
52 contenttips
voor ondernemers

Als content coach help ik jou, als
ondernemer, jouw verhaal te

vertellen door de blokkades in het
zichtbaar zijn weg te nemen en het

creëren van content.



Voorwoord

Liefs, Nicole

Ik help je jouw verhaal vertellen. 

Dat is niet alleen mijn tagline maar omschrijft eigenlijk mijn hele missie.

 

Hoi, mijn naam is Nicole Adelaars en na 13 jaar content creëren als hobby gehad te

hebben besloot ik om van mijn passie mijn werk te maken. Al snel voelde ik dat ik

meer wilde. Ik had ervaren hoe krachtig het is om met mijn eigen verhaal naar

buiten te treden via blogs en Instagram en hoeveel impact ik daarmee kon maken

op anderen. 

 

Als content coach help ik jou, als ondernemer, jouw verhaal te vertellen door de

blokkades in het zichtbaar zijn weg te nemen en het creëren van content. Want het

is ontzettend belangrijk om met je verhaal naar buiten te treden. Om echt

connectie te maken met de ander zodat je hen kunt inspireren, motiveren en

activeren. Ik help je daarom niet alleen met het in kaart brengen van jouw verhaal

en de belangrijke sleutelmomenten, maar ook met het creëren en delen van

content en dit inzetten op verschillende online kanalen.

Contactgegevens
contact@nicoleadelaars.nl

https://nicoleadelaars.nl

nicoleadelaarsfreelance

nicoleadelaars

linkedin.com/in/nicoleadelaars
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http://emailadres.nl/
https://websitelink.nl/
https://facebook.com/
https://instagram.com/
https://linkedin.com/
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Ik heb voor elke week van het jaar een contenttip voor je. Kies
bijvoorbeeld elke week een tip uit en ga daar mee aan de slag. Ze
staan in willekeurige volgorde. 
 
1. Wees geduldig! De meeste ondernemers die beginnen met het delen van
content stoppen er binnen het half jaar weer mee. Het levert ze niets op.
Het kost veel tijd. Of ze weten niet goed waarover te schrijven. Ze vergeten
echter dat het juist iets is voor de langere termijn. Het zorgt voor continue
vernieuwing op je site of sociaal kanaal, wat goed is voor je vindbaarheid.
Plus je kunt je content hergebruiken voor andere kanalen.
 
2. Vermijd vakjargon. Wanneer je over jouw expertise vertelt gebeurd het
al snel dat je daar vakjargon in gooit. Zelf betrap ik me daar ook wel eens
op. De woorden SEO (zoekmachine optimalisatie) of zelfs dm (privé bericht
op Instagram) komen er zo makkelijk uitgerold. Ik weet dan ook wat er
bedoelt wordt maar dat geldt niet altijd voor mijn volgers. Schrijf en vertel
dan ook vanuit jezelf maar vermijd vakjargon. Wanneer iemand jouw
blog/insta post/nieuwsbrief/podcast niet snapt haken ze af. Zonde!
 
3. Schrijf zoals je praat. Veel mensen hebben de neiging om opeens hele
andere woorden te gebruiken tijdens het schrijven. Woorden waarvan ze
vaak niet eens weten hoe je het uitspreekt. Of er zitten opeens een
heleboel vaktermen verstopt in de tekst. Termen waarvan niemand weet
wat er nu precies mee bedoelt wordt. Niet doen dus. Schrijf gewoon zoals je
praat. Doe net alsof je het aan iemand aan het vertellen bent.
 
4. Goede content is de basis - niet Google. Schrijf je blog of social media
post omdat je goede content wilt maken en delen. Omdat je mensen wilt
inspireren, kennis wilt weggeven, jouw tips wilt delen. Schrijf in eerste
instantie niet voor Google. Want Google is niet jouw doelgroep, dat zijn de
lezers van je blog. Met hen wil jij verbinding maken.
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5. Lees je tekst hardop! Ik lees al mijn teksten hardop. Zowel voor mijn
blog, als mijn mailtjes en de social media content. Dat zorgt soms wel eens
voor gekke situaties. Bijvoorbeeld wanneer ik buiten de deur werk. Toch
blijf ik het doen want door het hardop lezen zie ik meteen waar de tekst
vastloopt.⠀
 
6. Maak gebruik van inhakers. Alhoewel de inhakers tegenwoordig te pas
en onpas worden gebruikt is het nog steeds handig om er gebruik van te
maken. Vooral wanneer een bepaalde inhaker of thema echt bij jou en je
bedrijf past. Ben je fotograaf en fotografeer je koppeltjes of zelfs
bruiloften? Dan kun je Valentijn inzetten voor je content. Of misschien ben
je wel healthcoach en bak je de meest gezonde dingen. Dan is
bananenbrood dag een leuke inhaker voor jou. Zo zijn er online heel veel
toffe thema's en inhakers te vinden waar jij op kunt aansluiten.
 
7. Houd je tekst overzichtelijk. Je wilt je tekst zo leesbaar mogelijk maken
voor je doelgroep. Dit kun je doen door gebruik te maken van (korte)
alinea’s, witregels, opsommingen en bullets. Doordat mensen
tegenwoordig maar weinig tijd hebben voor het lezen van blogs of social
media posts scannen zij de teksten. Door je tekst overzichtelijk te maken
en gebruik te maken van bijvoorbeeld kopjes zorg je ervoor dat jouw tekst
makkelijk te scannen is. Mensen zullen dit als prettig ervaren en een
volgende keer sneller jouw content willen lezen.⠀
 
8. Optimaliseer je afbeeldingen. Geef je afbeeldingen altijd een naam,
het liefst eentje die past bij de inhoud van je content. Hierdoor wordt je
beter gevonden via Google, Pinterest én zelfs op Instagram.
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9. Deel je favorieten.  Heb je favoriete tools die je gebruikt? Of misschien
bepaalde boeken die je graag leest of waar je veel aan hebt gehad? Deel ze
met jouw volgers. Dat kan door middel van een blog, maar ook in een
(korte) video, in een nieuwsbrief of op social media. Door jouw favorieten
te delen maak je verbinding, je vertelt iets over jezelf en het kan anderen
helpen. 
 
10. Houd regelmatig een brainstormsessie.  Loop je er tegenaan dat je
niet weet waar je over moet schrijven? Dan is het handig om zo af en toe
een brainstormsessie te houden. Dit kun je alleen doen of samen met een
businessbuddy.  Schrijf jouw dienst of expertise op, zet een timer en pen
alle onderwerpen neer die ermee te maken hebben. Niet alles zal
bruikbaar zijn, maar er zit altijd iets tussen. ⠀
 
11. Herhaling. Herhaling. Herhaling. Een van de belangrijkste tips uit
mijn cursus die ik afgelopen week gaf is wel de kracht van herhaling. 
Omdat niet iedereen al jouw content ziet.  Omdat iemand iets vaker moet
horen of zien voordat het werkelijk binnen komt. Omdat jouw content
enorm waardevol is en het vaker de aandacht mag krijgen.  Maar vooral
ook omdat herhaling gewoon werkt. 
 
12. Maak gebruik van synoniemen. Wil je een blog of tekst schrijven
welke goed leesbaar is voor zowel je publiek als de zoekmachines? Dan is
het gebruiken van synoniemen een handige tip.  Door gebruik te maken
van synoniemen kun je heel makkelijk de zoekwoorden waar je op
gevonden wilt worden door de tekst heen gebruiken zonder dat het irritant
is. Of zonder dat het als "keyword stuffing" wordt gezien.
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13. Deel content van anderen. Het voelt misschien een beetje gek, maar
het kan heel goed zijn om content van anderen te delen. De tips die zij
geven die bijvoorbeeld ook voor jouw doelgroep geschikt zijn. Een
bepaalde blog die zij hebben geschreven die jij interessant vindt. Een boek
die je hebt gelezen waar je veel aan gehad hebt..
 
14. Ondertitel je video's. Waarom? Omdat video's (waar stories onder
vallen) zonder ondertiteling minder goed bekeken worden. En dat is zonde
van jouw boodschap.  De meeste mensen kijken namelijk naar stories
zonder geluid. Ze zitten bijvoorbeeld in de trein zonder oortjes bij de hand,
liggen 's avonds in bed en willen hun kinderen/partner niet wakker maken
met het geluid. Of welke reden dan ook. Hoe fijn is het dan dat je bij jouw
video de tekst er ook nog bij zet. 
 
15. Speel in op emotie. Achter al die views, likes en reacties zitten
mensen. Echte mensen van vlees en bloed. Vandaar dat heel dat business
to business vrijwel niet bestaat op social media. Daarom is het ook goed
om in te spelen op het 'oh dat herken ik'- of 'dat heb ik ook' gevoel.
Mensen maken zelden een echt rationele beslissing. Soms denk je wel dat
je een weloverwogen keuze maakt, maar meestal beslis je op basis van
onderbuik gevoel. 
 
16. Sluit altijd af met een Call to Action. "Waar is jouw werkplek?" .
"Stuur me een berichtje en ik geef je meer informatie hierover" . "Wil je
meer verhalen van mij lezen en/of tips ontvangen voor content creatie en
planning? Schrijf je dan nu in voor mijn nieuwsbrief."  Allemaal voorbeelden
van Call to actions (ook wel CTA genoemd) die ik zelf gebruik. Wanneer je
content de (online) wereld in stuurt dan doe je dat met een doel. Je wilt in
gesprek met jouw volgers, je wilt dat er actie ondernomen wordt, je wilt
dat mensen nadenken over wat je geschreven hebt.
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17. Promoot je blog op social media. Wanneer je een blog hebt
geschreven is het goed om deze ook te delen en dus promoten op social
media. Promoot je blog niet alleen die ene keer, maar blijf herhalen. Maak
er een video van, een podcast, een nieuwsbrief. Haal er een tip uit en maak
er een instagram post van. Deel hem op LinkedIn en nogmaals op
Facebook. Zorg ervoor dat de waarde ervan niet verstopt blijft en de tijd
die je erin gestoken hebt zichzelf terug verdient...⠀
 
18. Verkies kwaliteit boven kwantiteit. Een van de meest gestelde
vragen die ik tegen kom over content is "hoe vaak moet ik iets posten". En
dat is ook wel begrijpelijk want je bent bang dat je het fout doet. Bang om
te weinig te delen en daardoor in de vergetelheid te raken. Maar men
vergeet dat het niet draait om kwantiteit maar om de kwaliteit van wat je
deelt. Liever minder vaak en waardevol dan vaker zonder echte inhoud.⠀
 
19. Voeg "altijd" waarde toe. Een Facebook of Instagram post plaatsen
die het goed doet is niet zo moeilijk. Ik zie regelmatig berichten voorbij
komen met enorm veel reacties. Super goed voor je bereik toch? Klopt,
maar vaak hebben die berichten totaal geen raakvlakken en bevatten ze
nul komma nul waarde. Denk aan berichten als "welke emoticon heb jij als
laatste gebruikt?" Voeg daarom altijd iets toe wat raakvlakken heeft met
jou en/of jouw bedrijf. Alleen dan creëer je niet alleen bereik, maar echt
betrokkenheid bij jou en hetgeen wat je doet.⠀⠀
 
20. Wees persoonlijk. Veel mensen durven niet goed persoonlijk te zijn
omdat ze bang zijn dat ze dingen 'moeten' delen die ze helemaal niet
willen. Bang voor die kwetsbaarheid. Maar je mag gewoon je eigen grens
bepalen. Persoonlijk is namelijk niet perse privé. Plus kwetsbaar zijn is
geen vies woord. Kwetsbaar zijn maakt menselijk en zorgt er juist voor dat
mensen herkenning bij jou vinden. Dat zorgt voor dat stukje
persoonlijkheid, maar ook voor herkenning.
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21. Locatie en tags. Wanneer jij een foto in je feed post, zet jij de locatie
er dan bij? En tag jij de mensen en/of merken die erop staan? Het kan je
wel helpen met beter zichtbaar worden en uiteindelijk dus opgemerkt
worden. Wanneer je de locatie toevoegt zorg er dan voor dat je de locatie
kiest waar de foto werkelijk genomen is. En plaats je een quote of
afbeelding kun je jouw huidige locatie kiezen. Dit geldt voor zowel een post
als de Stories.
 
22. Interne links (blogtip). Ik heb het bij deze tip over de linkjes naar
andere pagina's op jouw website. Zo heb je vaak op je homepagina linkjes
naar jouw diensten, de contactpagina en misschien zelfs wel naar een of
twee blogs. Maar ook in je blogartikelen zelf kun je linkjes plaatsen naar
andere blogs en pagina's op je website. Dit is niet alleen prettig voor je
lezers die zo ontdekken wat er allemaal nog meer te lezen/zien valt op je
website. Maar ook voor het algoritme van Google.⠀
 
23. Gebruik een content kalender. Ben jij van het last minute bedenken
wat je gaat schrijven in een blog of social media post? Hoeveel tijd en
energie kost je dat? Het maken en gebruiken van een content kalender
scheelt je niet alleen veel tijd omdat je jouw werk kunt batchen. Maar het
zorgt ook voor focus en een rode draad. Voor jezelf maar juist ook voor je
ideale klant. Door gebruik te maken van een content kalender gaat jouw
boodschap veel helderder overkomen en weten mensen echt waarmee jij
ze kunt helpen.⠀
 
24. Plan je content op vaste dagen in. Het is slim om je content op vaste
dagen online te laten komen. Zowel op social media als je
blogs/nieuwsbrief. Dit is enorm fijn voor je doelgroep, jouw volgers, omdat
ze op die manier precies weten wanneer ze iets van jou kunnen
verwachten. Daarnaast is het ook voor jezelf prettig. ⠀⠀
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25. Hergebruik je content. Er zijn een aantal redenen waarom het
hergebruiken van de content die je maakt slim is. Je hoeft zelf niet telkens
het wiel opnieuw uit te vinden want je hebt al zoveel waarde ergens staan
om opnieuw te gebruiken. Niet iedereen ziet jouw content voorbij komen
dus juist daarom is iets vaker vertellen belangrijk. Dan bereik je ook meer
mensen. Je kunt iets soms wel 9x vertellen en pas bij de 10e keer valt het
kwartje.. Het scheelt je zoveel tijd.⠀
 
26. Schrijf met een doel. Zomaar een eind weg schrijven kan heel fijn zijn
voor jezelf. Maar niet voor je lezer. Want je wilt ergens naartoe. Je wilt je
lezer inspireren, onderwijzen of vermaken. Zorg er dus voor dat je doel
duidelijk is voor zowel jezelf als de lezer. Voor jezelf is het vooral een fijn
hulpmiddel zodat je niet uit wijd over dingen die irrelevant zijn. Voor je
lezer is het fijn omdat ze niet het idee heeft dat er 'zomaar' wat geschreven
is.  ⠀⠀
 
27. Probeer ook eens wat anders. Er zijn zoveel verschillende formats
van zowel posts op social media als ook voor blogs. Laat niet altijd
hetzelfde zien, maar wissel ook eens. Dit geldt ook voor de tijd van het
plaatsen. Merk je dat je op donderdag meer reacties krijg, zorg er dan ook
voor dat jouw belangrijkste post van de week op donderdag geplaatst
wordt. Verschuift dat moment opeens naar de maandag, schuif dan lekker
mee.. 
 
28. Laat jezelf zien. Jezelf laten zien klinkt voor velen als iets moeilijks, iets
engs. Want dat moet perfect zijn. Echter hoeft het niet perfect, liever niet
zelfs. Zolang je jouw verhaal maar naar buiten brengt. Of dat nu via een
blog, een social media post, een video of een podcast is. Jij bent hier om
een reden. Jij hebt als missie om anderen te helpen. Je wilt mensen raken.
Met jouw verhaal, jouw kennis en jouw vaardigheden. Wanneer je me al
langer volgt zie je dat het bij mij ook niet perfect gaat. En ook dat laat ik
zien.
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29. Vermijd clickbait. Wat wordt bedoelt met clickbait? Een titel (of korte
inleiding) die gouden bergen beloofd en slechts een Hollands heuveltje laat
zien. Zeggen dat je dé tip hebt waarmee je direct 100.000 euro verdient
vind ik persoonlijk clickbait. Dat klinkt namelijk als magie en dat bestaat
niet. Zorg er dus voor dat jouw titel eruit springt, maar dat het wel recht
doet voor jouw verhaal.
 
30. Start niet met bloggen. Dit klinkt misschien een beetje gek uit de
mond van iemand die blogtrainingen geeft. Maar in sommige gevallen
meen ik dat echt. Heb jij een verschrikkelijke pest aan schrijven?  Wil je
liever geen waardevolle content delen?  Ben je op zoek naar instant
resultaat en klanten?  Word je het liefst slapend rijk?  Start dan aub niet met
bloggen... ⠀
 ⠀
Vind jij het heerlijk om anderen te helpen?  Wil jij dat mensen zowel jou, je
expertise als je verhaal leren kennen?  Wil je beter leren schrijven?  Wil je
vertrouwen opbouwen?  Zie je jouw bezoekersaantallen graag groeien?  Dan
is het slim om wél te (starten met) bloggen. ⠀
 
31. Speel met verschillende formats. Door gebruik te maken van
verschillende formats kun je eindeloos variëren. En dus ook onbeperkt je
verhaal vertellen en expertise delen.  Denk aan lijstjes, stappenplannen,
trends, quotes, mini blogs, interviews, before & after, enzovoort.
 
32. Schrijf actief! Waarom is dat belangrijk? Een passieve zin maakt een
tekst een stuk onpersoonlijker en afstandelijker. En passieve zinnen komen
vaak langdradig over. Een actieve zin is daarentegen veel levendiger en (je
raadt het al) actief. Als lezer begrijp je precies waar het over gaat.  Moet je
passieve zinnen nu helemaal vermijden? Zeker niet, want ook deze hebben
soms hun functie. Maak er echter een mooie combinatie van en je tekst
wordt een heel stuk makkelijker te lezen!
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33. Bied (gratis) hulp. Jij verkoopt jouw product of dienst niet. Je wilt
anderen helpen. En dat kun je ook goed verwerken in je content. Je helpt
ze met een kennismakingsgesprek, een e-book die je geschreven hebt, een
gratis checklist die je gemaakt hebt die hen op weg kan helpen, een
blogreview waarin je tips geeft. Of gewoon wat tips en adviezen op social
media.
 
34. Wie ben jij? Veel mensen focussen zich vooral op wat ze doen. Ze
vertellen in hun profiel wat zij voor anderen kunnen betekenen of wat voor
een producten ze verkopen.  Maar vaak ontbreekt de persoon erachter. Ik
ontdek nergens een naam, zelfs niet als ik op de website ga kijken. En ik zie
totaal niets van de persoon terug. Dit weerhoud mij om die persoon of dat
bedrijf te gaan volgen. En uiteindelijk dus ook om er iets af te nemen. 
 
35. Maak een onderwerpenlijst. De belangrijkste reden dat mensen geen
content maken is omdat ze niet weten waarover. Misschien herken je dat
zelf ook wel. Heb je eindelijk tijd in gepland ben je eerst al een uur bezig
met bedenken waar je over gaat schrijven. Ik raad daarom altijd aan om
een goede onderwerpenlijst aan te maken. En ja, dat kost tijd. Maar deze
lijst zorgt wel voor een hele mooie basis voor de komende maanden en
misschien wel jaren. 
 
36. Deel verhalen van klanten. Denk aan testimonials. Maar ook case
studies waarin je over de reis die jouw klant heeft gemaakt schrijft. 
Mensen kopen namelijk van mensen. Maar ook VIA mensen. Ze willen
weten hoe zo'n traject met jou eruit ziet. Ze willen weten of jij begrijpt wie
zij zijn en hoe je ze kunt helpen. Ze willen weten dat je anderen al
geholpen hebt. ⠀
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37. Welk probleem los jij op? Veel mensen gaan bij het bedenken van hun
diensten uit van wat zij leuk vinden, waar zij goed in zijn en wat hun
talenten zijn. En dat mag ook. Voor een deel dan. Want nog belangrijker is
het probleem, het verlangen, van jouw klanten. Waar lopen zij tegenaan?
Waar verlangen zij naar? Willen ze afvallen of willen ze zichzelf weer mooi
voelen en is afvallen slechts een middel om dit te bereiken?⠀
 
38. Plan batch dagen in. Batch dagen zijn ingeplande dagen waarop jij de
volledige focus op slechts één taak hebt.  Dat kan zijn administratie of het
voorbereiden van je workshop/training. Maar je kunt dus ook content batch
dagen inplannen. Iets wat ik ten zeerste aanraad.  De voordelen van zo'n
batch dag zijn:  Je gaat strategischer aan het werk . Je krijgt veel meer
gedaan . Je vermindert stress . Je kunt vooruit werken .
 
39. Geef tips. Het lijkt misschien een open deur deze tip. En toch is dat dus
niet zo. Want ondanks dat veel ondernemers wel weten dat het goed is om
tips te geven aan hun doelgroep, gebeurd dit nog vrij weinig. De reden?
Bang om teveel weg te geven. Of niet goed weten welke tips ze moeten
geven. Zonde! Want door het geven van tips laat jij niet alleen jouw
expertise zien, maar je krijgt ook een soort likeability. 
 
40. Vier je successen. Ook in je content is het goed om af en toe je
successen te delen. En vooral om dit samen met anderen te vieren. Dat kan
met je businessbuddy’s of je organiseert gewoon een feestmaand. Het is
niet alleen voor jezelf goed om af en toe stil te staan bij wat je bereikt hebt.
Hoe klein of groot dat dan ook is. Maar ook voor anderen is het leuk om dit
samen met je te mogen vieren. Zolang je niet alleen maar successen deelt
qua content.
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41. Wees het beste antwoord. Je wil gevonden worden door je ideale
klant. Want juist dan kun je echt van invloed zijn. Impact maken.  Maar hoe
doe je dat? Hoe krijg je die mensen bij jou? Is dat het gebruiken van de
beste hashtags? Ervoor zorgen dat je de perfecte titel hebt? Gebruik maken
van call to actions?  Natuurlijk helpen bovenstaande dingen mee. Het is een
mooie finishing touch op hetgeen wat echt telt. En dat is namelijk het beste
antwoord geven op de vraag van jouw ideale klant.  Bedenk je dus wat het
probleem of de wens is waar jouw klant mee rondloopt. Welke vragen roept
dit op? Waar gaan zij actief naar op zoek? En heb jij daar dan het antwoord
op? 
 
42. Hoe sociaal ben jij? Wanneer je op social media actief bent hoe
gedraag je je dan? Ben je vooral bezig met delen en scrollen of ga je ook
werkelijk het gesprek aan?  Wees sociaal op social media. Ga het gesprek
aan met anderen. Reageer oprecht op iemand en zoek ook eens contact
met mensen die je helemaal nog niet kent of volgt. Dat kan bijvoorbeeld
door op zoek te gaan onder bepaalde hashtags.  Spreek met jezelf af dat je
minimaal één echt gesprek met iemand aangaat per dag. Dat hoeft geen
uren te duren, zolang het maar gemeend is. Uit interesse. Niet omdat je
hoopt iets te verkopen. Want dat werkt averechts.  
 
43. Vermijd keyword stuffing. Wat is dat nou, keyword stuffing? Dit heeft
alles te maken met zoekwoorden en de vindbaarheid via zoekmachines als
Google. Het betekent letterlijk “trefwoord vulling” oftewel het vol proppen
van je teksten met zoekwoorden. Zodat Google jouw tekst/website
bovenaan zet in de zoekresultaten. Heel wat jaren geleden werkte dat dus.
Toen was Google nog niet zo ver dat ze dit soort trucjes (want meer is het
niet) doorhadden. Inmiddels is de zoekmachine heel wat slimmer en wijzer
geworden en wordt dit ook echt afgestraft. 
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44. Zet Pinterest in voor je bedrijf. Door Pinterest kun je jouw bedrijf
enorm laten groeien.  Pinterest is naast Google de grootste zoekmachine.
Mensen zijn er dagelijks op zoek naar inspiratie en informatie.  Blog jij
zakelijk voor je bedrijf, maak je podcasts of video's of creëer je andere
vormen van (visuele) content dan kun je dit delen op Pinterest. Mensen
kunnen je dan ook daar vinden en zo trek je meer bezoekers aan. ⠀
 
45. Hashtags volgen. Door hashtags te volgen krijg je allerlei nieuwe
content en mensen te zien in je tijdlijn. Op die manier kun je ideeën opdoen
voor je eigen content en je leert anderen kennen. En het mooie, wanneer je
reageert bij deze posts, leren zij jou ook weer kennen. Dan kom je onder de
aandacht bij mensen die nog niet in jouw 'volgers-kring' zit.⠀
 
46. Maak gebruik van Instagram Stories. Mensen gaan jou en dus ook je
bedrijf echt leren kennen door gebruik te maken van Stories. En wanneer ze
je kennen gaan ze je leuk vinden en uiteindelijk ook vertrouwen. Wanneer
mensen je vertrouwen zullen ze veel sneller overgaan tot een aankoop.
 
47. De eerste 2 regels. In een tijd dat veel mensen vooral scrollen en
swipen op social media moet je een manier vinden om iemands aandacht te
trekken. Zodat ze de tijd nemen om jouw boodschap, jouw waardevolle
content in zich op te nemen. Aangezien je bericht na twee regels wordt
afgebroken is die eerste zin dus super belangrijk. Zie het als de titel van
jouw post. Maak mensen nieuwsgierig, prikkel ze om verder te lezen. ⠀
 
48. Schrijf eerst, redigeer later. Zelfs de beste schrijvers werken eerst een
aantal concepten uit voordat hun beste schrijfsel op papier staat. Dus gun
jezelf die tijd. Schrijf eerst al je gedachten over het onderwerp op en leg het
dan weg.  Later kun je er dan weer met een frisse blik naar kijken en dan zie
je vaak al verbeteringen. ⠀
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49. Show, don't tell. Een voorbeeld is altijd beter dan een bewering. Vertel
niet hoe goed je bent of hoe geweldig je training of product is maar laat het
zien. Deel recensies, feiten, gratis adviezen, klantfoto’s van je product.. Laat
het zien.⠀
⠀

Daarnaast is Show, don’t tell ook iets wat je kunt gebruiken in je teksten om
de lezer meer betrokken te maken. Niet: Zij huilt. Maar: Haar ogen worden
wazig, tranen rollen over haar wang. Je voelt veel meer de emotie wanneer
je het ‘laat zien’ dan wanneer je iets vertelt.
 
50. Wat als.. je nooit meer verlegen zit om inspiratie en je precies weet wat
je kunt posten om jouw ideale klant aan te trekken?  De vorige zin is een
goed voorbeeld van mijn content tip van vandaag. Sluit je tekst eens af met
een zin die begint met 'wat als..'. Op die manier speel je in op de behoefte
en het verlangen van jouw klant.  Het zorgt ervoor dat je klant denkt "ja dat
wil ik!". 
 
51. Maak video's. Instagram Stories zijn natuurlijk al booming, maar er
wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van video in weggevers, IGtv wordt
vaker ingezet en ook op de homepage van je website is een video eigenlijk
onmisbaar. Een video maakt het lijntje tussen jouzelf en je doelgroep weer
een stukje korter. Mensen zien je, horen je en voelen daardoor ook jouw
energie. Maak daar dus gebruik van. 
 
52. Duik de statistieken in.  Kijk jij ook wel eens naar de statistieken van
de content die je hebt gecreëerd? Weet jij welke posts, welke blogs of
video's het goed hebben gedaan? En welke minder? Deze tip komt nu aan
het eind van het jaar maar dat betekent niet dat je dit slechts 1x per jaar
moet doen. Het is sowieso slim om het minimaal één keer in de maand te
bekijken en het liefst vaker.  
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Afsluiting
Ik hoop je met deze 52 content tips geïnspireerd te hebben. Wanneer je een
van mijn tips toepast op Instagram, tag je mij dan ook? Dat kan via
@nicoleadelaars. Dan kan ik hem ook voor je delen en bereik je nóg meer
mensen.
 
Wil je na deze tips aan de slag met het plannen van je content en/of
het creëren ervan maar kun je nog wat meer hulp gebruiken? Neem gerust
contact met me op. In januari geef ik twee keer een training over content
planning & creatie en ik heb ook diverse 1 op 1 trajecten die hier op aan
sluiten.
 
Voor nu wens ik je vooral veel plezier met het toepassen van alle tips!
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Liefs, Nicole


