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MARKETING MADHEADS



MAAK HET JEZELF
GEMAKKELIJKER

BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS  

Het pushen van content naar social media behoort
bij de basis van jouw online marketing strategie.
Het zorgt ervoor dat potentiële klanten je leren
kennen, je leuk vinden en je vertrouwen.

Waar vind je de inspiratie om iedere maand weer
posts te bedenken en te publiceren? In de
volgende cheatsheet geven we je een methode en
104 ideeën voor social media posts. Als je één keer
per maand een moment inplant, en onderstaande
ideeën gebruikt als inspiratie, kom je nooit meer
zonder content te zitten.
 



DE VIER CATEGORIËN

1. Content over jouw business.

De voorgestelde methode gaat
ervan uit, dat je iedere maand
een aantal posts publiceert
voor jouw bedrijf in 4
categorieën.

Kies per categorie een aantal
ideeën uit de cheatsheet
(bijvoorbeeld 3 per categorie).
Op deze manier kun je snel
beslissen welke content je de
aankomende maand gaat
plaatsen. Het mooie is dat je
gelijk ook veel verschillende
soorten content hebt!

Nu hoef je je alleen nog maar
te richten op het maken van de
posts. Dan plan je deze
vervolgens in voor de gehele
maand.

Content maken hoeft helemaal
niet veel tijd in beslag te
nemen. Maak het jezelf
gemakkelijk.

ONZE METHODE
ELKE MAAND CONTENT

2. Content voor / over jouw klanten.

3. Content over het runnen van een
business in jouw industrie.

4. Content met persoonlijkheid.

De volgende pagina's bevatten
de cheatsheet, deze zijn per

categorie ingedeeld.



CONTENT OVER JOUW
BUSINESS

1. Herinner mensen wie jullie zijn en hoe jullie zijn begonnen.

2. Ga achter de schermen bij jullie business en maak hier een post van.

3. Vertel mensen wat je verkoopt.

4. Houd een vragenronde (Ask me anything).

5. Herinner mensen eraan om jouw product of dienst te kopen.

6. Post een “sneak peak” (een vooruitblik op wat nog gaat komen).

7. Deel een oude post opnieuw.

8. Beantwoord veel gestelde vragen.

9. Plaats een terugblik op een eerdere gebeurtenis.

10. Plaats een post over evenementen die je organiseert of waar je
naartoe gaat.

11. Post over waar je de aankomende tijd zal spreken of verschijnen.

12. Deel een onbekend kenmerk van jouw producten of diensten.

13. Laat een werknemer een dag de social media kanalen overnemen.

14. Vertel mensen waar jullie zijn begonnen. (business)

15. Deel de inspiratie voor het creëren van jouw product of dienst.



CONTENT OVER JOUW
BUSINESS

16. Deel andere social media kanalen waarop jouw bedrijf actief is.

17. Deel de contact informatie van jouw bedrijf.

18. Deel een goed doel waarmee je een partnership bent aangegaan.

19. Maak een post over wat jouw product of dienst onderscheidt van je
concurrentie.

20. Doe een vragenronde met jouw team en post dit.

21. Maak een post met 5 woorden die jouw business beschrijven.

22. Wat zijn jouw business doelen voor de komende 5 jaar? Maak hier
een post over.

23. Plaats een foto van jouw bedrijf. (denk aan kantoor etc.)

24. Kondig nieuwe werknemers / partnerships aan.

25. Aankondigingen van behaalde bedrijfsdoelen.

26. Maak een post met betrekking tot het verleden van jouw bedrijf.

27. Creëer een video die laat zien hoe het er op de bedrijfsvloer uitziet.

28. Laat klanten een van jouw producten een naam geven.

29. Hou een wedstrijd wie de beste caption kan bedenken voor jouw
post.



CONTENT VOOR /
OVER JOUW KLANTEN

1. Stel een vraag aan je (potentiële) klanten.

2. Maak een poll.

3. Vraag om suggesties aan je klanten over iets dat gerelateerd is aan
jouw bedrijf.

4. Doe een giveaway.

5. .Motiveer (potentiële) klanten om zich in te schrijven voor je e-mail
lijst.

6. Geef een coupon weg.

7. Houd een korting en maak hier een post over.

8. Deel een blogpost.

9. Deel een getuigenis van een klant.

10. Geef je klanten een gift.

11. Bedank je fans!



CONTENT VOOR /
OVER JOUW KLANTEN

12. Plaats een motivatiepost.

13. Maak een post van een klant die gebruik maakt van jouw
product of dienst.

14. Benoem klanten en geef ze een shoutout.

15. Laat klanten een zin afmaken met een woord.

16. Vraag jouw (potentiële) klanten hoe ze jouw hebben
gevonden.

17. Hou een wedstrijd waarbij een volger een prijs kan winnen.

18. Motiveer je (potentiële) klanten om zelf actie te ondernemen
op een bepaald onderwerp.

19. Deel een gratis dienst of product dat gerelateerd is aan jouw
bedrijf.

20. Vraag om feedback.

21. Laat jouw klanten het juiste antwoord op een vraag raden en
geef de winnaar een prijs.

22. Beantwoord vragen van jouw volgers en (potentiële) klanten.

23. Laat jouw volgers content creëren voor jouw pagina op basis
van een challenge. 



CONTENT OVER HET RUNNEN
VAN EEN BUSINESS IN JOUW
INDUSTRIE

1. Deel een quote die betrekking heeft op jouw industrie.

2. Een tutorial: leg uit hoe iets werkt.

3. Deel een tip.

4. Deel nieuws uit jouw industrie en jouw kijk hierop.

5. Deel content van iemand anders.

6. Laat een gast content voor jouw posten of doe samen een live
video.

7. Plaats een case-study.

8. Neem een interview af met een gast.

9. Deel een korte video.

10. Plaats interessante data of statistieken over je industrie.

11. Deel je favoriete bronnen. (apps, websites etc.)
 
12. Noem andere merken omdat zij bijvoorbeeld een goed artikel
hebben geplaatst.

13. Praat over de veelgemaakte fouten in jouw industrie.

14. Welke marketing tips werken niet?



CONTENT OVER HET RUNNEN
VAN EEN BUSINESS IN JOUW
INDUSTRIE

15 .Leg uit hoe jij social media gebruikt om te groeien als bedrijf.

16. Maak een post over de avonturen van jouw industrie. Hoe is het om
een bedrijf te hebben in jouw industrie?

17. Maak een post met betrekking tot een film of boek die gaat over
jouw industrie.

18. Probeer opkomende trends te voorspellen en uit te lichten.

19. Maak een top 10 lijst van de do’s en dont’s in jouw industrie.

20. Maak een video waarin je een specifiek onderwerp toelicht.

21. Schrijf een “wist je dat?” post waarin je een feit benoemd.

22. Reflecteer op een nieuwsbericht uit het verleden dat betrekking
heeft op jouw industrie.

23. Maak een mind map over belangrijke zaken in jouw industrie.

24. Ontkracht een mythe binnen jouw industrie.

25. Deel controversiële berichten binnen jouw industrie om gesprekken
aan te wakkeren.

26. Maak een post over influencers binnen jouw industrie of niche.

27. Deel jouw mening over problemen binnen jouw industrie.

28. Reageer op een tweet van een bekende persoon binnen jouw
industrie.



CONTENT MET
PERSOONLIJKHEID

1. Deel een persoonlijk verhaal.

2. Deel een grap.

3. Deel een quote.

4. Deel je favoriete boek.

5. Ga live op instagram.

6. Deel een aantal persoonlijke resultaten.

7. Plaats een post die te maken heeft met het seizoen of een feestdag.

8. Deel een podcast die je zelf erg goed vind.

9. Deel een Youtube video die je erg goed vind.

10. Deel een succesmoment.

11. Deel een moment van mislukking.

12. Deel je ochtendroutine.



CONTENT MET
PERSOONLIJKHEID

13. Vertel mensen waar je bent begonnen. (persoonlijk niveau)

14. Deel een succesverhaal.

15. Deel een grappige situatie.

16. Deel een tweet die jouw interesse heeft opgewekt.

17. Maak een post over een reis die je hebt gemaakt.

18. Deel een doel dat op jouw bucket list staat.

19. Wat zijn jouw top 5 afleidingen? Maak hier een post over.

20. Wat zijn persoonlijke obstakels bij het starten van het bedrijf. Breng
deze in kaart voor een post?

21. Deel jouw levensmotto.

22. Hoe plan je jouw week en deel je deze in? Maak hier een post over.

23. Welke situaties hebben gezorgd dat jij bent wie je bent?

24. Geef de mensen een blik in jouw leven.



HOE PAS JE HET TOE?

Wij maken zelf ook gebruik van deze cheatsheet
en methode om content te maken voor onze
socials. 

Om onze posts vooruit te plannen maken wij
gebruik van een handige tool genaamd Buffer.
Door middel van deze tool kun je jouw content
plannen voor verschillende kanalen. En dat
allemaal binnen één tool!

INDELING VAN DE POSTS

Op de afbeelding links is te zien op
welke manier wij gebruik maken van
de verschillende categorieën.  

Per categorie plaatsen wij 3 posts per
maand en deze zijn verdeeld tussen
Instagram en Linkedin. 

Dus 6 posts voor Instagram en 6 posts
voor Linkedin. Als je deze vooruit plant
scheelt dat een hoop werk!


