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O V E R    
 

Beste ondernemer,  
 
Elke ondernemer, merk of bedrijf mag gezien worden, 
jij dus ook! 
 
Wat goed dat wij aan de slag gaat met de branding van jouw 
merk. BE(E) helpt bedrijven, ondernemers en interim 
professionals om een sterk merk neer te zetten en de 
zichtbaarheid te vergroten. Hierbij kijken we naar de 
perceptie die jij wilt laden en hoe je een expertstatus kunnen
creëren,  versterken of vergroten. 
 
Met jouw merk kan je van toegevoegde waarde zijn voor 
jouw klanten, door jouw waarde zichtbaar te maken kan de 
(toekomstige) klant jou vinden. 
 
In dit E-book delen we onze ervaring, kennis en inzichten 
over hoe blogs kunnen helpen om de zichtbaarheid te 
vergroten én hoe je hiermee een experstatus kan 
opbouwen. 
 
Wij wensen je veel leesplezier en succes met bloggen! 
 
BE(E) There! 

Wil jij werken aan het vergroten van 
jouw zichtbaarheid, maar weet je 
niet goed waar je kan starten? 
 
Wij helpen je graag verder! 
Door onder andere online 
programma's, workshops, 
vlogs en  persoonlijke trajecten, die 
 helpen met het behalen 
van jouw doelen.  
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I N H O U D S O P G A V E

Waarom bloggen?1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8.

Voor wie blog jij?

Hoe schrijf je een goede blog?

Spread the blog!

Waar kan je bloggen?

Extra: 35x Blog inspiratie

Vergroot je zichtbaarheid  
met bloggen: 10 tips

Werkblad: En nu aan de slag!
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1. WAAROM 
BLOGGEN?

Blogs, je hebt ze vast voorbij zien komen. Je hebt ze in allerlei 

soorten, kleuren, maten en smaakjes. Iedereen heeft wel een 

verhaal te vertellen. Via blogs kunnen mensen, ondernemers en 

bedrijven hun verhaal vertellen. Dit kan zowel op persoonlijk als 

op zakelijk gebied. Het gaat uiteindelijk om het verhaal wat jij 

wilt vertellen.  

 

 

 

Met blogs kan je jouw kennis en ervaringen delen. Door dit te 

delen met andere kunnen lezers kennis maken met jou en jouw 

visie. Dit kan er mede voor zorgen dat mensen je gaan volgen of

dat ze een dienst of product van je aankopen.  

 

Bloggen is niet alleen leuk omdat je jouw verhaal kan vertellen, 

het helpt je ook bij creëren van een personal brand. 

 

Door over een bepaald onderwerp of vakgebied te gaan 

bloggen bouw je een expertstatus op.  Je leert zelf veel van het 

onderwerp en deze kennis deel je weer met jouw lezers. 

 

Blogs verhogen de traffic naar je website en kunnen ervoor 

zorgen dat bezoekers terugkeren. En uiteindelijk klant worden. 

Blogs helpen dan ook met het vergroten van je netwerk en je 

zichtbaarheid. 

"Iedereen heeft een verhaal, wat is jouw verhaal?" 
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2 .  V O O R  W I E    
B L O G  J I J ?

Wanneer je een blog hebt geschreven is het natuurlijk de 

bedoeling dat mensen dit gaan lezen. De lezer, bezoeker of 

(potentiële) klant kan uit jouw blog tips, ervaringen of kennis

halen die direct toe te passen zijn in de praktijk.  

 

 

 

Dit is een belangrijke vraag om jezelf te stellen. Door te 

weten wie jouw lezer is en naar welke informatie hij / zij op 

zoek naar is kan jij aan de slag met onderwerpen die jouw 

klantgroep aanspreken.  

 
Wie leest jouw blog? 

Iemand die kennis en ervaringen wilt opdoen ? 

Iemand die jouw visie inspirerend vindt ? 

Iemand die een product of dienst wil aanschaffen ? 

Iemand die op zoek is naar een samenwerking ? 

Wat wil je dat mensen doen nadat ze jouw blog hebben gelezen?

Een kijkje nemen op  je website ? 

Reageren of hun mening delen over jouw blog ? 

Contact met je opnemen ? 

Jou gaan volgen op social media ? 

Een product of dienst afnemen ? 

Wat is de reden dat jij blogt of wil gaan bloggen?  
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3 .  H O E  S C H R I J F  J E  
E E N  G O E D E  B L O G ?  

Er zijn verschillende type blogs die je kan schrijven. 

Denk bijvoorbeeld aan het delen van ervaringen, tips, 

interviews, tutorials en ga zo maar door.  

 

Een goede blog omvat de volgende onderdelen: 

 

Een aansprekende titel 
Je wilt de lezer nieuwsgierig maken en verleiden om jouw 

blog te lezen.  

 

Een opvallende foto 
Een opvallende foto kan ervoor zorgen dat jouw blog opvalt 

tussen andere blogs en content op social media. 

 

Inleiding 

Een goede inleiding zorgt ervoor dat de lezer geprikkeld 

wordt om de hele blog te lezen.  

 

Jouw verhaal 
De inhoud is het verhaal dat jij wilt vertellen. Gebruik kopjes 

zodat het voor de lezer overzichtelijk en leesbaar is.   

 

Afsluiting 
Sluit de blog af op een passende manier. Je kan natuurlijk ook

een preview geven voor de nieuwe blog ;). 

 

Call 2 action 

Wat wil je dat de lezer doet na het lezen van jouw blog?  
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4 .  S P R E A D  
T H E  B L O G !

Je blog is af. En nu? Nu wil je natuurlijk dat mensen 
weten dat jij een blog hebt geschreven én dat ze het 
gaan lezen!  
 
Spreek je lezer aan zoals je dit ook doet op je website 
en alle andere communicatie uitingen. Op deze 
manier heb je een uniforme en herkenbare manier 
om de klant of de lezer aan te spreken.  
 
 
Waar kan je jouw blog delen?  
> Voordat je de blog de wereld in slingert, kan je 
natuurlijk al een vooraankondiging doen op social 
media. Zo kan je vertellen dat je bezig bent met het 
schrijven van een blog over een bepaald onderwerp. 
Op deze manier kan je mensen nieuwsgierig maken.  
 
> Plaats een bericht op social media met een link 
naar de blog. Vertel ook waarom iemand jouw blog 
zou MOETEN lezen.  
 
> In je social media profiel kan je een linkje plaatsen 
naar de meest recente blog. 
 
> Stuur klanten, kennissen en ambassadeurs de 
blog ook toe via mail, een linkje via de Whattsap of 
misschien wel een geprinte versie ;). 
 
> Plaats onder je e-mailhandtekening dat je een 
nieuwe blog hebt, natuurlijk met een link naar je blog. 
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5 .  W A A R  K A N  
J E   B L O G G E N ?

Er zijn verschillende platforms waar je op kan bloggen. 

Zo kan je bijvoorbeeld je blog plaatsen op  je eigen website, 

LinkedIn, Facebook of als gastblogger op de website van een 

ander (bedrijf). 

 

Het voordeel van bloggen op je eigen website is dat je 

eigenaar blijft van de content. Dit is anders wanneer je een 

blog op sociale media plaatst. De content plaats je dan op 

een platform dat niet van jou is, je bent alleen gebruiker.  

Het kan gebeuren dat jouw content verwijderd wordt.  

 

Een ander voordeel van bloggen op je eigen website is dat 

de lezer al op jouw website is en daar makkelijk kan bekijken 

wat je voor hem of haar kan betekenen.  

 

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om je blog te plaatsen op

je eigen website én op social media.  
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Wie is je lezer? Hoe bereik je de lezer? en nog belangrijker: Hoe 
kan de lezer jou bereiken? Door je lezer in kaart te brengen 
weet je wie de lezer is, waar de lezer zich bevindt en op welke 
wijze je de lezer kan bereiken. 
 
 
Je kan verschillende social media kanalen inzetten om je blogs 
zichtbaar te maken voor jouw interessegroep. Hierbij is het 
belangrijk om te weten waar deze groep zich bevindt. Denk 
bijvoorbeeld aan Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, 
Snapchat en ga zo maar door. Gebruik alleen social media 
kanalen waar jouw interessegroep zich bevind. Natuurlijk kan je 
alle mogelijke kanalen inzetten, maar vergeet niet dat je deze 
kanalen ook zal moeten onderhouden. 
 
 
Een blog die vaker nieuwe content publiceert zal makkelijker 
lezers aantrekken en behouden in vergelijking met een blog die 
maar eens per jaar content publiceert. Een contentkalender kan
je helpen om onderwerpen vooruit te plannen. De kwaliteit van 
een blog gaat boven de kwantiteit. 
 
 
Zorg ervoor dat er informatie in de blog staat waar de lezer wat 
mee kan. Doe je dit niet? Dan is de kans groot dat de lezer niet 
meer terugkomt om je blogs lezen. Een call 2 action zie je vaak 
terug in een blog. In een zakelijke blog kan dit bijvoorbeeld het 
maken van een afspraak zijn of het downloaden van een e- 
book. Je kan je de lezer ook stof meegeven om over na te 
denken. 
 
 
Verleid de lezer om je blog te lezen door een pakkende titel. 
De titel is het eerste wat de lezer ziet en op basis hiervan 
bepaalt hij mede of de blog gelezen zal worden. Natuurlijk moet
de titel wel wat vertellen over de blog, anders is je lezer zo weer 
weg. De lezer ziet op zijn social media tijdlijn veel verschillende 
content langskomen. Het is aan jou om de lezer te verleiden om 
op jouw blog of website terecht te komen. 
 
 

Bepaal je interessegroep

Wees zichtbaar

Blog op regelmatige basis 

Deel waardevolle content 

 
Verleid de lezer 

1

2

3

4

5

6 .  V E R G R O O T  J E  
Z I C H T B A A R   M E T    

B L O G G E N -  1 0  T I P S
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Z I C H T B A A R  D O O R  
B L O G G E N

Lezers prikken snel door commerciële blogs heen. Dit kan 
ervoor zorgen dat de lezer niet meer terugkeert. Door juist je 
kennis en expertise te delen in een (zakelijke) blog zal een lezer 
graag je blogs lezen en blijven terugkomen. 
 
 
Kies een focus en schrijf daar over. Lezers zijn vaak op zoek 
naar een specifiek onderwerp. Bijkomend voordeel is dat als je 
veel over een onderwerp blogt, en dus kennis opdoet, je een 
expertstatus kan opbouwen over dat specifieke onderwerp. 
 
 
Blog over onderwerpen waar je jouw ervaringen en kennis over 
wilt delen Geen onderwerpen waar je van denkt dat de lezer dat
wilt weten. Bedenkt vooraf goed na of een onderwerp aansluit 
bij jouw blog en jouw merk. 
 
 
Bepaal je eigen tone-of-voice (de manier hoe je je lezer 
aanspreekt) en zorg ervoor dat je deze tone-of-voice overal 
terug laat komen. Spreek je de lezer informeel of formeel aan? 
Ben je serieus of gebruik je juist humor? Is je communicatiestijl 
gereserveerd of juist warm? 
 
 
Het schrijven van blogs kost energie en tijd. Hoe vaker je het 
doet, hoe makkelijker het je af zal gaan. Echt waar! Dit is een 
onderdeel van het leerproces. Vergeet vooral geen plezier te 
hebben in het delen van je kennis en ervaring! 
 

Maak er geen reclamepraatje van 

Baken de inhoud af 

Wees authentiek 

Je eigen tone-of voice 

Wees geduldig

6

7

8

9
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7 .  3 5 X  B L O G    
I N S P I R A T I E

1. Stel een checklist samen 
Waar moet je aan denken wanneer je een product of dienst aanschaft? 
 
2. How to 
Leg aan je lezer op een makkelijke manier uit hoe iets (niet) werkt 
 
3. Probleem / oplossing 
Welke problemen kom jij tegen in jouw vakgebied? En hoe los je dit op? 
 
4. FAQ 
Vragen en antwoorden gericht op jouw vakgebied. 
 
5. Definitie 
Vertaal vakjargon voor jouw lezer 
 
6. Inspiratie 
Wat inspireert jou? of hoe zorg je dat je geïnspireerd wordt? 
 
7. Feestdagen 
Welke invloed hebben de feestdagen op jouw business? 
 
8. Behind the scenes 
Laat je lezer “meelopen” op een werkdag 
 
9. Profiel post 
Een persoonlijk verhaal over hoe je gekomen bent waar je bent. 
 
10. Interview 
Interview personen die jouw lezers kunnen inspireren of triggeren. 
 
11. Quotes 
Zet je lezers tot het denken door inspirerende quotes te delen. 
 
12. Volgen op twitter, facebook, pinterest, etc. 
Wie volg jij en waarom? 
 
13. Vergelijken 
Maak een vergelijking van een product, dienst, website of uitdagingen die je 
tegenkomt in jouw werkzaamheden. 
 
 

Extra
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B L O G  
I N S P I R A T I E

14. Presentatie 
Heb je een presentatie gegeven? Deel deze dan in je blog. Geef een preview 
en deel een aantal boodschappen uit je presentatie. 
 
15. Product post 
Waarom moet een lezer jouw product hebben? en wat heeft de lezer eraan?
 
16. Best of / Recycle 
Re-post je oudere blogs of je best gelezen blogs. 
 
17. Scenario-post 
Schrijf een blog over welke opties jouw lezers hebben wanneer er 
een specifiek voorval plaats zal vinden. 
 
18. Reactie post 
Heb je een vraag of reactie op een blog gehad? Beantwoord deze dan in 
een blog. 
 
19. Review 
Denk bijvoorbeeld aan een product of dienst die jij hebt gebruikt. 
 
20. Actualiteiten 
Speel in op actualiteiten die in het nieuws komen. 
 
21. Trends 
Speel in op onderwerpen die trending zijn op twitter of andere social media 
kanalen. 
 
22. Survey 
Een blog over conclusies die uit een survey of onderzoek komen. 
 
23. Vraag 
Op welke vraag zoek jij zelf het antwoord? Neem de lezer mee in jouw 
zoektocht. 
 
24. Challenge post 
Daag jouw lezer uit om mee te doen met een challenge. Wat voor challenge 
past bij jouw vakgebied? 
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25.  Klantcase  -positief 
Omschrijf een positieve klantcase. Wat maakt de case positief? 
 
26. Klantcase wat kan beter 
Omschrijf een klantcase die beter kon. Wat kon beter? en wat ging er goed? 
 
27. Tips 
Deel tips over bepaalde onderwerpen met jouw lezer.  
 
28. E-book 
Waarom heb je een e-book geschreven en wat staat erin (preview)? 
 
29. Bijeenkomst of evenement 
Schrijf over hoe je een bijeenkomst of evenement hebt ervaren. Wat vond je 
ervan? Wat heb je geleerd? Welke mensen ben je tegengekomen? 
 
30. Opleiding / training 
Neem lezers mee in de opleiding of training die je volgt. Niet iedereen heeft 
de tijd en gelegenheid om een opleiding te volgen. Het is voor lezers extra 
leuk om een aantal highlights mee te krijgen. 
 
31. Gelezen boeken 
Welke boeken moet je echt gelezen hebben? Tot welke inzichten ben jij 
gekomen? 
 
32. Over je marktgebied 
Vertel over de ontwikkelingen in jouw vakgebied. Dit kan ook bijvoorbeeld zijn
over het vinden van het juiste personeel of bedreigingen in het marktgebied. 
 
33. Samenwerking 
Welke samenwerkingen ben jij aangegaan of wil je aangaan? En hoe gaat dit 
zorgen voor een synergie? Welke tips heb je voor het aangaan van een 
samenwerking? 
 
34. Gastblogger 
Laat andere vakgenoten hun verhaal vertellen op jouw website. 
 
35. Vraag het aan google 
Op welke zoekwoorden /  keywords wordt er gezocht? Dit zijn onderwerpen 
waar de lezer meer informatie over zoekt en dus meer over wilt weten.  

B L O G  
I N S P I R A T I E
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8 .  E N  N U  
A A N  D E  S L A G !

Met welk doel wil ik gaan bloggen?

Wie wil ik bereiken met mijn blogs?

Wat wil ik dat de lezer doet na het lezen van mijn blog?
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Over welke onderwerpen wil ik een blog schrijven?

Waar wil ik mijn blogs delen? 

Wie zijn mijn ambassadeurs en gaan mijn blog ook delen?
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