Bloggen
met impact

Saskia van de Riet

1 – Visie
Wie ben ik en wat is mijn visie?
Ik ben Saskia van de Riet. Ik ben eigenaar van BlogAtelier en grondlegger van het BlogCafé. Ik
geloof dat bloggen het ultieme marketingmiddel is voor ondernemers en het geeft me veel
voldoening om de kracht van bloggen te delen met andere ondernemers. Ik werk vanuit een
heldere visie:

Blog & Leave your Legacy
Mijn visie wordt ondersteund door drie kernwaarden, die ik het belangrijkst vind voor bloggen:
1. Vrijheid
2. Impact
3. Authenticiteit
Vrijheid, impact en authenticiteit
Bloggen met impact betekent dat je een dialoog aangaat met je lezers. Je wilt namelijk niet alleen
impact hebben op de lezers, maar je wilt vooral dat je lezers impact kunnen maken op de wereld
om hen heen. Hiervoor is vrijheid nodig. Vrijheid om jouw eigen waarde over te dragen aan
anderen. Jouw visie, jouw werkwijze, jouw manier van werken en jouw motivatie om anderen te
helpen. In een blog huist ook een tweede soort vrijheid: de vrijheid om het te lezen of te negeren,
de vrijheid om je als lezer te laten raken of niet en de vrijheid om de gedeelde kennis te delen of
niet. Dit maakt een blog geloofwaardig, toegankelijk en krachtig. Een blog is een platform voor
vrijheid van keuzes.
Ambitie is een belangrijke en gemeenschappelijke eigenschap van ondernemers. Dus die
ondernemers die bloggen hebben niet alleen ambitie voor het ondernemen en voor zichzelf als
ondernemer, maar ook een ambitie voor zichtbaarheid, kennis delen en standpunten innemen.
Want bloggen betekent een standpunt innemen. Of anders gezegd: ik geloof dat je pas kunt
bloggen met impact als je een duidelijk standpunt inneemt. Dat je lef hebt en lef toont in de
manier waarop jij je positioneert als ondernemer.
Dat kun je bij uitstek goed doen in een blog. Jij presenteert jouw eigen authentieke zienswijze,
aanpak en kennis om jouw lezers te boeien, te helpen, te prikkelen en tot actie aan te zetten. Met
jouw unieke combinatie van je authentieke standpunt, lef en ambitie heb jij impact op anderen.
Deze drie kernwaarden gaan echter veel verder. Zoveel ondernemers die ik heb mogen
ontmoeten en leren kennen hebben iets moois, iets essentieels, iets belangrijks te brengen aan
andere mensen, aan onze wereld, aan onze volgende generaties. Dit heeft mij tot deze
formulering van mijn visie gebracht:
“Ik geloof in de kracht van ondernemers. Ik help hen om hun kennis te delen voor meer
impact en een persoonlijk erfgoed op te bouwen voor de volgende generaties.”

Blog & Leave your Legacy
2 – Doel
Impact maken met je blog is voor ondernemers van essentieel belang. Daarom ligt daar ook de
focus op in dit e-book. Ik wil met dit e-book inspiratie en motivatie aanreiken aan die
ondernemers die bloggen voor meer impact, meer zichtbaarheid, meer klanten, een betere wereld
en het verhogen van hun expertstatus.
Belangrijk hierbij is dat de strategieën en systemen die in dit e-book worden aangereikt het
bloggen leuker, effectiever en gemakkelijker maakt. En vooral ook dat het inhoud van dit e-book
gemakkelijk te lezen en praktisch uitvoerbaar is.
Het e-book is ingedeeld in een logische volgorde van groot naar klein. Dit zorgt ervoor dat je
stap voor stap kunt verfijnen, verbeteren en genieten van de resultaten. Je hoeft niet alles in een
keer te doen. Het mag stap voor stap.
Net zoals een blog tot actie uitnodigt op een waardevolle en inspirerende manier. Zo wil ik ook
dat jij gemotiveerd blijft om via je blogs jouw persoonlijk erfgoed op te bouwen en verder uit te
bouwen. Jij hebt heel veel waarde te bieden aan je klanten en je lezers. Zorg dat je daar volledig
voor gaat. De wereld heeft jou nodig. Het is tijd voor meer impact en het doorgeven van jouw
kennis, waarde, ervaring, passie en inspiratie aan de volgende generatie.
Met dit e-book ga ik voor meer impact voor jou en je blog en de opbouw persoonlijke erfgoed:
Leave your Legacy.
Doe je mee?

3 – Lezersprofiel
Waarom is een lezersprofiel belangrijk?
Ideale lezers zijn de sleutel tot jouw blogdialoog en daarmee ook tot de impact die jij maakt met
jouw blogartikelen. Je moet die ideale lezer dus echt helder en gedetailleerd kunnen beschrijven.
Je kunt namelijk pas impact maken, een dialoog starten en reacties krijgen op jouw blog als je
precies weet voor wie je schrijft. Omdat je dan een goed beeld hebt van wat jouw ideale lezers
willen lezen. Bezoekers die op jouw blog belanden kunnen binnen één seconde beslissen om
weer weg te klikken (om waarschijnlijk niet meer terug te komen). Zolang jij blogartikelen schrijft
die jouw ideale lezers graag willen lezen, omdat je weet wat ze willen, dan zullen veel meer van je
bezoekers daadwerkelijk je hele blog lezen. Alleen dan is er een goede kans dat je impact maakt
met wat je deelt. Alleen dan is er een goede kans dat zij reageren op je blog. Dat er dialogen
ontstaan, en dat jouw blogartikel nog waardevoller wordt door de reacties die je lezers
achterlaten.
Hoe stel ik een goed lezersprofiel op?
Duidelijkheid krijg je en kun je geven als je jouw lezers gedetailleerd kunt beschrijven. Ik gebruik
hiervoor een methode waarmee je van groot naar klein werkt. Het is heel simpel: je stelt jezelf een
aantal vragen en de antwoorden schrijf je op. Hier gebruik je een sjabloon voor. Ik raad je aan om
dit elk kwartaal opnieuw te doen. Hieronder staan de vragen om jezelf te stellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat is mijn doelgroep?
Wie is mijn ideale lezer?
Waar vind ik mijn ideale lezer?
Wat wil mijn ideale lezer?
Welke oplossing bied ik mijn ideale lezer?
Wie is die ene ideale lezer die ik persoonlijk ken en voor wie ik altijd blog?

* De sjablonen in dit e-book kun je downloaden via http://bit.ly/Sjablonen_BMI
Ik leg je graag kort uit wat ik met elke vraag bedoel en hoe gedetailleerd het profiel kan zijn, aan
de hand van mijn eigen antwoord op deze vragen.

1. Wat is mijn doelgroep?
Hier kun je kort over zijn, maar blijf wel specifiek. Ik beschrijf mijn doelgroep als “vrouwelijke
ondernemers in de dienstverlenende sector die al een blog met minimaal 12 gepubliceerde
artikelen hebben of al 12 maanden een actief blog hebben.
Download de pdf van het lezersprofiel via bovenstaande link en druk hem af.
Beschrijf kort wat jouw doelgroep is en vul dit in op jouw lezersprofiel.
2. Wie is mijn ideale lezer?
Mijn ideale lezer is een vrouw, is ondernemer, verkoopt dienstverlening, heeft een jaaromzet van
minimaal € 50.000, woont en werkt in Nederland, heeft minimaal denkniveau van HBO, is
leergierig, doet aan persoonlijke ontwikkeling, is ambitieus, heeft lef, is niet bang om een
standpunt in te nemen, houdt van de natuur, gelooft in kennis delen, is integer, opgewekt, kritisch
en maatschappelijk betrokken.
Ga voor jezelf na welke ideale lezers jij echt iets te bieden hebt en met wat de eigenschappen zijn van de mensen
waarmee jij het liefst werkt.
Beschrijf voor jezelf je ideale lezer zo gedetailleerd mogelijk en vul dit in op jouw lezersprofiel.
3. Waar vind ik mijn ideale lezer?
Deze vraag kun je pas beantwoorden nadat je de vorige vraag goed hebt beantwoordt… dit is
iets wat je kunt en ook echt moet onderzoeken. Zoek dan ook vooral uit op welk (digitale)
platform je lezers reageren. Iedereen die op meerdere platforms van sociale media een profiel en
connecties heeft, heeft gegarandeerd ook een persoonlijke voorkeur voor het platform waarop hij
of zij het liefste reageert. Jij moet weten welk platform dat is. Want op dat platform ga jij de
meeste reacties krijgen.
Mijn ideale lezers hebben een profiel op LinkedIn, Google+, Facebook en Twitter. Wat zij
allemaal gemeen hebben, is dat zij een zichtbare voorkeur hebben om reacties te plaatsen op
Facebook.
Onderzoek op welk platform van sociale media jouw ideale lezers het meest reageert en vul dit in op jouw
lezersprofiel.
4. Wat wil mijn ideale lezer
Toen ik als ondernemer begon in 2002 dacht ik dat ik degene was die koos wat mijn klanten
willen. Nu weet ik beter. Al mijn klanten zijn klant bij mij, omdat zij willen ontvangen wat ik heb
te bieden. Dus is het voor mij belangrijk precies te weten wat mijn klanten, prospects en lezers
willen. En er is maar één trefzekere manier om daar achter te komen: vragen stellen! Dit kan met
enquêtes, via de telefoon, op je blog en via sociale media. Mijn ideale lezers heb ik dat ook
gevraagd. En wat zij mij vertellen is dat zij meer reacties willen op hun blogartikelen, en beter
nog: meer impact!
Zorg dat jij weet wat jouw ideale lezers willen. Stel vragen. En misschien nog wel belangrijker: neem actie op de
antwoorden! Vul dit in op jouw lezersprofiel.

5. Welke oplossing bied ik mijn ideale lezer?
Reacties op mijn vragen aan mijn ideale lezers deed mij van inzicht veranderen. Waar ik eerder
dacht dat het ontwikkelen van een expertstatus het belangrijkste was, bleek dat de grootste
frustratie onder vrouwelijke ondernemers met een blog was dat zij lang niet zoveel reacties
kregen op hun blog als ze graag wilden. Dit is ook heel anders voor ondernemers die al bloggen,
vergeleken met ondernemers die willen gaan bloggen. De behoeften, wensen en frustraties van
deze twee groepen ondernemers zijn heel verschillend. En juist omdat ik zelf zo goed weet hoe
het verschil voelt tussen weinig reacties en een gemiddelde van meer dan 20 reacties van je ideale
lezers, ben ik me hierin gaan verdiepen. Tegenwoordig heb ik een gemiddelde van ruim 20
reacties per blog (en dat wil ik graag verder ophogen!), en ik weet ook waarom dat lukt in mijn
geval. De oplossing die ik nu aan mijn lezers bied zijn stappenplannen, voorbeelden, sjablonen en
systemen om af te rekenen met hun frustraties.
Voor jou geldt ook dat zodra je eenmaal weet wat jouw ideale lezers willen, dan kun je ze dat ook aanbieden in de
vorm van jouw oplossing. Vraag je ideale lezers, luister naar hun antwoorden en geef ze wat ze willen! Vul jouw
oplossing ook in op jouw lezersprofiel.

6. Wie is die ene ideale lezer?
Dit is mijn bonusvraag, omdat die voor mij zo prettig werkt. Bij het schrijven van je blogs kun je
voor ogen houden dat je voor die ene speciale persoon schrijft, één van jouw ideale klanten voor
wie je alles zou willen doen. Zorg dat je die persoon altijd in gedachten hebt bij het schrijven van
je blogartikelen. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om te schrijven, en om ook echt naar de
lezer toe te schrijven. Mijn ideale lezer heet Anja. Zij weet daar zelf niets van, maar ik schrijf alles
voor haar, vol passie, met helderheid, omdat ik haar goed ken, precies weet wat ze wil, en ik altijd
word geïnspireerd door haar. Dan wordt het schrijven van uit passie en inspiratie voor mijn
ideale lezers gemakkelijk en prettig.
Vul op je lezersprofiel de naam in van die speciale persoon aan wie jij al je blogartikelen wilt schrijven en laat je
verrassen hoe goed dat voor jou en je lezers kan werken! Zo wordt jouw lezersprofiel je geheime wapen voor meer
impact.

4 – Onderwerpen
Wat zijn goede onderwerpen?
Focus voor het kiezen van goede onderwerpen op je ideale lezers. Eigenlijk ligt bij bloggen je
focus altijd op ideale lezers. Goede onderwerpen zijn onderwerpen die je ideale lezers raken,
waardoor er interactie op je blog komt en jij de oplossing kan bieden voor de onderwerpen
waarover je blogt, omdat je ideale lezers zich daar in herkennen.
Hoe kom je aan goede onderwerpen?
Dit is de vraag die ondernemer-bloggers mij het meest stellen. Mijn antwoord hierop is eigenlijk
“Zoekt en gij zult vinden”. Die uitspraak ken je vast wel.
Hiermee wil ik je aansporen om je creativiteit aan te spreken en om jou in direct contact te laten
komen met jouw ideale lezers op de plekken waar zij het meest (re)actief zijn.
Zoek altijd naar onderwerpen die je lezers bezighouden, die hen kopzorgen of problemen
opleveren en die hen boeien. Ik zoek altijd op plekken waar mijn doelgroep actief is. Ik deel hier
graag met jou mijn lijst van zoek- en vindplaatsen die ik gebruik als ik onderwerpen voor mijn
blogartikelen zoek:
-

Nieuwssites voor actuele gebeurtenissen
Blogs die veel reacties krijgen
Blogs over mijn onderwerp in een vreemde taal
Blogsites van anderen die zich op mijn doelgroep richten
E-booken (over mijn onderwerp en/of mijn doelgroep)
Brancheverenigingen (van mijn doelgroep)
Casestudy’s van mijn opdrachten
Collega-ondernemers die over mijn hoofdonderwerp bloggen
Eigen ervaringen, zoals blunders, successen, inzichten, keuzes
Evaluatieformulieren van mijn trainingen (ingevuld door deelnemers)
Enquêtes (die ik zelf opstel, of die van mijn doelgroep)
Facebook (wat deelt mijn doelgroep)
Facebook-groepen (waarin mijn doelgroep actief is)
Facebook-pagina’s (van mezelf en van mijn doelgroep)
Facebook: reacties op mijn zakelijke facebookpagina
Feedback op mijn trainingen
Fora (waar mijn doelgroep problemen en oplossingen deelt)
Inspirerende bijeenkomsten
Linkedin-groepen (waar mijn ideale lezers actief zijn)
Mijn eigen blog: antwoorden van lezers op de vragen die ik stel
Mijn eigen blog: reacties op mijn artikelen
Nieuwsbrieven van mijn doelgroep
Twitter (wat tweet mijn doelgroep)
Vakbladen (de grootste redactionele artikelen)

En even voor de duidelijkheid: kopieer NIETS!
Laat je inspireren, concentreer je op modelleren, doe ideeën op maar schrijf ALTIJD je eigen
content! En als je al eens een citaat overneemt, zorg dat je dan aan volledige bronvermelding
doet!

5 – Interactie, van reacties naar dialoog
Waarom is interactie zo belangrijk voor je blog?
Stel je even deze situatie voor: je blogt al geruime tijd en met een goede regelmaat. Je hebt je
lezers veel interessante informatie en tools te bieden en daar schrijf je graag en vol passie over.
En je krijgt ook lezers naar je blog die daar af en toe een reactie op achterlaten. Na verloop van
tijd krijg je honger naar meer reacties. Niet alleen omdat het zo goed voelt voor je als je reacties
krijgt, maar omdat het duidelijk maakt dat wat je doet ook echt iets betekent. Duidelijk voor
jezelf. En duidelijk voor je lezers. Zo weet je dat je op de goede koers ligt. En dat heb je ook
nodig om te weten waarover je nog meer kan bloggen.
Je wilt kunnen zien dat je impact hebt op het leven of het bedrijf van je lezers. Je wilt zien
hoeveel waardevolle ideeën de lezers kunnen toevoegen aan de onderwerpen waarover je schrijft.
Hoe krijg je meer reacties op je blog?
Hoe doen die ondernemer-bloggers dat nou die op elke artikel meer dan 20, of zelfs meer dan
100 reacties krijgen? Ik onderzoek dat al geruime tijd, omdat ik zelf ook steeds meer reacties wil
op mijn blog. Wat ik met het lezen en bestuderen van tientallen zeer succesvolle blogs heb
ontdekt ga ik hier met je delen!
De allerbelangrijkste ontdekking is:
Leesverkeer + Betrokkenheid + Emotie = Reactieteller
Wat betekent dit voor jou?

L

Het aantal reacties is voor een deel afhankelijk van het aantal lezers. Zodra je meer lezers
naar je blog leidt, zul je meer reacties krijgen. Dit is eenvoudig en helder en is waarschijnlijk
niet nieuw voor je.

B

Betrokkenheid zegt iets over in welke mate jij de aandacht van de lezer trekt. Weet je de
lezer echt in je tekst en het onderwerp te betrekken? Scant de lezer jouw blogartikel, in
plaats van de hele tekst echt woord voor woord en zin voor zin te lezen? Wordt je artikel maar
gedeeltelijk gelezen? Dit heeft direct invloed op de hoeveelheid reacties. Het is dus belangrijk dat
je de lezer van begin tot eind boeit met je artikel. Dat is ook een goede reden om je blogartikelen
niet te lang te maken zo’n 900 woorden is echt wel het maximum.
Tot nu toe waarschijnlijk niets nieuws onder de zon voor jou als ervaren blogger. Maar…

E

Emotie is pas de echte boostfactor. Alle blogartikelen van anderen waar veel reacties op
waren gegeven, bevatten zonder uitzondering een duidelijke emotionele component. Deze
factor wordt vaak onderschat. En daar kun jij het grote verschil mee maken op jouw eigen blog.
“Schrijf altijd voor je lezers” is vooral voor deze blogvaardigheid je topprioriteit. Zorg dat je een
emotie opwekt. Zorg dat ze iets voelen. Dit kan van alles zijn: herkenning, shock, inspiratie,
verdriet, zolang het maar een emotie is. Emoties zijn krachtig, en authentiek, en een grote
motivator voor lezers om te reageren.

Maar hoe breng je dat nu in de praktijk. Welke strategieën kun je inzetten om de reactieteller te
laten groeien? Ik noem er hier 5 waarmee ik zelf ervaring mee heb opgedaan en die voor mij
werken.
1. Publiceer niet te vaak. Hoe vaker je een artikel plaatst, hoe lager het gemiddelde aantal reacties
wordt. Dit is voor mij de reden waarom ik niet vaker dan eens per 2 weken een artikel
publiceer. De frequentie is voor jou een persoonlijke afweging, maar door niet te vaak
bloggen, blijf je ook uit de irritatiezone van je lezers.
2. Hou bij welke van je blogabonnees je mailbericht waarin je ze laat weten dat er een nieuw
blogartikel van je online staat NIET hebben geopend. Stuur die abonnees het bericht
nogmaals, enige dagen later, met een andere tekst in de onderwerpregel. Dit zal voor meer
leesverkeer zorgen en ook de reactieteller verhogen. Ik kan dit gemakkelijk doen in Aweber
http://saskiablogs.aweber.com, maar er zijn veel meer programma’s die dit kunnen. De eerste
keer dat ik deze strategie uitvoerde, leidde er bij mij toe dat mijn bericht door 18% meer
lezers is geopend. Het heeft ook geleid tot 1 uitschrijving. Voor mij een mooi resultaat.
Experimenteer hiermee en kijk wat het jou oplevert.
3. Schrijf met meer passie en emotie! Als ik mijn blogs schrijf, dan schrijf ik die naar een
specifieke persoon die ik ken: zij is mijn ideale klant en ideale lezer van mijn blog en alles wat
ik schrijf, schrijf ik aan haar. Zonder dat andere lezers dit merken, natuurlijk. Ik stel me voor
dat ik haar wakker moet schudden met mijn artikel en dat geeft mij de energie om vol passie
en vuur te schrijven. Als je met die vrijheid schrijft over jouw blogonderwerp, met die passie
en energie, dan vertaalt zich dat in reacties. Ga bij jezelf na welke ideale lezer jij persoonlijk
kent en schrijf je eerstvolgende blogartikel aan die persoon!
4. Reageer zelf op de reacties die je WEL krijgt. Vergis je niet, de meeste lezers zullen een reactie
op hun reactie verwachten. Ze zullen zich echt prettig voelen als jij reageert op hun bijdrage
aan jouw blog. En terwijl ik dit schrijf, besef ik dat ik dat soms vergeet te doen: duidelijk een
verbeterpunt voor mezelf! Zorg dus dat dit een goede gewoonte wordt. Je zult zien dat die
lezers in de toekomst gemakkelijk blijven reageren als ze ervaren dat jij als blogger aandacht
aan ze geeft.
5. Presenteer je eerder gepubliceerde blogartikelen op een andere manier. Ik doe dit bijvoorbeeld
op Facebook op mijn zakelijke pagina. Je kunt hier zien hoe ik een eigen vakantiefoto op de
achtergrond heb van een tip uit één van mijn blogartikelen.

Met deze vijf strategieën merk ik dat de reactieteller op mijn eerder gepubliceerde berichten blijft
stijgen. Misschien niet snel, maar wel gestaag! Lijkt dat jou ook iets wat je kunt gebruiken?

6 – de 6 P’s voor blijvend bloggen
Blijvend bloggen is een gegeven. Kortstondig bloggen heeft weinig zin. Bloggen is een
langetermijnstrategie die je heel veel gaat brengen. Daarvoor is het noodzakelijk dat je met
regelmaat blogt en dit blijft doen. Hoe? Met een strategie en een systeem!
Hoe kan je bloggen strategisch systematiseren?
Ik noem mijn systeem de 6 P’s voor blijvend bloggen. Dit systeem bevat zes afzonderlijke
stappen die je voor elk blog doorloopt. Deze 6 P’s zijn Prepareren, Plannen, Produceren,
Publiceren, Promoten en Participeren. Hieronder vind je een beknopte uitleg.

P

repareren. Hieronder versta ik alles wat je kunt doen voor het bedenken van geschikte
onderwerpen. Zoals het vragen aan je doelgroep, het opschrijven van nieuwe ideeën, het
noteren van mogelijke titels en het opslaan van interessante links en relevante afbeeldingen.

P

lannen. De onderwerpen die je hebt staan kun je ordenen naar belangrijkheid en in een
publicatievolgorde zetten. Voor actuele onderwerpen is het belangrijk dat je een
publicatierooster gebruikt dat rekening houdt met de actualiteit, feestdagen, vakanties, seizoenen,
evenementen, je eigen trainingsdata (als je trainingen geeft) en andere relevante data. Dit bepaalt
dan ook welke blogartikelen je het eerst wilt schrijven, en waar je nog even mee kunt wachten.

P

roduceren. Ja, dan komt er ook het moment dat je je blogartikelen gaat produceren,
schrijven. Dat kan stuk voor stuk, maar ook in plukjes en ook paragraaf voor paragraaf, wat
voor jou het beste werkt. Mijn eigen voorkeur gaat uit naar 3 blogs per dag schrijven. Dan kies ik
eerst een lastig onderwerp, zodat ik daarna twee eenvoudigere artikelen kan schrijven. Lastig is
natuurlijk iets heel relatiefs. Soms blijk ik achteraf iets lastig te hebben gevonden, alleen maar
omdat ik nog niet helder had hoe ik de opening zou doen… Ik blog eens per twee weken, dus als
ik om de week een ochtend vrij houd voor het schrijven van 3 artikelen, heb ik altijd een lekkere
voorraad artikelen klaarliggen voor de volgende P…

P

ubliceren. Ook voor het publiceren ruim ik een stukje van een werkdag in om een aantal
artikelen tegelijk te publiceren met een vooraf gekozen publicatiedatum. Het klaarzetten van
de tekst, inclusief opmaak en eventuele filmpjes, links of afbeeldingen op de blogpagina van mijn
website doe ik ook plukje voor plukje (kijk nog meer p’s …). Hopelijk heb jij ook een
blogplatform (zoals WordPress) waarin je jouw artikelen van tevoren kunt uploaden met een
gewenste publicatiedatum in de toekomst. Lukt dat niet zelf, vraag dan je webmaster naar de
mogelijkheden. Het geeft je een rustig gevoel als je voor een aantal geplande publicatiedata alles al
klaar hebt staan.

P

resenteren. In de praktijk wordt nog wel eens vergeten hoe belangrijk het is om je blog en je
blogartikelen te delen. Ik noem dat tegenwoordig het presenteren van je artikelen – in plaats
van promoten. Plan de presentatie van je blogartikelen over diverse kanalen dus ook structureel
in. Op de publicatiedatum kun je jouw klanten, prospects en andere geïnteresseerde lezers laten
weten dat je weer iets interessants op je blog hebt geplaatst. De presentatie kun je doen via je
maillijst en alle vormen van sociale media, zoals LinkedIn (connecties en groepen), Google+,
Twitter en Facebook. Geef de lezers in de presentatie van je artikel ook een uitnodiging mee om

het op je website te gaan lezen. Vraag ze in deze uitnodiging ook om jouw artikel via sociale
media met hun netwerk te delen en om een persoonlijke reactie te plaatsen.

P

articiperen. Er wordt nog wel eens iets over het hoofd gezien: namelijk het belang van
participeren op je blogpagina. Mocht jij al tientallen of honderdtallen reacties op jouw
artikelen krijgen, dan hoef je zelf niet veel te doen, maar zorg op z’n minst dat je alle
opmerkingen modereert (en dus leest). Reageer op bijzondere dingen en als je weinig reacties op
je blog hebt, reageer dan zeker op reacties van je lezers. Bedank ze, beantwoord vragen, vraag om
meer informatie of geef meer uitleg. Bloggen is zo op zijn krachtigst, een transparante vorm van
dialoogmarketing en je lezers waarderen het contact, geloof me!
ZO! Dit zijn dan de 6 P’s die ervoor zorgen dat je artikelen er systematisch komen, van het
eerste idee tot de impact die je blog heeft op je lezers.
Dit systeem heeft nog een bonus: houd je voor elk blog aan de volgorde van de 6 P’s….
ECHTER, dit kun je overlappend of tegelijkertijd voor meerdere blogartikelen doen!!! Dat
betekent dat je voor meerdere artikelen tegelijkertijd het Prepareren, Plannen en Produceren van
de onderwerpen kunt doen. Dat is vooral heel handig als je een reeks van verschillende artikelen
over een groot onderwerp gaat schrijven. Dat scheelt tijd en moeite!

7 - Systematiseren
Wat kan systematiseren voor jou betekenen?
Tijd is je grootste goed. Tijd kun je maar één keer besteden. De beste manier om je tijd te
besteden is om de dingen te doen waar je goed in bent, die je energie geven en waar je plezier in
hebt. En om je tijd zo effectief mogelijk te besteden biedt systematiseren een uitkomst.
Waarom steeds het systeem opnieuw uitvinden? Waarom zou je alles dat met je blog te maken
heeft uitsluitend zelf doen? Dat hoeft niet! Je kunt delen uitbesteden. En als je systemen hebt
voor delen van het proces, dan sla je dus twee vliegen in een klap: je besteedt je tijd zo effectief
mogelijk en je kunt gemakkelijk iets uitbesteden. Uitbesteden wordt kinderlijk eenvoudig als je
een stappenplan waarin je elke stap voor elk van de systemen en subsystemen uitschrijft. Ik vind
het zelf handig om die stappenplannen te gebruiken, zo kan ik niks vergeten en hoef ik het wiel
nooit opnieuw uit te vinden. Ook als je iemand anders iets voor je blog wilt laten doen, is een
stappenplan super: geef het aan een ander en die kan meteen aan de slag voor je. Jij richt je op het
creëren van jouw persoonlijk erfgoed en laat minder belangrijke dingen gesystematiseerd door
anderen doen.
Wat kun je systematiseren aan je blog?
De 6 P’s van blijvend bloggen zijn al een systeem op zich en daarvan lenen zich Produceren,
Publiceren, en Presenteren bij uitstek voor verdere systematisering. Ik leg hier kort uit voor elk
van deze drie P’s wat je kunt systematiseren en hoe.

P
ü
ü
ü
ü

roduceren. Produceren doe je altijd zelf. Jij schrijft jouw eigen blogs. Dit besteed je niet uit.
Dit kun je systematiseren:
Schrijf je artikelen met een vaste structuur. Je kunt hiervoor mijn sjabloon* gebruiken, dit
noem ik Jouw BlogRecept.
Meerdere blogs achter elkaar schrijven. Blok hiervoor periodiek (wekelijks, maandelijks, wat jij
wilt) een dagdeel in je agenda en schrijf dan 2, 3 of 4 artikelen achter elkaar.
Gebruik een lijst van onderwerpen en zet in je agenda over welke onderwerpen je artikelen
gaat schrijven.
Leg een voorraad blogartikelen aan. Bepaal hoeveel artikelen je periodiek wilt schrijven, zodat
je voorraad blijft groeien. Ik blog eens per twee weken, dus als ik om de week een ochtend vrij
houd voor het schrijven van 3 artikelen, heb ik altijd een voorraad.

P
ü

ü
ü
ü

ubliceren. Publiceren kun je uitbesteden, als je dat wilt. Of in ieder geval kun je er hulp bij
vragen. Dit kun je systematiseren:
Stel een publicatierooster op. Je weet hoe vaak je wilt bloggen. Dat kun je in een rooster
zetten, waarbij je aangeeft wat het onderwerp is, op welke datum je wilt publiceren, welke
afbeeldingen je daarbij wilt gebruiken, en alle informatie die jij relevant vindt. Het geeft je een
rustig gevoel als je voor een aantal geplande publicatiedata alles al klaar hebt staan.
Zet ook eventuele afbeeldingen, filmpjes of links in je publicatierooster.
Zet deze data en een link naar het specifieke blogartikel ook in je agenda.
Blok op de publicatiedata in je agenda tijd af voor het modereren en beantwoorden van de
reacties op jouw blog.

P

resenteren. Presenteren kun je helemaal zelf doen, gedeeltelijk of in zijn geheel uitbesteden.
Dit kun je systematiseren:
ü Plan de presentatie structureel in.

ü Maak een stappenplan voor je presentatie. Bepaal via welke kanalen en op welke platforms jij
wilt promoten, en met welke berichten, afbeeldingen en frequentie. Varieer je presentatie –
plaats niet overal dezelfde tekst en dezelfde afbeelding.
ü Promoot je blog meermaals. Dus op de dag zelf via de belangrijkste kanalen: je lezerslijst, de
primaire sociale media (waar jouw ideale lezers het liefst reageren – voor mij is dit Facebook).
Promoot het ook in de dagen na publicatie, en ga van de platforms met de meeste impact naar
die van minder impact. Voor mij is die rangorde en dus de volgorde Facebook, Twitter,
LinkedIn-groepen en mijn LinkedIn status.
ü Leg een lijst van berichten aan die je kunt delen. Zo kun jij de berichten schrijven, en iemand
anders ze laten plaatsen.
ü Maak een bit.ly linkje aan van je blogartikel – zo kun je de bezoekersstatistieken bekijken en
bijhouden. Maak een lijst van al je bit.ly linkjes met de bijbehorende bezoekersaantallen. Dit
kan waardevolle inzichten opleveren, aan de hand waarvan je de presentatie wilt aanscherpen
of aanpassen. En dat tot slot: gebruik een blogplanner. Er zijn talloze blogplanners te vinden
op bijvoorbeeld www.pinterest.com
Ik nodig je uit om zelf te gaan experimenteren met het systematiseren. Het is een krachtige
manier om met minder moeite meer impact te maken met je blog.

8 – Samenvatting
Hier zet ik graag nog even de belangrijkste acties op een rij voor je.

Download, print en gebruik het Lezersprofiel.
Leg je eigen lijst van bronnen voor jouw onderwerpen aan en gebruik die.
Gebruik de formule van de ReactieTeller voor al je blogartikelen
Volg het systeem van de 6 P’s van blijvend bloggen.
S ystematiseer alles wat je maar kunt systematiseren.
Fijn dat je dit e-book hebt opgevraagd en gelezen. Ik hoop dat je er echt iets aan hebt en dat je er
nu mee aan de slag kan. De sjablonen in dit e-book kun je downloaden via
http://bit.ly/Sjablonen_BMI
Ga dit gewoon DOEN! Het lezen van dit e-book geeft je slechts het hoe! Weten wat je moet
doen heeft pas effect zodra JIJ het ook echt doet.
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!

Waarom je naar het BlogCafé moet gaan:
– praktische tools voor het bloggen (recept)
– grappig – luchtig qua tekst
– je komt met andere en nieuwe ideeën thuis
– ineens sta je niet meer alleen voor je blog
Maria Simons – Gezinscommunicatie

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

Leave your Legacy
Saskia

