke onderwerpen en welke calls to action de meeste reacties opleveren. Hier kun je dan 
weer dankbaar gebruik van maken op je eigen blog. 
 
Lees ook TIPS 29 + 30 + 38 – deze hebben namelijk een relatie met elkaar. 
 
 
DE VERDIEPING 
Je kunt drie blogs volgen, die je zelf kunt kiezen. Kies dan één blog uit elke van deze 
categorieën: 
 

1) een blog dat is geschreven door een concullega met dezelfde doelgroep 
2) een blog dat is geschreven door een iemand die iets heel anders dan jij levert voor 

jouw doelgroep/ideale lezers 
3) een blog dat jij interessant vindt en dat heel veel reacties krijgt. 

 
Zo kun je ontdekken wat je wel en niet wil modelleren. 
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STRATEGIE TIP 29    Reageer regelmatig op blogs van anderen 
 
DE BASIS 
Door zelf bij te dragen aan een blog van anderen, geef je het goede voorbeeld. Het geeft je 
ook de kans te leren van anderen. Door te lezen en reageren ontdek je antwoorden op 
belangrijke vragen. Waarom reageer jij wel of niet op een artikel? Wat moet je doen om 
anderen op jouw blog te laten reageren? Hoe schrijf je een goede call-to-action? 
 
TIPS 28 + 30 + 38 – deze hebben namelijk een relatie met elkaar. 
 
 
DE VERDIEPING 
Net als bij TIP 28 kun je drie blogs volgen, die je zelf kunt kiezen. Kies dan één blog uit elke 
van deze categorieën: 

1) een blog dat is geschreven door een concullega met dezelfde doelgroep 
2) een blog dat is geschreven door een iemand die iets heel anders dan jij levert voor 

jouw doelgroep/ideale lezers 
3) een blog dat jij interessant vindt en dat heel veel reacties krijgt. 

 
Zo kun je jouw visie delen op blogs van andere ondernemers die gebaat kunnen bij wat jij te 
bieden hebt. En ik het beste geval? Bied ze dan aan om gastblogs te schrijven! 
 

 
 
STRATEGIE TIP 30    Leg een leeslijst aan 
 
DE BASIS 
Maak een lijst van 3 soorten blogs die jij regelmatig gaat lezen. 1 blogs van concurrenten 2 
blogs van deskundigen in jouw doelgroep 3 blogs van experts die ook schrijven voor jouw 
doelgroep, maar over een ander thema dan jouw thema. TIPS 28 + 29 + 38 – deze hebben 
namelijk een relatie met elkaar.  
 
 
DE VERDIEPING 
Dit ligt in het verlengde van TIP 29. Lees eens per week of per twee weken drie blogartikelen 
van een ander en reageer daar echt. Ontdek zo wat ervoor zorgt dat lezers reageren en vertaal 
dit principe naar je eigen blog. Voeg de url van de blogs in bij je lijstje en klik snel door naar 
deze drie blogs om je te laten inspireren en motiveren. 
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STRATEGIE TIP 31    Installeer een inschrijf 

 
formulier 

 
DE BASIS 
Zorg dat er op de pagina van je blog een inschrijfformulier staat. Het inschrijfformulier maak 
je in Aweber of MailChimp en hiermee groeit je lijst automatisch. Het is belangrijk om lezers 
op je lijst te krijgen, omdat je dan toestemming heb om met je lezers te communiceren. Zo 
ben je zelf ook aan deze 50 Beste BlogTips gekomen J. 
 
 
 
DE VERDIEPING 
Wat je nodig hebt voor je inschrijfformulier is een gratis product dat je digitaal kunt 
versturen. Je biedt dit aan via je inschrijfformulier. Bij mij is dat het Blog Recept en dit gratis 
e-book met de 50 Beste BlogTips. Je vertelt je bezoekers aan je website en aan je blogpagina 
dat ze hun naam en e-mailadres kunnen invoeren, zodat jij ze jouw gratis cadeau kunt geven. 
Zet dit cadeau (of cadeaus, wanneer je er meerdere hebt, zoals ik er momenteel twee heb) op 
een aparte pagina van je website en laat je lezers hun cadeau daar downloaden, nadat ze zich  
hebben aangemeld op jouw lijst.  
 
 
 
 
STRATEGIE TIP 32    Doe je lezers regelmatig een aanbieding 
 
DE BASIS 
Er zijn vast wel dingen die jij je lezers kunt aanbieden. Een speciale lezerskorting voor je 
workshop, een gratis intakegesprek, een e-book met tips of een webinar. De mogelijkheden 
zijn eindeloos: laat je fantasie de vrije loop. 
 
 
DE VERDIEPING 
Naast de aanbiedingen die in de BASIS worden genoemd, kun je ook eerst één weggever 
bedenken. De belangrijkste is die voor je opt-in. Zodra deze klaar is voor gebruik, kun je een 
tweede bedenken en die vooral baseren op de feedback die je van je lezers krijgt. Zo is bij mij 
het Blog Recept ontstaan. Dan kun je mensen belonen voor hun reacties met een weggever: 
een gratis rapport, een cheat sheet, een stappenplan. Iets waar je ze mee verder helpt. 
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STRATEGIE TIP 33    Blog regelmatig 
 
DE BASIS 
Hou een vast publicatieritme aan. Kies voor eens per week, eens per 2 weken of eens per 
maand. Lezers raken hier aan gewend na enige tijd en zullen als ze je blog waardevol vinden 
reikhalzend naar uitkijken. 
 
 
DE VERDIEPING 
Wanneer je te veel druk ervaart van een te hoog ritme, zeg eens per week, kies dan eerst voor 
een rustiger ritme. Eens per vier weken bijvoorbeeld. Zo kun je dit tempo stap voor stap 
verhogen naar eens per twee weken en, als je dat wil, naar eens per week. Niet alles hoeft in 
één keer. Rome is ook niet in één dag gebouwd. 
 
 
 
 
STRATEGIE TIP 34    Vraag om reacties 
 
DE BASIS 
Je krijgt meer reacties op je blog als je daar daadwerkelijk om vraagt. De beste manier is om 
dat verzoek in te kleden. Vraag om een mening te geven over het onderwerp, inzichten te 
delen of aanvullende suggesties te geven. Dit is wat je OP je blog kunt doen. 
 
 
DE VERDIEPING 
Maar je kunt natuurlijk ook buiten je blog om actie nemen om meer reacties te krijgen. 
Overal waar je je blog deelt, kun je vertellen dat je graag reacties wil.  
 
Een andere manier is om OP je blog lezers te belonen voor een reactie. Dit doe je met een 
(gratis) weggever. En gratis is kosteloos, dus geen korting aanbieden. Maar je kunt iets 
bedenken dat past bij het onderwerp van het blogartikel. Hier zijn een aantal voorbeelden van 
weggevers van mijn blog: 
Het blog over Sprookjes met als weggever 2 hoofdstukken van mijn boek via 
http://bit.ly/50BB_weggever_1 
Het Blog over van blog naar boek met als weggever het overzicht van de 7 stappen 
http://bit.ly/500BB_weggever_2 
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STRATEGIE TIP 35    Vraag om hulp 
 
DE BASIS 
Om hulp vragen kan heel nuttig zijn om diverse redenen: voor meer reacties, voor goede 
blogonderwerpen, voor verbeteringen. Door hulp te vragen stel je je kwetsbaar op en dat 
verlaagt de drempel voor mensen om te reageren. De meeste mensen willen maar al te graag 
helpen, helemaal als ze weten dat hun mening op prijs wordt gesteld. 
 
 
DE VERDIEPING 
Om hulp vragen kan op verschillende manieren en op verschillende plekken. Zo kun je een 
enquête opstellen via bijvoorbeeld Survey Monkey, opf een poll aanmaken in een Facebook-
groep. Je kunt je klanten in persoon vragen of ze je willen helpen. Maar je kunt ook je lijst een 
mailbericht sturen waarin je om hulp vraagt. Laat je creativiteit hier de vrije loop! 
 
 
 
 
STRATEGIE TIP 36    Vraag lezers wat ze willen lezen 
 
DE BASIS 
Stel met enige regelmaat en op verschillende manieren aan je lezers waar zij graag meer over 
willen weten. Dit kan interessante nieuwe onderwerpen opleveren, en bovendien levert het 
betrokkenheid over en weer op. Leuk voor de lezers en ook leuk voor jou. 
 
 
DE VERDIEPING 
Zodra je al een systeem hebt voor het stellen van vragen, kun je dit gaan systematiseren. Leg 
een lijstje aan in Excel, bijvoorbeeld, en noteer daar in aparte kolommen het volgende: 

1) de vraag die je wilt stellen en twee varianten op die vraag (elk in een aparte kolom) 
2) het platform waarop je die vraag wil stellen 
3) de  url van de plaats waarop je de vraag hebt gesteld 
4) de datum waarop je de vraag hebt gesteld 
5) de antwoorden die je krijgt 
6) de blogonderwerpen die je op basis van de antwoorden hebt bedacht voor nieuwe 

artikelen. 
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STRATEGIE TIP 37    Vraag je doelgroep wat ze nodig hebben 
 
DE BASIS 
Een alternatief voor TIP 36 is je lezers te vragen over wat ze nodig hebben. Dit kan een 
blogonderwerp zijn, maar ook een product of dienst. Let op: willen is niet hetzelfde als nodig 
hebben. Laat je verrassen!  
 
 
DE VERDIEPING 
Maak hier ook een systeem van en let goed op het verschil tussen wat mensen aangeven dat 
ze willen (zie TIP 37) en wat ze zeggen nodig te hebben. Wees je ervan bewust dat mensen 
sneller iets gaan doen van wat ze willen dan van wat ze nodig hebben…. Pas hier ook je 
blogartikelen op aan! 
 

 
 
 
STRATEGIE TIP 38   Leer van anderen 
 
DE BASIS 
Ook als je vaak blogt, is het slim om blogs van anderen te lezen. Denk hier bij strategisch: 
maak een lijstje van 3 blogs die altijd veel reacties krijgen en probeer te ontdekken wat de 
reden daarvan is en vertaal dat naar je eigen blog. Je hoeft niet voor alles het wiel zelf uit te 
vinden. Goede ideeën van anderen kunnen vaak met een kleine aanpassing ook heel goed 
voor jou werken. 
 
 
DE VERDIEPING 
Stel voor jezelf een stappenplannetje op voor jouw acties met en op andermans blogsl Zie 
ook wat er in TIPS 28 + 29 + 30 staat – deze hebben namelijk een relatie met elkaar. 
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STRATEGIE TIP 39    Modereer reacties 
 
DE BASIS 
Zorg dat je de reacties op jouw blogartikelen modereert. Zo voorkom je niet alleen dat lezers 
zichzelf gaan promoten al dan niet met links maar zo zorg je ook dat de kwaliteit van jouw 
blog blijft gewaarborgd. 
 
 
DE VERDIEPING 
Dit modereren gaat verder dan wat er in de basis staat. Jij bepaalt wat er op jouw blog 
gebeurt. Jouw blog is jouw etalage, jouw woonkamer… jij bepaalt wat je daar wel en niet wil. 
Je kunt dit ook indirect beïnvloeden door de manier waarop jij reageert op de reacties van 
lezers. Zolang je nog geen tientallen reacties van lezers ontvangt, is het heel verstandig om 
jouw lezers te erkennen voor hun actie (hun reactie op je blog). Erken ze, reageer, 
beantwoord en moedig aan. Ter Zie ook wat er in TIPS 28 + 29 + 30 staat – deze hebben 
namelijk een relatie met elkaar. 
 
 
 
 
STRATEGIE TIP 40    Gebruik emailmarketingsoftware 
 
DE BASIS 
Met het inschrijfformulier op je blog bouw je jouw lezerslijst uit. Gebruik e-mailmarketing 
software om je lezers op de hoogte te brengen van elk nieuw blog en stuur ze via die 
berichten door naar je blog. 
 
 
DE VERDIEPING 
De eerste stap in emailmarketing is de reacties die je verstuurt na de aanmelding via jouw 
inschrijfformulier. Laat die mensen die interesse in jou hebben weten dat je: 

1) hun aanmelding hebt ontvangen 
2) hun interesse waardeert 
3) ze een aantal keer per week/maand een mail stuurt 
4) aangeeft waarover die mail gaat 
5) het liefste wil dat zij succes behalen 
6) feedback heel graag ontvangt 
7) open staat voor verbeteringen 
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STRATEGIE TIP 41    Blog niet tactisch maar strategisch 
 
DE BASIS 
Bepaal je lange-termijndoel voor je blog, en maak hiervoor een plan. Schrijf je artikelen zo dat 
ze dit doel ondersteunen. 
 
 
DE VERDIEPING 
 
Promoot je blog ook structureel en vermijd zelfpromotie. Het gaat altijd om de lezer! 
Promoot je blog via sociale media, verwijzingen naar andere blogs, deelname aan een 
gerelateerd discussieforum zoals een LinkedIn-groep voor en door jouw doelgroep. 
eigenlijk verspreiden. Bloggen is waarde delen en je wilt dit zo grootschalig mogelijk 
verspreiden. Promoten heeft een klank van ‘verkopen’. Dat wil je ten alle tijden vermijden! 
Verspreid je boodschap en doe dit structureel! 
 
Zie voor meer verdieping de TIPS 46-50 in het laatste deel van dit e-book over Promotie.  
 
 
 
 
STRATEGIE TIP 42    Schrijf een marketingplan 
 
DE BASIS 
In je marketingplan voor jouw blog beschrijf je jouw blog, je markt, je concurrenten, 
doelgroep-definitie, je planning en je prijsstrategie (blijft je blog gratis?), je promotiestrategie 
en je verkoopstrategie, inclusief de conversie van lezers. Maak een aantal dingen meetbaar, 
zodat voortgang kunt bijhouden en je plan bij kunt stellen. 
 
 
DE VERDIEPING 
Wat je OOK in je marketingplan wil opnemen is een systeem voor het verspreiden van je 
blog. Waar vind je jouw ideale lezers en waar wil je dus je blogartikel onder de aandacht 
brengen? En doe dat alsjeblieft niet allemaal op 1 dag, op 1 tijdstip. Verspreid dit in de 
periode tussen je blogartikelen. Zo bereik je veel meer mensen! 
 
Zie voor meer verdieping de TIPS 46-50 in het laatste deel van dit e-book over Promotie.  
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STRATEGIE TIP 43    Verhoog je blogbezoek 
 
DE BASIS 
Verhoog je blogbezoek door gastblogs te schrijven voor anderen. Het liefst voor een 
branchevereniging of ander platform waar jouw doelgroep aanwezig en actief is. Dit is slechts 
één manier van vele. Ga stap voor stap ontdekken wat voor jouw blog en jouw bezoekers en 
lezers goed werkt. Hoe je dat doet, kun je lezen in de VERDIEPING hieronder. 
 
Onthoud dat de basis voor het aantrekken van bezoekers op je blog is dat je jouw boodschap 
en jouw blog verspreid. 
 
 
DE VERDIEPING 
Het krijgen van bezoekers op je blog is het resultaat van een reeks aan dingen. Er is geen 
magische formule, maar je kunt wel systematisch werken aan de meest effectieve combinatie 
voor jouw blog. Hieronder volgen een aantal suggesties. Zorg dat er steeds maar één toevoegt 
totdat je onder de knie hebt, voordat je de volgende manier gaat uitvoeren. Zo ontdek je a) 
hoe je het doet b) hoe het voor je werkt en c) wat het oplevert. 

- vraag iemand die je kent en vertrouwt persoonlijk om jouw blogartikel te delen 
- vraag iemand die je kent en vertrouwt persoonlijk om op jouw blogartikel te reageren 
- reageer op andermans blogs over verwante onderwerpen en verwijs in jouw reactie 

naar je eigen blog (dit kun je niet te vaak doen!) 
- verspreid je blogartikel op relevante plekken: groepen op LinkedIn of Facebook 
- Zet de link naar je blog op je profielpagina van al je sociale-mediakanalen (Twitter, 

Google+, Facebook, LinkedIn, Instagram…. etc.) 
- Lees dit blogartikel http://bit.ly/slim_en_simpel en creëer je eigen systeem! 
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PROMOTIE TIP 44    Gebruik een linkverkorter 
 
DE BASIS 
Bij het promoten van je blog kun je de weblink (url) naar het artikel verpakken met een 
linkverkorter zoals bit.ly. Dit heeft drie voordelen: 

1) De link wordt korter (handig voor Twitter) 
2) Je kunt klikstatistieken zien en je kunt de naam aanpassen. 
3) Je ziet precies hoe je promotieberichten via Twitter, Facebook, LinkedIn en de mail 

werken, omdat de herkomst van de kliks ook wordt weergegeven. 
 
 
DE VERDIEPING 
Bij bit.ly kun je zoals hierboven genoemd bij 2) de naam van de link aanpassen. Zorg dat je 
daar een naam kiest die de essentie van je blog weergeeft. Dit is heel handig voor jezelf 
(omdat je dan de namen in de statistieken meteen herkent en weet naar welk blogartikel die 
verkorte link verwijst). Voor Twitter is dit nog veel handiger: je hebt dan namelijk een 
combinatie van [een woord in je twitterbericht] + [een link naar je blogbericht] in één. Zo 
maak je optimaal gebruik van het aantal toegestane tekens (140). 
 
Neem gerust een voorbeeld aan een aantal van de bit.ly links die ik heb gebruikt: 
http://bit.ly/al_die_reacties 
http://bit.ly/hoe_START  
http://bit.ly/wegjagen 
http://bit.ly/boek_in_1_week 
http://bit.ly/samen_bloggen 
http://bit.ly/reactieteller 
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STRATEGIE TIP 45    Zorg voor sociale-mediaknoppen 
 
DE BASIS 
Maak het de lezer gemakkelijk om jouw blog te delen. Hier zijn eenvoudige plugins voor, en 
als je er zelf niet uitkomt, is dit een koud kunstje voor je webmaster. Met één klik kunnen 
lezers dan je blog delen via Twitter, LinkedIn, Facebook en eventueel andere platforms. 
 
 
DE VERDIEPING 
Zorg ook dat je jouw lezers wijst op de mogelijkheid om je blogartikel te delen via deze 
knoppen. Mensen denken er uit zichzelf meestal niet aan, en als ze jouw verzoek zien, zullen 
ze het best willen doen. 
 
Een simpel verzoek is genoeg. Dit is een voorbeeld dat je kunt gebruiken of aanpassen: 
PS. Deel dit artikel alsjeblieft met andere ondernemers, via de knoppen voor Twitter, Facebook, Google en 
andere sociale media. Zo kunnen ook de mensen in jouw netwerk hun bijdrage leveren of baat hebben bij de 
antwoorden van anderen – delen is vermenigvuldigen 
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PROMOTIE TIP 46     Verspreid je blog via je lijst 
 
DE BASIS 
Verspreid je blogartikel zodra je het hebt gepubliceerd EERST naar je lijst. De mensen op 
jouw lijst hebben zich daarvoor ingeschreven via je inschrijfformulier – zie TIP 31. 
 
Dit zijn dus allemaal mensen waarvan je: 

1) weet dat ze interesse hebben in jou, je bedrijf en je blog 
2) toestemming hebt om ze jouw berichten te sturen 
3) wil dat ze zich speciaal voelen, zodat je de relatie steeds versterkt 
4) de meeste reacties kunt verwachten 
5) het belangrijk vindt dat ze van jou waarde ontvangen, omdat je ze wilt helpen 
6) graag klanten maakt. 

 
 
DE VERDIEPING 
Verstuur een ‘teaser-mailbericht’ naar je lijst. Hierin vertel je ze wat ze kunnen verwachten te 
lezen in je nieuwste blogartikel. Je mailt ze dus nooit je hele blogartikel toe, maar prikkelt ze 
om naar je blogpagina te gaan door een link in dat mailbericht op te nemen. Je lijsters kunnen 
dan meteen doorklikken naar je blogartikel op jouw website! 
 
Als je een inspiratie op wil doen over hoe zo’n bericht er uit kan zien, kijk dan naar de e-
mailberichten die je eens per 14 dagen van mij via Blogatelier krijgt… J 
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PROMOTIE TIP 47    Deel je blog via sociale media 
 
DE BASIS 
Haal het maximale uit je zichtbaarheid in de sociale media. Je kunt maximaal 1 tweet per dag 
uitsturen met een steeds wisselende prikkelende vraag of stelling uit je blog. Zo vraag je op 
dagelijks niveau aandacht voor jouw blogartikelen bij je doelgroep. Doe dit ook voor 
Facebook en LinkedIn en varieer met de berichten die je gebruikt. 
 
 
DE VERDIEPING 
Ook dit kun je systematiseren. Stel een rooster op van de berichten die je wil versturen, de 
platforms waarop je die wil plaatsen en de datum waarop je dat gaat doen. Dit kan simpel in 
Excel, op dezelfde manier staat vermeld bij TIP 36. Je kunt dan ook het beste één Excel-
bestand hebben met meerdere tabbladen, zodat je alles bij de hand hebt en je precies weet 
waar wat staat. Noteer in aparte kolommen: 

1) Het bericht 
2) Het platform 
3) De datum 
4) De bitl.ly link die je in het bericht noemt 

Je kunt dit precies inrichten, versimpelen, uitbreiden en aanvullen zoals jij wil. 
 
 
 
PROMOTIE TIP 48    Monitor je promotie op sociale media 
 
DE BASIS 
Zorg dat je weet waar je jouw promotieberichten deelt en monitor die! Doe dat door de url’s 
van je promotieplekken in een lijstje te zetten, zodat je elke keer snel en trefzeker kan 
doorklikken. Monitor met regelmaat en noteer wat je bevindingen zijn zodat je jouw 
promotieactiviteiten kun aanscherpen of aanpassen wanneer nodig. 
 
 
DE VERDIEPING 
Onthoud hier bij dat het promoten van je blog betekent dat je het gaat verspreiden. Je doet 
dit omdat je de waar wilt delen op een zo’n breed en effectief mogelijke manier. Zie promotie 
niet als ‘verkopen’ maar als waarde verspreiden. Zorg dat je eerst één platform gebruikt en dit 
volledig onder de knie hebt, voordat je een volgend platform toevoegt. Dit maakt het 
monitoren eenvoudiger en zinvoller. Gebruik de periode tussen elke twee blogartikelen in om 
je promotie ook gespreid te doen. Niet iedereen kijkt en reageert op dezelfde dag of op 
hetzelfde tijdstip naar sociale media.  
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PROMOTIE TIP 49    Schrijf een promotieplan 
 
DE BASIS 
Schrijf een plan voor de systematische promotie van je blogartikelen. Hierin staan de 
frequentie eens per week, 2 weken, vier weken, de vaste publicatiedag en publicatietijdstip, en 
de promotiekanalen die je gebruikt Twitter, LinkedIn, Facebook, e-mail, Google+, forums 
etc. 
 
 
DE VERDIEPING 
Neem ook deze onderdelen op in je promotieplan: 

• Diverse (7) promotieberichten per blogartikel 
• Lijstje van het 1) beoogde en 2) bereikte effect van je promotie 
• Lijstje van de platforms die je nog wilt gaan toevoegen aan je promotiesysteem  
• Systeem voor het bijhouden welke soort berichten de meeste reacties krijgen 
• Systeem voor het bijhouden van op welk platform je ideale lezers het liefste reageren 
• Kiezen welke frequentie, berichttype, kanalen je wil opnemen in je promotiesysteem 
• Systeem voor het getrapt delen van promotieberichten op diverse kanalen 
• Tijden van promotieberichten aanpassen aan het gedrag van je ideale lezers 

 
 
PROMOTIE TIP 50    Promoot je blog altijd 
 
DE BASIS 
Het schrijven en publiceren van je blog is weliswaar essentieel, maar niet voldoende. Je gaat 
er pas profijt van krijgen als je je blog ook promoot en verspreid. Die promotie moet je zelf 
doen of aan iemand. Zorg dat lezers jou vinden, omdat jij ze vertelt waar jij bent te vinden! 
Implementeer alle tips. Je blog is dit waard. Jij bent dit waard. Je lezers zijn dit waard. Doe dit 
stap voor stap! 
 
 
DE VERDIEPING 
Het verspreiden van je blog is essentieel. Doe dit altijd. Niet om te promoten, maar om 
mensen te helpen en om jezelf, je bedrijf en je blog gestructureerd en altijd onder de aandacht 
te brengen. Zorg dat je IEDEREEN die je ontmoet, online + offline, naar je blog stuurt. Dat 
is het levende hart van je website, van je bedrijf en van waar jij als ondernemer voor staat! 
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En nu, aan de slag! 
 
Fijn dat je deze tips hebt opgevraagd en gelezen. Ik hoop dat je er echt 
iets aan hebt gehad en dat je er nu mee aan de slag kan. 

Bepaal voor jezelf welke 3 tips jij het beste vindt om nu te gaan 
toepassen. Dat kun je eens per maand in je agenda zetten dat je de 
volgende 3 tips uit kiest om vervolgens toe te gaan passen. Zo kun je dit 
e-book als een naslagwerk gebruiken en stap voor stap gaan toepassen 
op jouw blog.  

En kom binnenkort naar mijn BlogCafé 

Dit is een implementatiesessie die helemaal gratis is. Ik geef je een 
strategie en een structuur waarmee bloggen een fluitje van een cent 
wordt. 

Een strategie en een structuur die ik zelf ook gebruik en die tot nu toe 
talloze ondernemers ook al succes hebben gebracht. Daarom zijn deze 
sessies onbetaalbaar en ik bied ze je GRATIS aan! 

Saskia heeft ons hele duidelijke informatie gegeven hoe je in zeer korte tijd een blog kan schrijven. Juist de 
tijdsdruk zorgt ervoor dat je blog dicht bij je spreektaal blijft en daardoor authentiek is. Heb je deze workshop nog 
niet gevolgd het is zeker een aanrader. 
Else Marijke Iburg – Job Joy  

 
Meld je hier aan voor het BlogCafé en maak een vliegende start! 

Op jouw blogsucces! 
 
Saskia van de Riet 


