
CONTENTBOEK

Jouw potentiële klanten verdienen echte 
focus van jou!
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Als ondernemer is het moeilijker dan ooit om te zorgen dat jouw

berichten onder de aandacht komen van je volgers. Dagelijks

worden er miljoenen berichten geplaatst op social media. Social

media lijkt zo simpel. Maar hoe zorg je ervoor dat je opvalt? Hoe

vergroot je de betrokkenheid van je volgers bij jouw bedrijf?

Het valt niet altijd mee om voldoende content te maken. In het

begin lukt het vaak wel, je hebt veel ideeën en de motivatie is

groot.

 

Maar dan....

 

In dit contentboek krijg je tips hoe je jouw content aantrekkelijk

maakt voor je potentiële klanten. Ik stel je aan de hand van

iedere tip een vraag die je meteen kunt beantwoorden.

 

Zie dit contentboek als een basis die jou helpt om te groeien. Ook

geef ik je een zetje met maar liefst 30 onderwerpen waar je over

kunt schrijven.

 



K E N  J E  P U B L I E K

E R  I S  P L E K  V O O R  I E D E R E E N

A C T I V E E R  T W E E F A C T O R A U T H E N T I C A T I E

Denk niet dat jij een van de velen bent. Dat ben je natuurlijk wel, want 

er zijn meer mensen die hetzelfde doen. Toch is er plek voor iedereen,

omdat jouw bedrijfsverhaal authentiek is. Die is nooit hetzelfde als die 

van de ander. Van die kracht moet je uitgaan. Jouw kracht.

 

Wat is jouw kracht?

Veel ondernemers zeggen dat ze veel volgers en klanten willen. Snap ik. 

Je mag duidelijk omschrijven welk gevoel je potentiële klant heeft bij 

jouw kanaal. En schrijf daarbij concreet op welke acties je doet op een 

kanaal. Denk aan x aantal keer berichten plaatsen. Of een x aantal keer 

stories maken. Daar heb je invloed op.

Bedenk 1 concreet socialmedia-doel voor jezelf in dit kwartaal.

kleine moeite. Je wilt niet dat jouw account met al jouw volgers wordt 

gehackt. Al het werk om te groeien is dan weg. Beveiligen dus! Controleer

of je jouw accounts beveiligd hebt. Zo niet, dan weet je wat je moet doen.

 

Is jouw account beveiligd?

“Ik zit op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn!” Ik vroeg aan deze 

ondernemer waarom ze gekozen had voor deze kanalen. Er kwam geen 

antwoord. Weet waar jouw publiek zit, ofwel jouw ideale klant. Waarom zou 

je op Twitter zijn als jouw publiek daar niet zit? Precies. Onderzoek dit dus 

ook.

 

Op welk socialmedia-kanaal of kanalen is jouw doelgroep actief?
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WAT IS JOUW DOEL MET JE KANALEN?
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S T R O O I  M E T  K E N N I S

L E T  O P  D E  A C T U A L I T E I T

V E R T E L  V A K E R  H E T Z E L F D E  V E R H A A L

L A A T  J E  K L A N T E N  H U N  V E R H A A L  D O E N

 Juist door met kennis te strooien laat je zien dat je weet waar je het 

over hebt. Daar worden volgers echt blij van. Je inspireert ze, helpt ze, 

leert ze iets enzovoorts. Je hoeft niet bang te zijn dat ze je niet meer 

nodig hebben. Je krijgt juist klanten als je zoveel waarde deelt. Verpak 

het wel fijn, want alleen een tip zegt zo weinig. 

 

Zeg eens eerlijk: hoe vind jij het om met jouw kennis te strooien?

Jij kunt van alles vertellen over jouw dienst of product. Moet je ook zeker 

doen. Laat ook jouw klanten hun verhaal doen. Waarom kochten ze dit 

product bij jou? Wat heeft jouw dienst voor hen betekend? Afhankelijk van 

de branche en de wens van jouw klant kan dit ook anoniem.

 

Heb jij een klant die daar iets over wil delen? Benader die persoon.

Speelt er iets in jouw branche? Is het de dag van ….? Doe je mee met 

Black Friday of Cyber Monday of juist niet? Maak daar gebruik van. Er zijn 

verschillende inhaakkalenders te vinden zoals de inhaakkalender.  

Schrijf 5 inhakers op die passen bij jouw bedrijf. Alleen die relevant zijn!

De kracht van herhaling wordt onderschat. Een mens moet gemiddeld 

zeven tot tien keer met een boodschap in aanraking komen, voordat ze 

besluiten te kopen. Vertel dus vaker hetzelfde verhaal. Ook omdat niet 

iedereen je content ziet.  Was het maar waar ;-)

 

Recycle jij je content?

http://inhaakkalender.nu/
http://inhaakkalender.nu/
http://inhaakkalender.nu/
http://inhaakkalender.nu/
http://inhaakkalender.nu/
http://inhaakkalender.nu/


P R O M O T I E ?  D O E N ,

S C H R I J F  Z O A L S  J E  P R A A T

SPEEL IN OP VEELGESTELDE VRAGEN

 M A A R  N I E T  T E  V E E L

V E R T E L  W A T  J E  V O L G E R S  M O E T E N  D O E N

Zijn er vragen die je veel krijgt? Deel deze in de vorm van een video op

Instagram. Of licht iedere week een bepaalde vraag uit. Je kunt ook een

live Q&A doen. De mogelijkheden zijn wat dat betreft eindeloos.

 

Welke vraag of vragen keren geregeld terug bij jou?

Spam jij je volgers alleen maar met reclame? Ben je alleen maar je

producten en diensten aan het promoten? Dan doe je iets fout. Het heet

niet voor niets social media. Praat over onderwerpen die jouw volgers

belangrijk vinden. En ja dat kan ook als je een webshop hebt

 

Bekijk je laatste 6 berichten. In hoeveel van die berichten ben je puur aan het

promoten en geef je geen waarde?

Op de een of andere manier gaan mensen ineens anders schrijven dan ze 

praten. Waarom? Dat is echt niet nodig. Schrijf gewoon zoals je praat, dan 

ben je ook nog eens jezelf. Twee vliegen in één klap. Zorg wel dat het 

tekstueel klopt, maar laat je daar niet door tegenhouden om niet te 

schrijven.

 

Wat vind jij het lastigst aan schrijven?

Niet letterlijk natuurlijk. Zorg voor een goede call-to-action (CTA) aan het 

eind van je bericht. Als je een reactie wilt ontvangen, je ze wilt leiden 

naar jouw geschreven blog of een video of Reels die je hebt 

opgenomen, moeten ze dat wel weten. Vertel dit dus of stel een vraag. 

Gebruik jij CTA’s? Welke kun je gebruiken?
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S C H R I J F  A C T I E F

L A A T  J E Z E L F  Z I E N

G E E F  V O O R B E E L D E N

Voor veel ondernemers is dat spannend. Het geeft een beetje hetzelfde

gevoel als jezelf laten zien op een netwerkbijeenkomst. Ook dan moet je

wellicht een drempel over voor jezelf. Dat is op social media niet anders.

Wil je dat mensen je leren kennen, je leuk gaan vinden en je gaan

vertrouwen? Dan hebben ze een gezicht nodig, jouw gezicht dus.

 

Hoe vaak komt er een foto voorbij van jou als ondernemer? Ben je actief met

video (Instastories, Facebookverhalen, LinkedIn video)?

Actieve zinnen zijn prettiger om te lezen dan passieve zinnen. Waarom? 

Ze zijn directer en je hoeft er als lezer minder bij na te denken. Kijk maar:

 

1.In dit contentboek worden tips gegeven.

2.Er wordt door Jens met een bal gegooid naar Joep.

 

Dit is beter:

 

1.In dit contentboek staan tips.

2.Jens gooit de bal naar Joep.
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Mensen houden van verhalen, dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. Zorg 

dus dat je voorbeelden geeft die passen bij wat je wilt vertellen 

(kernboodschap). Een voorbeeld zorgt dat een lezer zich meer kan inleven. 

Zeker de mensen die beelddenkers zijn en dat zijn meer mensen dan je 

denkt.

 

Geef jij voorbeelden?



C O N T E N T B A T C H E N

P L A N  J E  B E R I C H T E N  I N

Schrijf je berichten in een keer en plan ze ook meteen in met een 

bijpassende foto. Scheelt jou een bak met werk, want schrijven ‘in the 

moment’ vraagt soms meer van je dan je denkt. Zet de timer op 1 uur 

en kijk eens hoe ver je komt. Probeer eerst vier berichten vanuit een 

thema te schrijven en dan pas naar het volgende thema te gaan.

Ben je niet bekend met werken vanuit thema's? Download hier mijn 

gratis contentplan. Daar help ik je op weg 

 

Hoe veel tijd kun je besteden aan het maken van content? Op welke dag(en) 

ga je dit doen?

Maak het jezelf niet te moeilijk en plan je berichten in. Dit geeft je zoveel 

rust. Sommigen zeggen dat het niet meer spontaan is als je het op deze 

manier doet. Complete onzin! Heb je iets anders te vertellen en moet 

dat nu vanwege de actualiteit? Dan doe je dat toch gewoon. Er zijn gratis 

tools om in te plannen en uiteraard ook betaalde versies. Vaak kun je de 

gratis versie ook uitbreiden voor meer functionaliteiten. Of jij dit nodig 

hebt is afhankelijk van je eigen wensen. Ik deel tools met jou die ik zelf 

ook getest heb en die fijn zijn.

 

Gratis versies

Studio voor Makers

Later

Buffer
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https://www.angelalodder.nl/contentplan/


M E T E N  I S  W E T E N

I N S P I R E E R  J E  V O L G E R S

W E R K  M E T  V A S T E  T H E M A ’ S

Zomaar iets schrijven voor social media is een optie. Beter is het om te

bedenken wat je wilt bereiken. Zorg voor vaste thema’s, dit is de leidraad

voor jouw content. Bedenk er niet te veel, want dan maak je het te groot

voor jezelf. 4-6 thema’s is meer dan voldoende. Een thema is dus

overkoepelend en daar passen onderwerpen onder.

 

Bekijk je berichten eens: waar schrijf jij veel over? Kun je daar een thema van

maken?

Welke content doet het nu goed? Wat doet het minder goed? Daar kom je 

alleen achter als je jouw statistieken bekijkt. Meten is weten en dat geldt 

ook voor social media. Zorg er wel voor dat je een bedrijfsprofiel hebt op 

Instagram, een Facebookpagina en op LinkedIn een companypage. Bij 

Instagram zie je pas vanaf 100 volgers je statistieken.

 

Wat is jouw beste bericht op jouw socialmedia-kanalen?

Het lijkt zo simpel, maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Vraag jezelf af welke 

kennis jij in huis hebt en hoe je anderen daarmee kunt helpen. Je volgt een 

bedrijf niet voor niets op social media toch? Dat geldt dus ook voor jouw 

volgers. Mensen willen graag iets leren, jou en je bedrijf leren kennen, dus 

doe dat ook.

 

Inspireer jij je volgers op dit moment?
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3o contentideeën
Het valt niet altijd mee om content te maken voor social media. In het 

begin heb je volop ideeën en is er veel motivatie om ermee aan de slag 

te gaan. Maar na verloop van tijd wordt het lastiger om nieuwe ideeën 

te bedenken en herhaal je berichten maar weer eens. Herhaling is 

goed, begrijp mij niet verkeerd. Het is wel belangrijk dat er variatie in 

de content zit. Hierbij wat ideeën voor jou ter inspiratie!

1.Hoe ziet jouw week eruit?
2.Je onderneming bestaat x jaar.
3.Bedank je volgers of vier mijlpaal
van x volgers.
4.Vier je verjaardag met je volgers.
5.Zet je businessbuddy of een
andere ondernemer in het
zonnetje.
6.Deel en vier je succes.
7.Geef tips waar je volgers direct
iets mee kunnen.
8.Veelgestelde vraag + antwoord.
9.Een inhaker van de
inhaakkalender.
10. Introductie van een nieuw

product, dienst of je website.
11. Deel iets wat niet goed ging en
wat je daarvan geleerd hebt.
12. Vertel iets over je werkplek.
13. Review van een klant.
14. Start van een nieuwe periode.
15. Doel bereikt.

16. Investering waar je trots op 
bent.
17. Even terugkijken op (een jaar 
geleden, afgelopen maand).
18. Even voorstellen (regelmatig 
herhalen met nieuwe volgers).
19. De start van je bedrijf.
20. Jouw werkwijze.
21. Waarom doe je wat je doet?
22. Een les die je geleerd hebt als 
ondernemer of op persoonlijk vlak. 
23. Jouw ultieme 
ondernemersdroom.
24. Jouw ultieme persoonlijke 
droom.
25. Jouw woord voor 2020.
26. Waar ben je dankbaar voor?
27. Offline zijn wat betekent dit voor 
jou.
28. Jouw ochtend- of avondritueel. 
29. Jouw ideale vrije dag.
30. Jouw favoriete tool die je 
gebruikt in jouw bedrijf.



En nu?

Maak een 
keuze G A  N A A R

W W W . A N G E L A L O D D E R . N L / T O F F E - L I N K J E S

Volg me op Instagram @angelalodder.nl over alles wat te maken 

heeft met contentmarketing.

Volg me op Instagram @instamarketingacademie met alles over 

Instagram.

Luister mijn podcast over Instagram wanneer dat je kanaal is.

Vraag mijn gratis contentplan aan en dan neem ik je mee in de 

wereld van thema's voor je content en een manier zodat je nooit 

meer zonder content zit.  

Dat is aan jou! Er zijn tal van mogelijkheden. 

1.

2.

3.

4.

http://www.angelalodder.nl/toffe-linkjes
http://www.angelalodder.nl/toffe-linkjes

