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Hoe je écht een consistente contentplanning maakt

Aan de slag!
Hey you! 

Het is tijd voor actie in de taxi!  

Frisse start, een leeg hoofd en ik

beloof je dat - als je alle stappen in

de boek met aandacht zet - jij

grenzeloos content blijft maken.

Dit werkboek werk je met gemak

in 2 dagen af en dan heb je oor de

komende 3 maanden al je content

gemaakt én gepland!

voor ondernemers die blijven volhouden dat ze
intuïtief en vooral impulsief, content moeten
maken, omdat ze dan vrij, puur en authentiek zijn;
 
Voor ondernemers die niet zo ver vooruit willen
plannen, omdat ze daar niet voor gemaakt zijn;
 
voor ondernemers die echt helemaal klaar zijn met
de mooi opgemaakte Excel- en GoogleSheets die je
niet ondersteunen om tot content te komen;
 
Voor ondernemers die er van overtuigd zijn, dat ze
meer dan voldoende te vertellen hebben, maar
volledig op slot gaan als ze gaan zitten en
nadenken over hoe ze daar posts en content van
kunnen maken.
 
Met dit werkboek krijg je geen tips, maar ga je
keihard aan de slag om alles wat in je hoofd zit,
om te zetten naar gevoel, beleving,
kennisoverdracht en sales voor je business.

Het is een werkboek geen leesboek. Als je dus
denkt dat je met een uurtje klaar bent: you
thought wrong. Take the day off!
 
Aan het einde van dit werkboek heb je met
minimaal 3 thema's, voor gemiddeld 3 maanden
content gepland staan. Daarnaast heb je ook
inzichtelijk hoe gigantisch veel kennis je
beschikbaar hebt en hoe weinig je daarvan maar
in 1 keer kan voeren aan je klanten. Dat betekent
dat je misschien wel voor een heel jaar content
kunt maken, enkel door de structuur die je hier
mee krijgt, voor jouw creatieve business brain. 
 
Een merk opbouwen begint met consistent en als
expert je volgers en fans ver-'wow'-en. Give
them a little bit of you every day. 
 
Zie dit werkboek als mijn cadeautje aan jou,
waarmee je jezelf weer gaat zien en gaat geloven
in wat jij de wereld te brengen hebt!
 
 

Van mij,

Liefs,

Onica
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© Copyright Brand & Concept B.V. Alle rechten voorbehouden. 
 
Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u in dit brandbook
aantreft bij Brand & Concept B.V. of zijn gelicenseerd aan Brand & Concept B.V.. 
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of
commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor 
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Brand & Concept B.V. of tenzij aan de onderstaande
voorwaarden wordt voldaan. Op alle beelden in dit werkboek ligt het auteursrecht van Osees Photography.
 
Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload  worden op een hard-disk of geprint worden, mits
dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits
de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Brand & Concept B.V.”, mits copyright, handelsmerk en
andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander
werk of publicatie in welk medium dan ook. Brand & Concept B.V. voert het beheer over de inhoud van
het Werkboek. Het linken en verwijzen naar de inhoud van dit brandbook is toegestaan. Het intellectueel
eigendomsrecht van de inhoud van werkboek ligt bij Brand & Concept B.V. 
Met het downloaden van dit werkboek heb je daartoe ingestemd.

Lieve jij,
 
Ik heb dit werkboek met zorg en liefde samengesteld en stel het bijzonder op prijs als je de inhoud voor jezelf
houdt. Als je hart brand van verlangen om over dit werkboek te praten, volg dat de stappen in je mail en deel mijn
boodschap. Dit werkboek is gratis en ik ben voornemens dat zo te houden. Als jij je aan bovenstaande
voorwaarden kunt houden, draag je daar aan bij.

De kleine lettertjes
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 WAT JE GAAT DOEN

Onderwerpen bepalen: Je leert hier aan welke hoofd categorieën je je content steeds kunt
ophangen en gaat inventariseren over welke onderwerpen jij in de komende 3 maanden
gaat praten

Doelen stellen: Contentmarketing is alleen zinvol als je weet waar je het voor doet. Je leert
hier je business doelen te stellen en hoe je daar gaandeweg het posten en delen op kunt
blijven sturen.

Onderwerpen omzetten naar posts: Nu je je onderwerpen en doelen helder hebt, leer je
eenvoudig hoe je je onderwerpen kunt opknippen in posts en content voor je verschillende
kanalen. Je leert hier ook de knipsels omzetten naar verschillende soorten content.

Planning & frequentie: Je leert met welke tools je kunt plannen, zodat je niet letterlijk elke
dag bezig bent met social media, maar aan het werk bent met de klanten die eruit
voortkomen. En je leert bepalen wanneer je de frequentie opvoert en daarnee niet alleen
tussen de oren, maar vooral in de harten van je fans komt.

Angsten, spoken en zelfwaarde: We maken korte metten met die onzinnige smoesjes,
spoken, angsten en gedachten over waarom jij het niet waard bent dit allemaal te delen.
We gaan hier keihard werken aan zelfliefde!
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Onderwerpen vinden

Een van de meest
gehoorde obstakels is
"waar ga ik over praten?".
Je helpt elke dag klanten
en toch heb je geen idee
waar je over moet praten. 
 
Terwijl je met deze klanten
bezig bent, geven ze je (als
je goed luistert) 101 topics
waar je online weer over
kunt praten en waarmee je
anderen naar je toe kunt
leiden. 
 
Daarnaast zijn er een
aantal vaste business
onderwerpen die je aan je
contentplanning moet
toevoegen. 
 
Zo lanceer je vast binnen-

kort een nieuwe website,
een training of workshop
of komt er een nieuw
product in je assortiment,
waar jij helemaal vol van
bent. Als het goed is, maak
je in ieder geval jaarlijks
een plan van dingen die je
dat jaar gaat doen,
aanbieden, waar je
heengaat of waar je
afscheid van gaat nemen.
Deze hoogtepunten kun je
uitermate goed gebruiken
om je content omheen te
bouwen. 
 
In het eerste gedeelte van
dit werkboek, gaan we de
tijdlijn van jouw
hoogtepunten
samenstellen en structuur

geven, zodat we exact
weten waar je straks over
kunt gaan praten. 
 
Om snel tot de
onderwerpen te komen
heb ik 4 categorieën voor
je:

Laten we beginnen met
het inventariseren van
jouw agenda en
opkomende highlights voor
de komende 3 maanden.

Aankomende
Salesmomenten
Updates en trends in je
markt
Aankomende events die
je gaat bezoeken
Klanten waarmee je
gaat werken of werkt
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4 hoofdonderwerp categorieën

Aankomende salesmomenten

Updates & trends in je markt

Aankomende events

Bestaande klanten

Maak een inventarisatie van alle momenten waarop je iets
wilt verkopen. Denk hierbij aan een nieuwe website,
jubileum, nieuw product, nieuwe training/workshop, e-
book, webinar. Heb je ze nog niet gepland staan: now is
the time!

Denk terug aan de laatste 5 klantgesprekken of -
momenten die je hebt gehad. Wat heb je ze geleerd of
geleverd? Welke onderwerpen kwamen aanbod, die je
steeds meer voorbij ziet komen en waar jij wat over weet
je aan ergert en wat over vindt? Welke tools zijn hot?
Wat gaat er binnenkort veranderen in je markt? Of welke
relevante feestdagen komen eraan waarop je kan
inhaken?

We spijkeren allemaal onze kennis bij. Juist omdat er elke
dag zoveel verandert. Naar welke events ga jij
binnenkort? Denk aan netwerkborrels, businessdagen,
opleidingsdagen. Welke inhoudelijke events gaan je
klanten binnenkort bezoeken?

Inventariseer welke klanten je heel recent nog hebt
geholpen, waar je toffe dingen mee gedaan hebt. Welke
klanten komen er de komende weken/maanden langs
waar je leuke dingen mee gaat doen?

01
02

03
04
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Worksheet #1

Salesmomenten

Trends & Updates

Aankomende events

geplande datum

geplande datum

geplande datum

Gebruik de categorieën om hieronder je inventarisatie te maken. Beperk je per categorie tot 2. 
(Bedenk je er meer, schrijf ze op in je notitieboek: you'll need them later!)

Zet achter ieder punt dat je opsomt de maand of exacte datum waarop het gaat plaatsvinden of jij wilt dat het wereldkundig
wordt. Je doet er verstandig aan een en ander vast in volgorde op datum te zetten.

geplande datum

geplande datum

geplande datum

Bestaande klanten

geplande datum

geplande datum
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Eendags- & opbouwposts

Nu we de onderwerpen hebben geïnventariseerd,
moeten we ze nog onderverdelen in topics die echt
aantrekkelijk zijn voor je lezer. 
 
Er zijn een hoop ondernemers die geloven dat ze
geen spontane content mogen posten. Niets is
minder waar! Ik maak onderscheid tussen
eendagsposts en opbouwposts.
 
Eendagsposts
Eendagsposts zijn de posts die verder weinig tekst
en uitleg nodig hebben. Een quote of een foto van
jou aan het ontbijt zijn prima eendagsposts. Ze
hangen qua inhoud niet per definitie ergens aan
vast en kunnen "spontaan" ontstaan. Als we kijken
naar de categorieën dan vallen 'bestaande klanten'
en 'aankomende events' onder de eendagsposts.
Met de onderwerpen die je daar bedacht hebt kun
je op die dag zelf (of in de week van de
afspraak/event) bepalen wat je wilt posten. Omdat
je het business gerelateerd wilt houden is het
verstandig te praten over dingen waar je
businesswise ook bent. Dus op de dag dat je
eindelijk die toffe workshop gaat geven aan die ene
klant, is het leuk dat je daar dan over praat.
Hetzelfde geldt voor dat event waar je 6 maanden
geleden een ticket voor gekocht hebt. Jij gaat daar
heen om ervan te leren en er beter van te worden.
Neem je publiek mee in het feit dat jij daar over na
gedacht hebt en daarna dus nog beter in staat bent
hem/haar te faciliteren. 
 
Je plant dus in je contentplanning niet de specifieke
inhoud en foto van dit moment (dat mag wel en is
soms gewoon erg handig... iets met drukte en
vergeetachtigheid) maar kunt volledig puur,
authentiek en spontaan iets plaatsen.
 

Opbouwposts
Voor de categorieën salesmomenten en
trends&updates geldt dat deze vaak een langere
opbouw en inhoud nodig hebben, voordat je
volgers, snappen wat je bedoelt en zichzelf erin
kunnen herkennen.
 
Tof als jij bedacht hebt dat je een webinar gaat
geven, maar als je dat morgen roept, zullen van 10%
volgers die de post überhaupt gezien hebben er
maximaal 2 daadwerkelijk doorklikken naar je link
en kijken. Precies kijken! Niemand gaat boeken,
echt niet. Deze posts hebben meer context nodig
en hier komt storytelling echt volledig tot zijn recht.
 
Opbouwposts bouw je op naar een hoogtepunt. Je
begint met te vertellen wat jij met het onderwerp
hebt, wat je klanten vaak ziet doen en waarom het
mis gaat, om ze vervolgens beetje bij beetje mee te
nemen in wat ze allemaal kunnen doen om beter te
worden of verandering aan te brengen. Bij het
laatste deel is het de kunst om verschillende
soorten content te gebruiken om de juiste volger te
bereiken. Maar ook de frequentie opvoeren zal een
belangrijke zijn om echt in de harten van je volgers
terecht te komen.
 
We gaan de onderwerpen die je dus onder
salesmomenten en trends&updates hebt staan
onderverdelen in fasen, zodat je posts een mooie
opbouw krijgen. Je gaat hier ontdekken dat je bizar
veel te vertellen hebt en dat we letterlijk moeten
gaan schiften om tot de kern te komen en je volger
om te zetten naar koper.
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Maar hoe kom je nu tot fasen? Hoe knip je de kennis die je allemaal kan geven, op in hapklare brokjes?
 
VOORBEELD
Als VA wil je je klanten in juni een workshop nieuwsbrieven maken aanbieden. Dit is dus je aankomende
salesmoment. Om de posts te bedenken die hiervoor nodig zijn, ga je het onderwerp in minimaal 3 en
maximaal 6 fasen verdelen: 
1) Wat is een nieuwsbrief? 2) Is jouw bedrijf nieuwsbrief ready? 3) Hoe wil je een nieuwsbrief inzetten?
4)Welke tools zijn er om nieuwsbrieven te maken? 5) Hoe maak je je eerste nieuwsbrief?
 
Als je naar de bovenste fasen kijkt zijn er weer subonderwerpen te maken per fase. 
Zo wil je onder 1) wellicht uitleggen wat de definitie van een nieuwsbrief is, welke vormen er allemaal
bestaan, enkele voorbeelden geven en uitleggen waar een nieuwsbrief allemaal voor gebruikt kan worden.
Onder 2) wil je dat ondernemer gaat nadenken over hoe een nieuwsbrief past in de manier waarop hij nu al
communiceert met zijn/haar klanten. Je wil hem hier aan het denken zetten en zorgen dat hij een
weloverwogen besluit kan nemen of zijn bedrijf klaar is om met een nieuwsbrief aan de slag te gaan. Onder
3) wil je dat de nieuwsbrief een onderdeel wordt van de communicatiemiddelen. Dus gaat dit onderdeel
over hoe je tot goede inhoud komt voor de nieuwsbrieven. Onder 4) wil je dat de ondernemer op zoek gaat
naar de tools die beschikbaar zijn om nieuwsbrieven te maken en wil je dat hij zijn voorwaarden op papier
heeft als het gaat om bijvoorbeeld gemak en techniek, koppelingen met bestaande systemen. En onder 5)
wil je de ondernemer helpen om tot zijn eerste nieuwsbrief te komen en de onderwerpen uit 3) om te zetten
naar een goed opgemaakte nieuwsbrief. 
 
Heb je meegeteld? Dit onderwerp 'nieuwsbrieven maken' is uiteindelijk verdeeld in 13 onderdelen waar jij
kennis over hebt. En dit gaat over 1 workshop... zeg maar 1/10 van wat je met je business écht doet. YOU
ROCK!!!
 
 

Fasen ontdekken
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Worksheet #2A Sales
Per categorie gaan we je onderwerpen  uit Worksheet #1 een voor een ontleden en onderverdelen in stappen. 

Omschrijf zowel voor je dienst/product bij salesmomenten als bij de trends&updates minimaal 3 en maximaal 6 fasen omschrijft die je
klant allemaal tegenkomt als hij in aanraking komt met het onderwerp.

FA
SE

 1
FA

SE
 2

FA
SE

 3
FA

SE
 4

FA
SE

 5

FA
SE

 5
FA

SE
 4

FA
SE

 3
FA

SE
 2

FA
SE

 1
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Worksheet #2B Trends
Per categorie gaan we je onderwerpen  uit Worksheet #1 een voor een ontleden en onderverdelen in stappen. 

Omschrijf zowel voor je dienst/product bij salesmomenten als bij de trends&updates minimaal 3 en maximaal 6 fasen omschrijft die je
klant allemaal tegenkomt als hij in aanraking komt met het onderwerp.

FA
SE

 1
FA

SE
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FA
SE

 3
FA

SE
 4

FA
SE

 5
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SE
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Doelen stellen

Nu je feest viert omdat je er weer achter bent
gekomen, dat kennis macht is, fluit ik je nog wel
even terug.
 
Ik ben hartstikke blij dat je een hoop te vertellen
hebt, maar contentmarketing is zinvol als je voor
jezelf bepaalt hebt wat je wilt bewerkstelligen
met dit product/dienst of hoeveel mensen je wil
bereiken met al deze kennis.
 
Posten om te posten, heeft voor niemand zin en
is verloren tijd. Ik heb liever dat je niet post en
minder zichtbaar bent, dan dat je intensief post,
zonder dat je business echt verder brengt.
 
En dus is het nodig om meetbare doelen te
stellen. Zodat je zeker weet of je posts ook echt
zorgen voor de business die je wilt dat het je
oplevert. Echt hoe leuk zichtbaar zijn en likes
krijgen ook is, het is alleen echt leuk, als die likes
omgezet worden in keiharde euro's.
 
En dus moet je jezelf doelen stellen per gesteld
onderwerp, zodat je onderweg kunt bijsturen.
 
Ga je bijvoorbeeld een workshop of training in de
markt zetten? Dan moet je nog voor je gaat
posten wel weten hoeveel mensen je
ingeschreven wilt hebben. Hetzelfde geldt voor
producten. Hoeveel producten wil je verkopen of
hoeveel omzet moet het je opleveren? Voor
trends & updates kun je denken in downloads
van je whitepaper of aanmeldingen voor je
nieuwsbrief. Hou je doelen reëel. 500
aanmeldingen is misschien wat veel in 2 weken... 
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Goals Sheet
Omschrijf per onderwerp  de doelen die je wilt behalen. 

Je doet er goed aan aantallen te noemen van personen en ook het omzetdoel dat daarbij hoort.

Sales goal 1 Sales goal 2

Trends goal 2Trends goal 1

Het aantal personen
dat moet instappen:

Het aantal personen
dat moet instappen:

Het aantal personen
dat zich inschrijft voor
je lijst:

Het aantal personen
dat zich inschrijft voor
je lijst:

De gemiddelde omzet
die je aan het einde
gerealiseerd wilt
hebben:

De gemiddelde omzet
die je aan het einde
gerealiseerd wilt
hebben:

Het aantal gesprekken
dat je wilt voeren:

Het aantal gesprekken
dat je wilt voeren:
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Van onderwerpen naar posts
Nu hebben we een heleboel topics, heldere doelen,
maar nog geen posts. We begonnen op de eerste
worksheet met het benoemen van de
onderwerpen binnen de categorieën. Daar heb je
ook bij gezet op welke datum of in welke maand je
uiteindelijk je salesmoment, of trends onder de
aandacht wil brengen. Om alles wat we nu
geïnventariseerd hebben in volgorde te zetten,
hebben we inzicht nodig in de hoeveelheid tijd die
we hebben om de boodschap wereldkundig te
maken. We moeten dus in stap 1 in kaart brengen
hoeveel weken we hebben om deze informatie en
kennis over te dragen op anderen. Als we namelijk
weten hoeveel weken we hebben, kunnen we ook
bepalen hoeveel contentmogelijkheden of -
aantallen we moeten maken. 
 
Dat brengt ons gelijk bij stap 2. Al die 13
subonderwerpen uit het voorbeeld, kunnen we
echt niet allemaal inhoudelijk goed overbrengen
met 1 posts per onderwerp. Je wilt de verdieping 

kunnen maken en zorgen dat mensen echt kennis
opdoen over het onderwerp. Als je opbouwposts
zoveel in beslag nemen in je planning, heb je geen
ruimte voor eendagsposts en wordt je publiek
daarnaast overweldigd met allemaal informatie die
onvoldoende afgewisseld wordt. En dus moeten
we gaan snijden. In stap 2 maak je dus de keuze
welke subonderwerpen écht van belang zijn om uit
te diepen, zodat je voldoende tijd hebt om ze naar
je salesmoment, e-book of nieuwsbrief te leiden.
Mijn advies is dit te beperken tot maximaal 5 per
onderwerp.
 
Als je bepaalt hebt welke onderwerpen leidend
gaan worden voor je posts ga je in Stap 3 bepalen
welke content posttypen je allemaal gaat
gebruiken. JAJA dit is het moment: hier ga je echt
inhoudelijk posts maken en ik ga je je helpen. 
 
En in stap 4 ga je bepalen welke posttype op welk
kanaal het beste tot zijn recht komt. Ready?
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4 stappen naar echte posts

1 2

3 4

Bepaal de weken

Aan de hand van de geplande datum
reken je terug hoeveel weken je hebt

om over het onderwerp te praten

Bepaal je contenttypen aan de hand
van de Osees contentgrid

Verdeel je contenttypen en -posts over
je kanalen

Breng je subonderwerpen terug naar
maximaal 5 zodat je voldoende

inhoudelijk kan worden.

Schrap in je
onderwerpen

Bepaal de content
kanalen

Bepaal je 
contenttypen
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Osees Contentvariatie Grid

Aanbod

PersoonlijkMotivatie Tips

Stel een
vraag

Selfies/
videos

Diensten/
producten

Kennis

Klantverhalen

We hebben het Osees Contentvariatie grid ontworpen om conform een structuur, je onderwerpen uit te
diepen en heel praktisch tot posts te komen. Je kunt hiermee heel eenvoudig van 1 onderwerp 9 typen posts

maken.
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Contentvariatie grid breakdown

Met deze postvariatie doe je een
direct aanbod. Geen doekjes omheen
winden, gewoon snoeiharde sales en
je product/dienst aanprijzen, zonder

afleiden

Met deze variatie deel je letterlijke
kennis over het subonderwerp. De

content is inhoudelijk gericht op het
bijspijkeren van de kennis van je

volger.

Hoewel dit type lijkt op kennis, is dat
zeker niet zo. De strekking van de

post moet praktisch, kort en
eenvoudig zijn.

Deze variatie is uitermate geschikt
om zelf meer inzicht te krijgen in wat

je volgers vinden van het
subonderwerp. Dit type is nodig om

de interactie over en weer te hebben.

Met dit type kun je jezelf laten zien in
de vorm van behind te scenes of

tijdens een activiteit van je bedrijf. 

In deze variatie gebruik je
testimonials van klanten, of vertel je

hoe het werken met jou ervaren
wordt door anderen. Wat zeiden ze,
wat deden ze, wat hebben ze eraan

gehad.

Dit is een ultieme post om mensen te
raken. Je zet ze aan tot motivatie of
nadenken. Quotes en inspiratieblogs

van derden zijn hier uitermate
geschikt.

In deze variatie praat je over je
subonderwerp vanuit een persoonlijk

perspectief. Hoe kijk jij naar het
onderwerp, wat is jouw visie, jouw

ervaring?

In deze variatie leg je je dienst en/of
product uit die verbonden is aan je
subonderwerp. Je neemt de klant

mee in hoe je te werk gaat en hoe het
die ander helpt.

Aanbod

Kennis

Tips Stel een vraag Selfies/videos

Klantverhaal Motivatie

Persoonlijk Dienst/Product
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Contentvariatie breakdown

Deze post gaat omvatten dat we nu
een workshop hebben, met tijd en

datum die ondernemers helpt om hun
business klaar te maken voor

frequent nieuwsbrieven sturen.

We gebruiken het voorbeeld van de VA met haar nieuwsbrief maken workshop
hieronder om het onderwerp 2) 'is jouw bedrijf nieuwsbrief ready?' uit te diepen. Voor

het gemak hebben we als 1 van de subonderwerpen gekozen voor 'frequent tijd
vrijmaken'

In deze post gaan we uitleggen dat
nieuwsbrieven nog steeds de nr. 1

manier zijn om klanten te vinden en
binden.

Deze post gaat over hoe je snel tijd
wint voor het maken van je

nieuwsbrief door per 2 maanden
vooruit te werken.

Hier zoeken we engagement door
gericht een vraag te stellen over met

welke nieuwsbriefprogramma's de
volgers werken en hoe vaak ze tijd
besteden aan het maken van een

nieuwsbrief

Een selfie van aan het werk zijn voor
een klant. Of een video waarin je laat

zien dat je net een nieuwe
nieuwsbrief gemaakt hebt voor een

klant.

In deze post vertellen we het
klantverhaal van Marie, een oude

klant van de VA die gek werd van de
contentmogelijkheden en die nu alles

uitbesteed heeft aan de VA.

Dit wordt een quote die aanzet tot
het opruimen van je database en

zorgen dat je echt connect.

In deze post gaat de VA vertellen hoe
ze zelf ooit gestart is met

nieuwsbrieven sturen, waar ze tegen
aan liep, hoe ze het heeft aangepakt

en hoe ze nu structureel via de
nieuwsbrief haar klanten informeert.

In deze post legt de VA uit hoe zij
vanuit haar abonnementen wekelijks

nieuwsbrieven maakt voor
ondernemers omdat ze het aan haar

uitbesteden.  Deze post krijgt een
koppeling naar de diensten op haar

website.

Aanbod

Kennis

Tips Stel een vraag Selfies/videos

Klantverhaal Motivatie

Persoonlijk Dienst/Product
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Bepaal de kanalen

Vaste dagen
Het is voor je planning handig om niet alleen de
kanalen te bepalen, maar ook de vaste dagen
waarop je wilt communiceren over de gekozen
onderwerpen en aankomende mijlpalen. Het
zorgt niet alleen voor vastigheid voor jou, je
volgers wennen aan het ritme. Je bouwt je eigen
'Grey's Anatomy' waar mensen naar uitkijken om
het vervolg van te lezen. Jij kunt daarnaast het
verlangen aanwakkeren bij je volgers door ze te
vertellen dat er weer iets spannends aan zit te
komen, dat ze pas volgende week ...dag weer
meer over gaan horen.
 
              
 
In veel contentplanningen wordt het gevoel
gewekt dat je op 100 social media kanalen
zichtbaar moet zijn. Je moet helemaal niks!
 
Het is vooral handig dat je zichtbaar bent op de
kanalen waar jij je comfortabel voelt. Als jij je
comfortabel voelt, communiceer je met
zelfverzekerdheid over je eigen onderwerp, zoek
je sneller de interactie op en volgen de juiste
mensen vanzelf. Het gaat er niet om, op zoveel
mogelijk plekken zo hard mogelijk te gillen.  Het
gaat erom dat jij 100% achter je boodschap staat
en je goed voelt die te delen op een manier die
past bij jou én het platform dat je gebruikt.

BUILD YOUR TRIBE, BABE!

Je hebt al gemerkt dat het best lastig was om al
die kennis terug te brengen tot de kern.  Maar
soms is het nodig uitgebreider te zijn. En dus zijn
de grenzen van een Facebook, Instagram of
Linkedin Post soms te beperkt. Op een blog kun
je uitgebreider zijn, in een opgemaakt document
of in je nieuwsbrief ook.
 
Afhankelijk van de opbouw van je
subonderwerpenposts kun je ervoor kiezen, de
echt geïnteresseerden naar andere
contentkanalen te halen, om ze daar uitgebreider
te voorzien van informatie en ze om te zetten
naar betrokken volgers op dit onderwerp.
 
In praktijk betekent het misschien dat je 1 of 2
posts hebt gemaakt over de nieuwsbrieftools die
bestaan, en is het zinvoller een nieuwsbrief-,
blog- of documentserie(whitepaper) te maken
waarin je de 5 stappen makkelijker en
uitgebreider kunt toelichten aan je klant.
Uiteraard zonder zover de diepte in te gaan dat
ze de workshop niet meer hoeven te volgen ;-).
 
Als je de posts en typen dus in volgorde van de
opbouw gaat zetten, moet je ook bepalen, vanaf
welk punt je uitgebreider wilt gaan
communiceren en dus je frequentie moet
verhogen of moet gaan verwijzen naar het kanaal
waar de diepte van het onderwerp wordt
behandeld. Het doel is namelijk nog steeds dat ze
uiteindelijk boeken voor de workshop. Je
nieuwsbrieflezer doet dit sneller dan een volger
die 2 dagen geleden begonnen is met volgen. In veel contentplanningen wordt

het gevoel gewekt dat je op 100
social media kanalen zichtbaar

moet zijn. Je moet helemaal niks!
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Worksheet #4 Sales 

Aantal weken tot
aan de datum

Aantal weken tot
aan de datum

Dag(en) van de week
waarop je wilt posten

Dag(en) van de week
waarop je wilt posten

Maak een keuze uit al je subonderwerpen en kies er
3 uit waar je je op gaat focussen in je content

We gaan terugrekenen en alle kennis vanaf pagina
14 stap voor stap uitwerken en toepassen

Maak een keuze uit al je subonderwerpen en kies
er 3 uit waar je je op gaat focussen in je content

SALESMOMENT 1

SALESMOMENT 2

1-2 weken #1

#1

#3

#3

#2

#2

1-2 weken

Maandag

Maandag

3-4 weken

3-4 weken

Dinsdag

Dinsdag

5-6 weken

5-6 weken

Woensdag

Woensdag

Vrijdag

Vrijdag

7-9 weken

7-9 weken

Donderdag

Donderdag

Weekend

Weekend
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Worksheet #5 Sales 
SALESMOMENT 1

SALESMOMENT 2

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #1 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #1 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #2 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #2 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #3 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #3 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video
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Worksheet #6 Trends 

Aantal weken tot
aan de datum

Aantal weken tot
aan de datum

Dag(en) van de week
waarop je wilt posten

Dag(en) van de week
waarop je wilt posten

Maak een keuze uit al je subonderwerpen en kies er
3 uit waar je je op gaat focussen in je content

Maak een keuze uit al je subonderwerpen en kies
er 3 uit waar je je op gaat focussen in je content

TRENDS 1

TRENDS 2

1-2 weken #1

#1

#3

#3

#2

#2

1-2 weken

Maandag

Maandag

3-4 weken

3-4 weken

Dinsdag

Dinsdag

5-6 weken

5-6 weken

Woensdag

Woensdag

Vrijdag

Vrijdag

7-9 weken

7-9 weken

Donderdag

Donderdag

Weekend

Weekend
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Worksheet #7 Trends 
TRENDS 1

TRENDS 2

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #1 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #1 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #2 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #2 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #3 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video

Kruis de content
gridtypen aan die je voor
dit subonderwerp wil
gebruiken. Begin met 3.

Subonderwerp #3 

Persoonlijk

Product/Dienst

Tips

Aanbod

Stel een vraag

Klantverhaal

Kennis

Motivatie

Selfie/Video
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Write Write Write
Nu is de tijd aangebroken om helemaal los te gaan en de kennis uit je hoofd
te trekken en heel gestructureerd om te zetten naar waardevolle content. 

Hey, dit is niet het moment om in paniek te raken! 
Ik ga je helpen om de orde erin te houden. Het lijkt allemaal bizar veel, maar

het valt reuze mee als je begint met schrijven. Zet Spotify aan, kies de
afspeellijst "Concentrate" en pak een karaf drinken erbij. Let's go!

Nu is de tijd aangebroken om helemaal los te gaan en de kennis uit je hoofd te trekken en
heel gestructureerd om te zetten naar waardevolle content.

POSTS
De eerste content die we gaan schrijven zijn enkel voor de posts op social media kanalen. Je hebt
nu 1)een beeld van de vaste dag van de week waarop je over dit onderwerp gaat praten; 2)
hoeveel weken je hebt tot de due date 3) waar je over gaat praten en dat 4) verdeeld over
minimaal 3 content gridtypen. Die posts gaan we als eerste maken en je stopt niet met schrijven
tot ze af zijn.
 
Pak het grid erbij en beantwoord de gridrichtlijn. Heb je gekozen voor 'Kennis', dan zou je eerste
post in het kader van het workshop voorbeeld gaan over 'Wat is een nieuwsbrief en waar wordt
hij zoal voor gebruikt'? Stop met schrijven als je het totaal aantal letters hebt bereikt voor
Instagram en Facebook. Post 1 is af. Door naar het 2e gridtype

VOLGORDE
Zet je posts in de juiste volgorde waarin ze logisch zijn voor je publiek om ze te lezen in je tijdlijn.
Onthou niet iedereen ziet je posts. Dus schrijf ze met een haakje naar het vorige bericht, maar
nog steeds zo opgesteld dat ik als nieuwe lezer van dit opvolgende bericht getriggerd ben om de
serie te gaan volgen.

MOVE ON
Kies het juiste beeld dat je post inhoud ondersteund. Onthou we leven in een beeldtijdperk.
Mensen kijken eerst naar het beeld en vaak niet naar de content. Doe moeite om ze te verleiden
dat wel te doen, door passend en vooral ondersteunend beeld te gebruiken.
 
Ga nu door met de stappen die op de volgende pagina volgen over inplannen en plan deze posts
alvast in. Niemand kan dat meer van je afpakken en je bent klaar om gezien en ervaren te worden.

BLOGS, NIEUWSBRIEVEN EN WHITEPAPERS
Als je stap 3 hebt uitgevoerd en die posts staan ingepland, dan ga je pas aan de slag met
websitepagina's bouwen, klungelen, nieuwsbrieven en funnels inrichten en whitepapers maken.
Waarom dan pas? Omdat als je eerst op jezelf moet wachten om dat eerst af te hebben, je nooit
begint met praten. Maak die posts eerst, plan en plaats ze en ga kijken hoe mensen reageren. En
terwijl je wacht kun je op je gemak eerst voor je nieuwsbrieflezers een korte nieuwsflits doen dat
je de komende tijd behoorlijk wat gaat delen. En dan plak je de inhoud van je contentposts in je
nieuwsbrief en doet copy past naar nieuwe nieuwsbrieven voor ieder stukje content dat je maakt.
De komende weken krijgen ze alle info die ook je volgers krijgen. Hetzelfde geldt voor je blog. Pas
daarna ga je zwoegen op Canva en designs om die kennis in een whitepaper te krijgen. Je hebt
namelijk nog ... weken te gaan voor je mensen daar naar toe gaat leiden. Plan die tijd in!

ST
A

P 
1

ST
A

P 
2

ST
A

P 
3

ST
A

P 
4



All you have to do is
write one true

sentence.
 

Write the truest
sentence that you

know
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Plannen

Later.com

Buffer

Hootsuite

Met de app Later, kun je al je posts voor Facebook,
instagram en twitter inplannen. Een van de voordelen van
later is dat je visueel je instagram posts op volgorde kan
zetten en nog kan verschuiven. Zo kan je alvast zien hoe je
grid eruit komt te zien.

Een van de grootste fouten die ik heel veel ondernemers zie maken is dat ze hun content niet letterlijk met
een tool inplannen! Say What? Yeb, you heard me; er zijn tools waarin je dat vele werk dat je nu hebt
uitgewerkt, gewoon voor de komende weken kan inplannen. Die tools doen dan gewoon het werk, en
zorgen ervoor dat jij niets vergeet, uit je flow gaat, gaat twijfelen aan je zelfbeeld en of het dan wel echt
nuttig is. Als het eenmaal gepland staat, kan je niet meer terug. Dus doen!!!
 
Hieronder 3 tips van gratis tools die je kunnen helpen met plannen. Voor Facebook wil ik je nog wel laten
weten dat er 1000 tools zijn om mee te plannen, maar Facebook nog steeds de voorkeur geeft aan zijn
eigen platform. Je kunt vanaf je Facebook pagina in plaats van je bericht direct te publiceren, ook kiezen
voor 'plaatsen op een later moment'. Je kunt al je posts daar dus ook inplannen.

Buffer is ook een waanzinnig handige app. Een van de
voordelen hier is dat je ook bulk posts kan inlezen. Als je
al je geschreven content met de data in een excelsheet
zet (zij hebben daar templates voor) worden deze in 1x
ingelezen. Je hebt vast nog wel ergens zo'n gratis Excel
contentplanner gedownload. Nu is ie handig om te
gebruiken.

Hootsuite was een van de eerste platformen die het
mogelijk maakte om te plannen. Het fijne van Hootsuite is
dat hij zo'n beetje ieder platform ondersteund. Je hebt
dan dus al je social media kanalen (ook die van je
Wordpress site) bij de hand om je content mee te
plannen.

01
02

03
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Spoken bestaan niet

Impulssppook
 
Ik post graag impulsief en
wil niet volgens planning
posten. 
 
Bull. Als jij een business
hebt, gebeurt niets
impulsief. Je bent
strategisch aan het werk
en hebt als belangrijkste
focus dat je aan het werk
blijft. Randomly dingen
doen en plaatsen kan dus
niet.
 
Gelukkig bieden social
media tools de vrijheid om
die spontane creativiteit
kwijt te kunnen. Die kun je
kwijt in de stories van fb
en instagram. Daar mag je
vrij spelen binnen je
business. Op je tijdlijn wil
je dat helder is waar je
mee bezig bent en wat je
te bieden hebt. 
 
En dat maakt je echt niet
minder persoonlijk en
authentiek en echt en puur
en jezelf.;-)

Stalkspook
 
Plaats ik dan niet teveel,
als het 1x per week is?
 
Die ene keer per week dat
jij post, ziet ongeveer 10%
van je volgers die post ook
echt. Laten we zeggen dat
3% daarvan hem echt
leest. De vraag moet niet
zijn of je teveel plaatst, de
vraag moet zijn, bereik je
voldoende mensen?
 
Als jij je volgers kent, dan
weet je of je ze bereikt en
of ze snel interactie met je
hebben. Wat hebben zij
nodig, zodat ze je gaan
zien en met jou toeleven
naar dat salesmoment en
hoogtepunt en aanwezig
zijn bij die Workshop?!

Ik-kan-het-niet-spook
 
Ik kan niet zover vooruit
plannen? 
 
Als je stap 1-5 hebt
gedaan, kun je al die posts
al schrijven en inplannen in
Buffer, Later en Hootsuit.
Doe dat dan ook. Je kunt
alles wat ingepland is
namelijk ook aanpassen. 
 
Bijvoorbeeld de link die
hoort bij post 53. Die voeg
je dan later toe. Hoe
verder je vooruit plant, hoe
makkelijker het voor je
wordt om in contact te
blijven, maar vooral de
focus te houden op alles
wat er op je agenda staat
voor je bedrijf.
 
Die posts vooruit is je
omzet van de toekomst!

Spoken bestaan niet, maar ze bestaan veelvuldig in ons
hoofd en ze vertellen ons de hele dag, wat ze van ons
vinden en denken. Ze zijn masters in het neersabbelen
van je zelfwaardeschild en vertellen je de hele dag dat

dit nog niet het moment is om jezelf te laten zien.
Ik reken hier met ze af. Dus print deze pagina en hang

hem aan je spiegel
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Wat een uitdaging, maar meer nog een genot om dit uit mijn eigen hoofd te trekken en
in hapklare brokken aan jou over te dragen. Gevoelsmatig kom ik nog woorden te kort,
om je goed te laten begrijpen, hoe je tot écht waardevolle en tegelijkertijd eenvoudige
content komt, om je tijdlijn voor maanden mee te vullen.
 
Ik weet dat alles wat in dit werkboek staat niet in een dag gedaan is, maar wel in 4. En
als jij je mind ertoe zet, bouw je gewoon vanuit je eigen kantoor je expertstatus & merk
op en vul je je eigen omzetfunnel met toekomstige klanten.
 
Ik ben oprecht benieuwd hoe jij dit boekwerk ervaart, hoe het je vergaat online met alles
dat je inplant, wat je reacties op de posts zijn en wat ik nog meer voor je kan betekenen,
zodat dit eigen wordt. Dus druk op reply in de mail en laat me weten hoe je gaat!
 
En echt schat, take your time to master this!
 
Liefs,
Ik

Products are made
in factories. 

Brands are created
in minds.



NOG STEEDS HET GEVOEL DAT
HET JE TOCH ALLEMAAL ERNSTIG

OVERWELDIGD?
 

Elke maand organiseer ik een content denken & doen dag, waarop ik
je met maximaal 6 andere ondernemers help om je content te

bedenken, structuren, te schrijven en je beeld erbij te zoeken, zodat
je volledig ingepland naar huis gaat.

 
Bekijk de planning voor de eerste volgende worksession 

en plan jezelf in. 
 

De kosten zijn €97,- ex. BTW

IK KOM CONCEPT 
DENKEN & DOEN

https://brandenconcept.nl/cdcdlive/

