
Actieplan bloggen
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BLOG
ONDERWERPEN
VINDEN

Hoe kun je die blog onderwerpen precies
vinden waar je over kan schrijven? Ik ga je
helpen met het vinden van de juiste
onderwerpen.
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1. Gebruik Google zoeken
Neem wat van de problemen en onderwerpen die je gisteren ook hebt
geschreven voor je socials en toets die in in Google Zoeken.  Als ik bijvoorbeeld
'eventing' in toets zie ik deze twee opties:

Probeer zo verschillende onderwerpen in te toetsen en schrijf je ideeen hier
onder op!

http://www.google.nl/
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2 Answer the public
Dit is zo'n toffe tool! Je vult een onderwerp in, klikt de taal aan en hij gaat kijken
waar mensen het veelal over hebben en je krijgt zo weer een schat aan
onderwerpen.

Answerthepublic.com

Je kunt elke dag gratis 2 opdrachten doen op deze site - dus wil je meer
onderwerpen proberen zet dan elke dag even een wekker! 
Schrijf hier alle ideeën die je hebt op:

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
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3. Chat GPT
Waarschijnlijk heb je hier nog helemaal niet van gehoord maar het is echt een
super handige tool voor ideeën en goede titels! Het is een artificial intelligence
een soort robot die kan praten. De content die hij produceert is niet 100% goed
maar je kunt het zeker gebruiken voor ideeën. Je kunt hem echt ALLES vragen!

chat.openai.com/chat

Je kunt deze tool in theorie ook een heel blog laten schrijven: maar doe dat niet!
De kwaliteit is niet goed genoeg en een blog heeft veel meer waarde als jouw
mening en perspectief er in verwerkt zijn!

Schrijf hier weer je ideeën op!

https://chat.openai.com/chat


CHECKLIST  GOEDE
BLOG

Als je je onderwerpen hebt verzameld is
het tijd om ook daadwerkelijk te schrijven.
Leg deze checklist er naast zodra je gaa
rschrijven!
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Het moet een probleem zi jn  waar  je  k lant  tegen aan
loopt .  Schr i j f  het  dus ook vanuit  hun perspect ief !  En geef
waarde:  los  het  probleem op.  Geef  t ips  zodat  ze  er  mee
aan de s lag kunnen thuis .  Ze zul len uite indel i jk  a l t i jd  een
expert  nodig hebben maar  zo geef  je  ze  vertrouwen.
 
Maak gebruik  van meerdere tussenkoppen.  A ls  je  a l le
tekst  weghaalt  behalve de kopjes  moet  je  een aardig idee
hebben van de inhoud van je  b log.

Zorg voor  een cal l - to-act ion :  een knop die  uitnodigt  tot
act ie  om bi jvoorbeeld een consult  b i j  je  te  boeken of  een
les  af  te  spreken.  

Een blog moet minimaal  300 woorden bevatten  maar
l iever  nog meer  woorden.  Ga het  n iet  te  wol l ig  maken om
maar aan die  aantal len te  komen.

Kopieer  geen content  van concurrenten.  Je  kunt  ze  wel  te
inspirat ie  gebruiken om je  e igen mening en oploss ing te
delen maar  kopieer  nooit  letter l i jk  stukken van anderen.

Voeg l inks toe .  Het l ie fst  l inks  naar  andere blogs of
pagina 's  op je  e igen website  maar  het  kan soms ook wat
toevoegen om te l inken naar  een externe website  die  a ls
expert  bekent  staat .



MEER HULP NODIG?

Ben je net als ik al helemaal geïnspireerd waar je allemaal over kan
schrijven? Ik wordt er altijd super enthousiast van als ik zo bezig ben!

Mijn gegevens

N: Serita Vossen
W: www.serita.nl
E: serita@serita.nl

Heb je hulp nodig met het
invullen van dit werkboek?
Schroom niet om me even
een berichtje te sturen dan
kijk ik wat ik voor je kan
betekenen.
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Consequent bloggen
Je hebt nu heel wat onderwerpen en een checklist om te checken of je blog
"goed" is. Rest je alleen nog een afspraak maken met je zelf met welke
frequentie je gaat bloggen. 

Wil je dat het snel(ler) wat oplevert? Blog dan zo vaak mogelijk. Heb je de tijd?
Dan kun je rustig naar 1 keer per week of per 2 weken gaan. Dan duurt het
gewoon langer voor je er echt wat van merkt.
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