
Contentrecycling

https://www.instagram.com/marqet.inge


Content maken kost veel tijd, dus daarom moet je zorgen dat je de content die
je maakt optimaal gebruikt. Ik wil je aan de hand van een voorbeeld uitleggen
hoe je met één stuk content, meerdere dingen kunt doen. 

Inspiratie, hoe?

Tussendoor (wanneer ik niet bewust een blog wil schrijven), dan komen er
spontaan stukjes in me op. Ik open dan een nieuw document of ik stuur mezelf
een mailtje met ooit maar de eerst drie regels van een nieuw blog idee. 

Op die manier heb je in no-time een waslijst aan onderwerpen of leuke posts.

Verder kun je in de Marqeting Machine (module 6 communicatieplanning)
met een aantal opdrachten en handige pagina's zo een hele lijst aan inspiratie
genereren. Dus ga dat vooral eens doen. Zet eerst eens alles onder elkaar in
een Word- of Excelbestand. 

Begin met een concept

Wanneer ik een blog ga schrijven over een bepaald onderwerp begin altijd bij
het schrijven van een kladversie (concept) waarbij ik letterlijk alles begin te
schrijven (of typen) zoals het in me opkomt. 

Soms heb ik het in een half uur op papier staan, soms doe ik er een aantal
keren over. Inspiratie kun je niet pushen en wanneer je het gevoel hebt dat iets
MOET, dan lukt het niet.

Leg je blog één of een paar dagen weg en lees het opnieuw om je blog te
editen tot de definitieve versie.

Op de volgende pagina's laat ik je zien aan de hand van een voorbeeld hoe je
met één stuk content meerdere stukken content kunt maken.
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Blog (tekst)

We beginnen bij een blog. Hieronder zie je een blog die ik heb geschreven.

Conversie

Elke blog MOET een conversie hebben, dat betekent dat de lezer altijd een
vervolgactie kan doen. Denk aan een aanvraag, link naar je product of dienst of
een ander blog. 
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Dit blog heb ik dus eerst als concept uitgewerkt en daarna opnieuw
doorgelezen en herschreven. 
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Video

Audio

Het bovenstaande blog heb ik vervolgens als video opgenomen. 

De video kun je vervolgens ook als audiobestand opslaan en toevoegen aan
het blog op je website of delen op een ander moment. 
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Inleiding + link naar nieuwe blog/video op je website.
Inleiding en het eerste deel van mijn blog (bijvoorbeeld de eerste tip) en de
link naar het volledige blog.
Het hele blog in de mail en een link naar in dit geval mijn contentkalender.
De conversie.

Als je een blog of video hebt gemaakt en deze op je website hebt
gepubliceerd, dan krijgen mijn meest waardevolle contacten deze nieuwe
content als eerste via de e-mail. Ik stuur wekelijks een mailing (nieuwsbrief)
met mijn kennis en inspiratie. 

Ik varieer de manier waarop ik mijn nieuwe blog(content) aankondig. 

Nieuwsbrief
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Een algemene inleiding met de link naar het blog op je website
Per alinea (onderwerp) een post met de link naar het blog op je website.
Inleiding met de link naar je video of audio bestand

Uit één blog kun je vaak meerdere posts maken.

Bedenk wel dat je op Instagram geen link in je post kunt plaatsen. Dus
gebruik dan de inhoud als post en verwijs naar de link in je biografie om het
hele blog te lezen of in dit geval om de gratis contentkalender te downloaden
of rond af met een vraag.. 

Als voorbeeld geef ik op basis van het blog met 5 tips voor je contentplanning
wat voorbeelden van posts:
 
Post 1 - algemene inleiding + link naar blog
Een contentplanning of communicatieplanning is de basis voor het werken
aan je zichtbaarheid en het vergroten van je bereik. Maar het is best tijdrovend
en het vraagt nogal wat van je creativiteit om elke keer opnieuw weer een
leuke post te bedenken. Een goede contentplanning, moet je daarom ook niet
aan het toeval overlaten. Maar wat is nou belangrijk bij het opstellen van een
contentplanning en waar moet je op letten? Ik geef je 5 super waardevolle tips
in mijn videoblog!

Bekijk mijn videoblog op de website: 
https://www.marqetinge.nl/blog/video-5-tips-voor-meer-zichtbaarheid/

Post 2 - onderwerp frequentie - afsluitende vraag (Instagram)
Hoe vaak moet je posten op social media? Sommige posten elke dag, maar is
dat een MUST? 

Nee dat is het zeker niet, het is veel belangrijker dat je een vaste frequentie en
regelmaat hebt, bijvoorbeeld elke dinsdag of 2 vaste dagen per week. Dan dat
je persé elke dag moet posten.

Kwaliteit boven kwantiteit!

Begin vooral niet TE ambitieus, start bijvoorbeeld met 1-3 berichten per week.
Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die je beschikbaar hebt om content te
creëren. Goede content creëren kost namelijk tijd!

Hoe vaak post jij per week? 

Social media posts
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Populaire dagen woensdag tot en met vrijdag.
Tijden: tussen 12.00 en 15.00 uur ’s middags.
Weekeinden: (minder populaire dagen) Qua tijden zit je het beste tussen
12.00 en 15.00 uur ’s middags. 

Populaire dagen: maandag en donderdag
Tijden: Heel vroeg in de ochtend rond 5.00 uur, tussen 12.00 en 14.00 uur of
tussen 17.00 en 19.00 uur.

Post 3 - Beste dagen en tijden - deel van post + link naar blog
Wat zijn de beste momenten om content te plannen?

Mijn mening: er is niets goed of fout. Maar er zijn natuurlijk wel richtlijnen die
jaarlijks worden onderzocht en gepubliceerd. 

Facebook

Instagram

Wil je ook weten wanneer je het beste kunt posten op LinkedIn en Twitter?
Lees dan het complete blog op mijn website:
https://www.marqetinge.nl/blog/ontdek-hoe-je-een-super-handige-
contentplanning-kunt-maken/

Post 4 - samenvatting + link naar contentkalender
Een contentplanning of communicatieplanning is de basis voor het werken
aan je zichtbaarheid en het vergroten van je bereik. Maar het is best tijdrovend
en het vraagt nogal wat van je creativiteit om elke keer opnieuw weer een
leuke post te bedenken. Een goede contentplanning, moet je daarom ook niet
aan het toeval overlaten. Maar wat is nou belangrijk bij het opstellen van een
contentplanning en waar moet je op letten? Ik geef je 5 super waardevolle tips.

Tip 1: Zorg voor een vaste frequentie. Post om te beginnen 1-2 keer per week.
Tip 2: Kijk goed naar je statistieken wanneer je volgers online zijn en post dan!
Tip 3: Bepaal een structuur voor je thema's, zo varieer je in je content.
Tip 4: Maak gebruik van inhaakdagen.
Tip 5: Plan en werk vooruit.
Tip 6: Download mijn contentkalender. 

Klik hier om mijn contentkalender gratis te downloaden en start vandaag! 
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Structuur
Inhaakdagen
Tips: speel met je dagen en tijden
Contentkalender promotie

korte inleiding en een link naar je blog
samenvatting en link naar je conversie
inleiding en eerste tip met link naar je blog
onderwerp en afsluiten met een vraag.

Zoals je ziet kan ik zo 4 posts maken en dit blog bevat nog veel meer.

Je kunt nog posts maken over de onderwerpen:

Je kunt per onderwerp varieren met de indeling:

Dat komt er dus op neer dat je met één blog misschien wel 10 verschillende
posts kunt maken. 

Laat bijvoorbeeld elke maand een post terugkomen over dit onderwerp, doe
dit zo met een paar blogs en je hebt zo een hele contentplanning vol staan.

Succes en ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. 

En er is nog zoveel meer...

9

Liefs Inge

https://www.instagram.com/marqet.inge
https://www.facebook.com/marqetinge/
https://www.linkedin.com/in/inge-van-lieshout-216a6a79/

