Contentinspiratielijst

Over jezelf
Foto van jou in de relax-stand?
Deel je persoonlijke quote die veel voor je betekent
Foto of video met een kijkje in jouw privéleven
Behind the scenes: jij aan het werk
De belangrijkste les die je leerde over het ondernemerschap
Wat zijn mijn dagelijkse rituelen?
De 5 dingen die ik doe om gemotiveerd te blijven
Hoe ziet mijn work-life balance er uit?
Welke tips kun jij delen over dat wat je hebt geleerd?
3 dingen die in mijn leven het meest zijn veranderd door ondernemen
Dit wist je nog niet over mij?
Mijn keerpunt, wat gebeurde er?
Hoe ik op het idee kwam om...
Wat je het gaafste vindt aan een eigen bedrijf hebben
Van welke muziek houd je en waarom?

Expertise
Beantwoord meest gestelde vragen
Tijdbesparende tip (met link met vakgebied)
Verwijzing naar een inspirerend artikel/video
Energiebesparende tip
4 manieren om je de volgende stap te nemen in….
Hoe je van ... een gewoonte maakt
5 Tips om stress te verminderen bij...
Video met een tip
Hoe krijg je grip op…
Het geheim achter….
Hoe ga je om met twijfel en onzekerheid bij...
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Favorieten
Grappig filmpje of meme
Goed boek wat je aan het lezen bent
5 Must-reads
Je favoriete podcast van dit moment
Netflix-docu die je echt moet zien
Je favoriete tool… en waarom dit zo handig is
Favoriete influencer in jouw branche

Vragen
Wat is het beste advies wat iemand je ooit heeft gegeven?
Wat zijn jouw weekendplannen?
Wat is jouw BIG THING voor deze week?
Waar zou je het liefst willen wonen?
Wat is jouw superpower?
Wat is jouw grootste blunder bij….
Mijn guilty pleasure is... Wat is die van jou?
Wie is jouw inspiratiebron?
Waar mag je jou voor wakker maken?
Wat is je favoriete vakantieland?
Hoe drink jij het liefste je koffie?

Promoties
Gratis weggever (e-book, checklist)
Sneak Preview van iets waar je mee bezig bent
Nieuwe blog/podcast/video
Klantverhaal
Aankondiging van iets gaafs wat er aan komt
Promotie van je dienst of product
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Heel veel succes en
plezier bij het maken van
je content.
Met een beetje inspiratie
wordt het weer een stuk
gemakkelijker en leuker!
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