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Typ ze gewoon in Word, in één lange lijst onder elkaar. 
Gooi bijbehorende foto’s in dezelfde map. 
Plan ze in of vraag je VA om dat toe doen. 

Zelf ben ik dol op de energie van een spontaan bericht vanuit
jouw rol als ondernemer. Niks leukers en niks beters dan dat.
Maar… voordat je het weet is er weer een week voorbij zónder
dat je er aan toe kwam om iets te posten. Zeker als je druk
bent met klanten, ik weet er alles van. 

Met dit lijstje maak je in één dag 27 berichten die niet-
tijdgebonden zijn en dus vooruit gepland kunnen worden. 
Mijn methodiek: 

Extra tip: doe deze berichten op een vaste dag. Als jij weet dat
er op woensdag altijd een vast bericht ‘uit’ gaat, kun je zelf
proberen om rond het weekend iets te posten vanuit je
spontaniteit en waan van de dag. 
Op die manier ben je waardevol, actueel, een half jaar lang
zichtbaar en creëer je voor jezelf een enorme rust in je hoofd…
die laatste vind ik zelf nog de belangrijkste. 
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1 Vertel mensen hoe je bent begonnen. Je roots,
je woonomgeving, je eerdere baan, je eerdere
ergernissen….

Geef een kijkje achter de schermen, waar je
mee bezig bent. Hiermee laat je zien dát je
bezig bent in je bedrijf. 

Deel een persoonlijk verhaal, iets wat je te
binnen schoot en aan jouw klant deed denken.
Leuk als er een les inzit.

4 Vertel mensen wat je verkoopt, er zijn altijd
mensen die dat niet weten! Heb je meerdere
diensten, deel dan je meest verkochte aanbod.

DE EERSTE 15
BERICHTEN ….
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5 Deel een grap (afbeeldingen of tekst), liefst iets
met connectie met jouw business. Vertel die
connectie er dus ook bij. 

Plaats een testimonial van een klant. Zorg dat
je toelicht dát het om een testimonial gaat.
Gebruik de allerbeste zin ook in de afbeelding.
Herhaal de hele tekst in je bericht. En vertel er
ook bij waarom jij het zo leuk vond met die
klant… dan is het niet zo eenzijdig.
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7 Deel je eigen favoriete quote of uitspraak, of die
van je coach, en vertel erbij waarom je die zo
sterk vindt. 

Plaats een #VMA (Vraag Me Alles): en zorg voor
een gekke foto erbij om interactie uit te lokken.
Een saaie foto levert geen of saaie reacties op. 

Lanceer een 1-daagse Flash Sale: 1 dag enorme
korting op iets, kan ook op Black Friday. Op
Black Friday krijg je geen ‘gezeur’ over de
beperkte looptijd. Maar dit kan natuurlijk ook
op je verjaardag, of op een jubileum.

10 Stel een vraag, liefst iets over jouw klant zelf.
Laat hen aan het woord. Zet er bijvoorbeeld een
selfie bij van jezelf met je hand aan je oor: IK
LUISTER….

Organiseer een mini-enquête of poll:
bijvoorbeeld over wat klanten het liefst van jou
willen als je iets nieuws zou ontwikkelen. 

Deel je favoriete boek of film of serie, vertel er
dan wel bij wat je er zo goed aan vond. 
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Vraag om aanbevelingen (boeken, trainingen,
apps) die jou helpen in je vak of in je leven of
als ondernemer.
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14 Deel een weggever; een echt fysiek cadeautje,
of iets digitaals wat tijdelijk voorradig is? 

Deel iets uit je mailing voor vaste klanten en
vertel erbij dat anderen die tips ook krijgen als
ze zich aanmelden voor je weggever of je
nieuwsbrief. Vergeet de link naar je
inschrijfpagina niet of voeg die later toe in het
eerste commentaar eronder. 
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16 Herinner mensen eraan om je producten of
diensten te kopen. Accentueer je best
verkopende product bijvoorbeeld.

Deel een snelle tip, bijv een leuke tool
waarmee je zelf iets interactief kan doen. Voor
websites meten: bijvoorbeeld GT Metrix. Voor
vastgoed: de waarde taxeren. 

Plaats een How -to; dus concrete uitleg over 1
onderdeel van jouw vak. Voelt alsof je goud
weggeeft, maar creëert zoveel goodwill :) 

Gebruik video. Live’s doen het goed. Maar durf
je dat nog niet, doe het dan semi-live. Of maak
een filmpje van een podcast.

EN DE 2E SERIE:  
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Deel een detail van iets waar je binnenkort mee
komt. Maak je mensen nieuwsgierig. Alleen
Save the date is wat mager, maar kan er wel
tussendoor. Als je maar zorgt dat er ook wat
inhoudelijks voorbij komt.

Deel een blogpost die je schreef. Pak de link
opnieuw zodat het een vers bericht lijkt. En
vertel er eventueel bij waarom je die deelt, dat
het een ouder blog is, maar waarom het nu
weer actueel is. 
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22 Deel wat eerder gebruikte inhoud
(afbeeldingen, citaten, blogberichten). Bekijk ze
wel goed. Zorg dat alle oude data en
verwijzingen eruit zijn. Handige tip: haal de
berichten uit FB, zet ze in Word en schoon ze
op. Plaats ze daarna opnieuw en doe er nieuw
of andere foto’s bij. Dan lijkt het totaal nieuw! 

Lanceer een 1-daagse Flash Sale: 1 dag
enorme korting op iets, kan ook op Black
Friday. Op Black Friday krijg je geen ‘gezeur’
over de beperkte looptijd. Maar dit kan
natuurlijk ook op je verjaardag, of op een
jubileum. 

Plaats een casestudy: vertel wat het probleem
was en hoe je dat samen met je klant hebt
opgelost. Dit is dus niet tekst ván de klant zelf,
maar óver de klant. Zo kun je meer kwijt over
de dingen die jij belangrijk vindt voor nieuwe
klanten. 

Beantwoord FAQ's; de veelgestelde vragen. Je
kunt er waarschijnlijk zo 10 opnoemen, maar
behandel er eentje per keer. Ook ideaal om
twijfels en bezwaren bespreekbaar te maken. 
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Deel enkele persoonlijke overwinningen of
resultaten. Dingen die jou als ondernemer
sterker maken. Laat zien dat je je ook ontwikkelt
in je eigen vak of ondernemerscapaciteiten. 

Creëer media-geilheid. Kijk of je geïnterviewd
kan worden en deel het artikel. Of zoek een
podcast waar je graag in wilt en leg contact.
Interview zélf iemand die een waardevolle
aanvulling is op jouw business. 
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Mooi lijstje? Ik hoop het, maar het is wel erg algemeen, toch? 
Liever help ik je 1:1! 
Met de spardag bijvoorbeeld... dat is mijn bestlopende  product. 
In vier intensieve uren inclusief lunch bedenken we dan sámen voor een half jaar
LinkedIn berichten. Klanten zijn hier laaiend enthousiast over!

Tijdens een spardag maken we dus jóuw tekstjes. 

Al sparrend met jou hoor ik namelijk nog véél meer leuke klantverhalen om te
delen. Zie ik elementen aan jouw dienstverlening die jij zelf als doodnormaal
beschouwt. En maken we berichten over je aanbod die we alleen ter plekke en
sámen kunnen bedenken. 

Daarin zit zóveel energie van ons samen, dat je ze dag erna moeiteloos verder
kunt uitwerken. De concepten krijg je mee, steekwoorden en handgeschreven
krabbels. Zodra je die gaat delen, liefst door er elke week gewoon eentje ‘uit te
pikken’ die past bij jouw gevoel van dat moment, dan ben je niet alleen 100%
zichtbaar maar ook 100% voelbaar voor je netwerk. Een héél mooie aanvulling
op een goede website! 

NOG EVEN DIT



MAAR META, WAT KOST DAT?
Een spardag kost je € 545, excl btw. Dat is rond de 20 euro per
berichtje. Met dit gratis lijstje erbij heb je zelfs 52 berichten,
dus dan is het een tientje per week. Reken zelf maar uit
hoeveel klanten je nodig hebt om dat terug te verdienen. Veel
klanten vinden alleen al de rust in hun hoofd die het oplevert,
onbetaalbaar! Ik stuur je nog wel een mailtje hierover, of volg
me alvast op social media, klik op de icoontjes. 
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Tot later!  
Meta Groot Antink | Tekst met Pit

 

https://www.facebook.com/meta.grootantink
https://www.instagram.com/tekst.met.pit/
https://www.linkedin.com/in/meta-groot-antink/
https://tekstmetpit.nl/sparren-website-advies/

