
1. Ontwikkelingen - Schrijf een blog over de be-
langrijkste ontwikkelingen in jouw vakgebied. Bij-
voorbeeld de veranderingen in hoe een website 
eruit moet zien; nieuwe ademhalingstechnieken 
bij yoga; videoverbeteringen voor de iPhone.

2. Vragen - Ga in op de meest gestelde vragen 
die jij van klanten krijgt. Waar je een VA allemaal 
voor in kunt zetten bijvoorbeeld; de maten van 
de gepersonaliseerde kunstwerken die jij kunt 
leveren; wat de voordelen van yoga op je spie-
ren zijn.

3. Interview 1 - Interview een klant naar zijn of 
haar ervaringen met jouw product of dienst.

4. Interview 2 - Interview iemand die jouw dienst 
of product aanvult. Lever je kantoormeubilair? 
Interview een ergotherapeut. Website-bouwer? 
Interview een tekstschrijver of fotograaf.

5. Interview 3 - Geef het woord aan een expert 
op jouw vakgebied. Niet zo makkelijk om een 
interview te regelen? Je kunt ook een link posten 
naar een blog van of interview met die persoon 
die je ergens gelezen hebt.

6. Achter de schermen - Beschrijf eens waar jij 
achter de schermen mee bezig bent. Bijvoor-
beeld de zoektocht naar je nieuwe yogastudio of 
hoe jij de producten kiest waar jij (als de expert) 
zelf mee werkt.

7. Dé vraag - Wat vragen mensen nooit aan jou, 
maar wat zouden ze wel moéten vragen volgens 
jou? Ga hier eens op in in je volgende blog.

8. Camera. Actie - Maak eens een video van een 
event waar jij voor jezelf heengaat. En verwerk 
die in een blog.

9. Fotoverslag 1 - 1 beeld zegt vaak meer dan 
1000 woorden. Dat is niet voor niets een uit-
drukking. Maak eens een fotoverslag van een 
zakelijk event zoals een beurs waar je zelf stond 
of waar je als bezoeker heen bent geweest. 

10. Fotoverslag 2 - Wat volgers ook vaak leuk 

vinden: een fotootje achter de schermen. Maak 
een foto van je bureau (ja ook als het een zooi-
tje is - juist dan!); voor de deur van je studio; bij 
de start van je les; terwijl je druk bezig bent met 
het maken van je volgende product etc.

11. Review - Schrijf een blog over het laatste 
(business relevante) boek dat je gelezen hebt en 
waarom dat je zo raakte. 

12. Tip 1 - Het belangrijkste en misschien ook wel 
makkelijkste onderwerp: de tip van de expert. Ik 
schrijf in m’n blogs over bv. bloggen, maar ook 
hoe je social media content plant, ideeën voor 
content, schrijfstijl tips etc. Yogaleraar? Doe een 
blog over de beste yoga-oefening om wakker te 
worden ‘s ochtends. Fotograaf? Geef tips voor 
het maken van selfies, belichting, inhoud (dat 
zijn al drie blogs trouwens...).

13. Tip 2 - Handige producten - Jij gebruikt zelf 
vast wel apps of websites, bent gek van een be-
paalde planner of hebt een heerlijke skippybal 
als bureaustoel. Deel info over producten die je 
zelf graag gebruikt als je aan het werk bent. Dat 
geeft niet alleen een kijkje achter de schermen, 
maar kan ook relevant zijn voor je volgers. Delen 
dus! 

14. Grootste fouten - Wat zijn de meest voorko-
mende fouten die met jouw product gemaakt 
worden? En hoe voorkom je die? Als yogalerares 
kun je het over ademhalingstechnieken hebben, 
als fysiotherapeut over hoe je bijvoorbeeld je 
schouders moet houden tijdens oefeningen.

15. Google - Echt helemaal geen idee? Google eens 
naar jouw product of training die jij geeft. Wat 
komt er opzetten? Schrijf een blog (of meerdere) 
over de onderwerpen die naar voren komen.

Onthoud wel: post nooit zomaar iets! Bedenk voordat je 
gaat schrijven wat het doel is van je blog! Wat moet de 
lezer onthouden?

Happy communicating :) Nadine
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Easy Peasy 
Blog ideeën

Schrijven is niet moeilijk. Maar af en toe... writer’s block! Dus hierbij 
een lijstje ideeën voor je volgende blog.

Happy communicating! Nadine van The Orange Typewriter


