
Schrijf sterkere
blogposts

in 3 stappen



Begin met een
werktitel

MEER FOCUS
Deze zal er voor zorgen dat je je gefocust kan
houden op je onderwerp en waar je het juist over
wil hebben.

INSPIRATIE
Het moet jou inspireren. Van zodra je de titel leest
moet je al aan alle verschillende elementen
denken die je wil behandelen

VRAAG OF ONDERWERP
Het moet een vraag omvatten waar je het
antwoord op formuleert of een onderwerp
waarover je de lezer iets bij leert

Stap 1



VOORBEELDEN WERKTITELS

- "Hoe ..."
- "In 5 stappen.."
- "10 manieren om"
- "Waarom je beter niet…"
- "Veelgemaakte fouten bij…"



Stop selling
Start helping

ZIG ZIGLAR



 VERTEL OVER WAT JE WEET.

Jij hebt jouw eigen kennis en soms moet je het
helemaal niet te ver gaan zoeken: Veel van wat

jij weet is totaal nieuwe info voor anderen.

Bepaal het
onderwerp

Stap 2



Je kan hierbij een specifieke klant of buyer
persona in je achterhoofd houden.
Misschien heb je hierover al eens verteld aan
een klant, gebruik dan dezelfde structuur in de
tekst als tijdens je gesprek.

Spreek niet over ‘wij, wij, wij’ maar over 'jou, jou,
jou'.

DENK AAN JE DOELGROEP



VOEG AFBEELDINGEN TOE
Enkel als je er sterke hebt. Indien niet, dan kan je beter
een mischien minder voor de hand liggende afbeelding gebruiken
maar die wel stijlvol en krachtig over komt.

VERZAMEL DATA

Zorg voor gegevens om wat je zegt te onderbouwen als je cijfers
gebruikt



People do not buy goods and services.
They buy relations, stories and magic.

SETH GODIN



Gebruik de juiste
structuur
Zoals voor elke tekst hou je vast aan deze basis
structuur:

Stap 3

Intro
-
Body
-
Conclusie



INTRO

Schrijf een overtuigend begin waarbij je meevoelt met het
probleem of de uitdaging van de lezer

Soms is het gemakkelijker om de intro pas
achteraf toe te voegen

"Vaak hebben wij, als ondernemers,…"

Leg het probleem verder uit in detail.

"Je wil een snelle oplossing vinden maar het helemaal zelf
opzetten is misschien niet de slimste beslissing, achteraf
bekeken."

Leg aan de lezer uit hoe je het probleem kan oplossen
door hen iets bij te leren/Door hen 5 oplossingen te
tonen/door/…

Wel, dat is exact waarom het verstandig is om dit te
doen/maken/kiezen..

Maak een overgang naar de ‘body’, het volgend deel tekst

Dus, om jou te helpen hebben we een overzicht
gemaakt/een aantal tips verzameld/...



BODY
Maak een overzicht van alle inhoud die
je moet uitleggen om een helder en
duidelijk verhaal te vertellen en bekijk
welke afbeeldingen je nodig hebt om de
blogpost eenvoudiger om te gebruiken
te maken

Gebruik paragrafen, bullet points,
genummerde lijsten, meerdere titels of
een mix van dit alles.

Gebruik een titel of vetgedrukte tekst om de aandacht
te trekken naar het eerste item op de lijst, gevolgd door
een uitleg, afbeelding, of ander medium

Schrijf elke stap/item/… uit

Maak een overgang naar de ‘conclusie’, het volgend
deel tekst

"Tenslotte,...."



CONCLUSIE
Schrijf een samenvatting van wat de
lezer geleerd heeft of waar hij nu mee
aan de slag kan na het lezen van de
blogpost
Stel
een vraag om hen aan te moedigen
om een bepaalde actie te
ondernemen of voeg
een link toe naar een plek waar ze
meer info kunnen vinden (= call to
action)

Gebruik een titel of vetgedrukte tekst om de aandacht
te trekken naar het eerste item op de lijst, gevolgd door
een uitleg, afbeelding, of ander medium

Schrijf elke stap/item/… uit

Maak een overgang naar de ‘conclusie’, het volgend
deel tekst

"Tenslotte,...."



Marketing is enthusiasm
transferred to the customer

GREGORY CIOTTI



Meer tips? 
Volg onze Social

Media

@stu.dio.mar.tha

Studio Martha

Hannah Coekaerts

studiomadammartha@gmail.com

http://www.instagram.com/stu.dio.mar.tha
https://www.facebook.com/Studio-Martha-102990444716959
https://www.linkedin.com/in/hcoekaerts/

