
Content Lab sessie BouwBeurs 2017  

BLOGGEN IN DE BOUW 



Inhoud 
• De rol van bloggen binnen content marketing: inbound marketing 
• Waarom bloggen 
• Een goede blog… 
• Onderwerpskeuzes en inspiratie 
• Invalshoeken 
• Kansen en beperkingen van een blog 
• Foto’s en de juiste titels bij je blogs 
• Planning en verspreiding 
• Interactie tussen blogger en lezer 
• De rol van Eisma bij uw blogs en algemene tips 



 

INBOUND MARKETING 







WAAROM BLOGGEN? 



1. Wees een kennispartner 



2. Claim een thema in je markt 



3. Wees een aantrekkelijke werkgever 



4. Word online gevonden 



Wat bloggen je kan opleveren? 

• Vindbaarheid 
• Autoriteit 
• Engagement 
• Bereik  
• Onderscheidend vermogen 
• Een beter (werkgevers)imago 

Samenvattend: 



KENMERKEN GOEDE BLOGS 



Een goede blog…… 
bevat een mening en roept reactie op 



Een goede blog heeft een afzender 



Een goede blog is SEO-technisch OK 

Metatags:  

• Op welke woorden wil je gevonden worden?  

• Zichtbaar bij het delen op social media 

• Aan te passen bij LinkedIn tijdens het delen 

• Aan te passen in je cms 



Een goede blog wordt gedeeld 



Een goede blog… 

• De blogger deelt zijn expertise 

• En leert je iets nieuws 

• Roept een reactie op 

• Laat je iets doen 

• En leest lekker weg! 



ONDERWERPSKEUZES  
EN INSPIRATIE 



Deel nieuws uit je sector 



Volg LinkedIn groepen en interessante 
twitteraars 



Google Alerts 



Deel wat je doet… 



Stel vragen 



Overige blogonderwerpen… 
Interviews Video’s 

How-to’s Podcasts 

Gastbloggers Screenshots 

Stappenplannen Collages 

Marktontwikkelingen Infographics 

Lijstjes Quotes 

Reviews Eventverslagen 

Achter de schermen Fotoverslagen 

Klantvragen Onderzoeksgegevens 



INVALSHOEKEN 



• Hoe staat het met… 

• Zo werkt… 

• De tijdlijn 

• Het idee 

• Een dag uit het leven van… 

 

Mogelijke invalshoeken 



OPBOUW VAN EEN BLOG 



begin 

• Teaser 

• Samenvatting 

midden 

• Leesbaar met 
tussenkopjes 

• In bullets 

slot 

• Teruggrijpen 
naar begin 

• Advies/ mening 
als slot 

De opbouw van een blog 



FOTO’S BIJ JE BLOG 



Zelf een foto maken 



Gratis stockbeeld 



Een model, proces figuur of logo 



• Vraag een fotograaf 

• In 1x allemaal in dezelfde stijl op de foto 

• Op locatie 

Meerdere collega’s die bloggen? 



DE TITEL VOOR JE BLOG 



Een opsomming geven 



Inspelen op de actualiteit 



Een hypothese toetsen 

• Is content marketing de vervanger van het plaatsen 
van advertenties? 

• Trump: ramp of zegening? 

• Sporten met je collega’s: wel of niet een goed idee?  



Vertellen wat je lezer juist NIET moet doen 



De lezer aanspreken 



De lezer nieuwsgierig maken 



De lezer op het verkeerde been zetten 



Urgentie 



DE PLANNING 



De contentkalender 



De verspreiding 



Contentmappen 

Videolink: vlog Plastica 

https://www.youtube.com/watch?v=v4ZIgXU_oCw
https://www.youtube.com/watch?v=v4ZIgXU_oCw
https://www.youtube.com/watch?v=v4ZIgXU_oCw
https://www.youtube.com/watch?v=v4ZIgXU_oCw
https://www.youtube.com/watch?v=v4ZIgXU_oCw


De interactie tussen blogger en lezer 



DE ORGANISATIE 



• Afspiegeling verschillende soorten medewerkers 
• Input verzamelen bij receptie en klantenservice 
• Inventarisatie: wie vindt het leuk? 
• ‘onafhankelijke’ derden te vinden voor gastbloggers? 
• Interviewsessies van communicatie/marketing naar 

de verschillende collega’s toe 
• Kick off sessies voor de bloggers 
• Beloning? 

Hoe regelen we dit bloggen? 



HET BLOGGEN UITBESTEDEN? 



De rol van Eisma Content Marketing  
bij je blog 

Interview 
Tekst in 

bulletpoints 
Ter akkoord 



TER AFSLUITING… 



• Denk vanuit klant 
• Gebruik links  
• Afkaderen, denk klein 
• Durf opiniërend te zijn vanuit de bedrijfswaarden 
• Klankborden met collega’s 
• Korte en krachtige zinnen  
• Gebruik humor 
• Neem de lezer mee in je verhaal (creëer een spanningsboog) 

• Sluit wanneer mogelijk af met een ‘Call to action’ 
  

  Heb plezier, bloggen moet leuk zijn! 
 

Algemene tips 



• Dat je met je bedrijf enorm veel kennis bezit 

• Kans: snel en makkelijk persoonlijk contact 

• Baken je thema’s/ onderwerpen vooraf af 

• Daag je klanten en lezers uit zonder te kwetsen 

• Bloggen is een nieuwe vorm van kennisdeling die in de bouw 
nog maar net gestart is 

• Bloggen = Mening, reactie, ervaring, statement, ervaring, 
verwondering, ergernis, vaktrots, specialisme 

 

 

Tot slot, realiseer je… 



EINDE 


