
 

 

 

 

  

25 Ideeën voor 
(zakelijke) 

blogposts 
 

Als ondernemer heb je vanzelfsprekend al veel kennis 

en expertise op jouw vakgebied. En meer dan je 

wellicht zou denken. Waarschijnlijk kun je tot in de 

lengte der dagen blijven schrijven/bloggen, je hebt 

immers als heel veel waardevolle informatie voor je 

blogbezoekers maar je leert ook elke dag bij en je doet 

nieuwe ervaringen op. Om je vast op weg te helpen 

waarover je dan kunt bloggen heb ik 25 ideeën voor je 

op een rijtje gezet met als uitgangspunt dat je op een 

blog niets verkoopt maar je bezoekers keer op keer 

vertelt waarom hij bij jou klant zouden moeten blijven 

of worden en niet bij een ander. 

Blog naar het hart 

van je lezers 
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25 Ideeën voor 
(zakelijke) blogposts 

1. KEYWORDS 

 

Schrijf aan de hand van keywords. Schrijf zoveel mogelijk woorden op die je 

kunt associëren met jouw vakgebied. Werk dit verder uit door per gevonden 

woord datzelfde weer te doen.  

 

2. “HOW TO…” 

 

Tips, tricks en tools doen het altijd erg goed. Geef een tip over hoe je snel een 

bepaald probleem kunt oplossen of welk gereedschap je het beste kunt 

gebruiken bij een bepaalde klus.   

 

3. TESTIMONIALS 

 

Deel je succesverhalen door testimonials of aanbevelingen van jouw klanten te 

plaatsen. Wanneer een klant zijn tevredenheid laat blijken over jouw dienst of 

product, vraag hem dan of je dit in een blogpost mag gebruiken.  

 

4. MEDEWERKERS 

 

Als je medewerkers hebt, stel ze dan een voor een voor en vertel waarom je zo 

blij met ze bent. Geef aan over welke unieke expertise zij beschikken en plaats 

er foto’s en een korte CV bij.  
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5. BN-ERS 

 

Haak in op nieuws over bekende Nederlanders of grote beroemdheden die iets 

met jouw vakgebied te maken hebben en leg een link met jouw activiteiten.  

 

6. GESPREKSVERSLAG 

 

Doe een verslag van een gesprek of interview met een andere expert op jouw 

vakgebied (vraag wel eerst goedkeuring voor publicatie).  

 

7. VRAAG 

 

Vraag jouw lezers gewoon iets dat je van hen wilt weten. Dat kan zijn over wat 

zij bereid zijn te betalen voor een nieuwe dienst of vraag of je wel of niet een 

evenement zal gaan organiseren. 

 

8. MINI-CURSUS 

 

Maak een kleine “cursus” over iets dat je jouw bezoekers wilt leren en deel 

deze op in stappen. Post iedere week een deel in tekst, beeld, geluid of video.  

 

9. WEDSTRIJD 

 

Schrijf een wedstrijd uit onder je bezoekers en geef prijzen weg. Deelnemers 

komen natuurlijk terug op jouw blog om te zien wie er gewonnen heeft.  

 

10. GESCHIEDENIS 

 

Vertel een verhaal over hoe je ooit begonnen bent als ondernemer. Doe verslag 

van jouw blunders en successen en hoe je ermee bent omgegaan.  
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11. ACTUALITEIT 
 

Haak in op een actueel onderwerp op jouw vakgebied waar de media over 

schrijven en geef jouw commentaar daarop.  

 

12. TOEKOMSTPLANNEN 

 

Geef een blik op de toekomst en laat jouw lezers weten wat je van plan bent te 

gaan ondernemen de komende jaren en waar je naar toe wilt met jouw bedrijf. 

 

13. INTRODUCTIEVIDEO 

 

Plaats een video met een preview van een nieuw product dat je binnenkort in 

jouw assortiment zult opnemen of geef in een video alvast een voorproefje van 

de nieuwe dienst die je binnenkort gaat aanbieden.  

 

14. DAGBOEK 

 

Doe een dagboekverslag van “a day at the office” en beschrijf je dag op kantoor 

van aankomst tot vertrek en laat vertel hoe het er bij jouw bedrijf aan toe gaat.  

 

15. CIJFERS 

 

Geef cijfers over jouw markt aan de hand van een onderzoek. Breng in kaart 

wat de ontwikkelingen zijn en de verwachtingen.  

 

16. INSPIRATIE 

 

Vertel iets over wat jou erg heeft geïnspireerd. Maak het vooral leuk, positief 

en onderhoudend.  
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17. CONCURRENTEN 

 

Lees wat jouw concurrenten schrijven en welke berichten populair zijn. Schrijf 

jouw versie van die onderwerpen met/zonder link naar het originele bericht.  

 

18. REVIEW 

 

Schrijf een verslag van een event dat je hebt bijgewoond en plaats er foto’s bij.  

 

19. BLUNDERS 

 

Plaats een grappige anekdote over “hoe het niet moet”. Wat ging er deze week 

niet helemaal zoals de bedoeling was en beschrijf dit op een leuke manier.  

 

20. PASSIE 

 

Schrijf over jouw passie en waarom je zo graag doet wat je doet. Wat is je 

filosofie over jouw activiteiten. Wat wil je bereiken en waarom?  

 

21. TRENDS 

 

Schrijf over trends in jouw branche. Geef een blik op wat de ontwikkelingen zijn 

en hoe jij daar met jouw bedrijf op inspeelt of juist niet en onderbouw jouw 

keuze daarbij. 

 

22. PRODUCTREVIEW 

 

Schrijf een review over een product of service. Benadruk de voordelen ervan 

(en niet de eigenschappen) en welk probleem ermee wordt opgelost. 
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23. ENQUETE 

 

Schrijf een enquête uit. Laat je lezers ergens over stemmen en toon daarbij de 

uitkomsten. Mensen vinden het leuk om te zien hoeveel mensen hun mening 

delen.  

 

24. BEDRIJF 

 

Geef een “kijkje in de keuken”. Plaats foto’s van jouw bedrijf en geef een beeld 

van jouw winkel, kantoor, artikelen, ontvangstruimte, etc.  

 

25. THE BEST OF 

 

Doe een “the best of” van jouw blogposts. Maak een samenvatting van jouw 

eerdere blogposts die het beste zijn gelezen of waar de leukste reacties op 

kwamen of die jij graag nogmaals onder de aandacht wilt brengen.  

 

Happy blogging!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Madelène Schippers 

info@weblogsvoorbedrijven.nl  

www.weblogsvoorbedrijven.nl  
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