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Stap 1: Bepaal waar je over gaat bloggen 

 Bepaal het hoofdonderwerp 

Waar wil je over gaan bloggen? Wat wordt het hoofdonderwerp waarvoor bezoekers echt 

naar jouw blog moeten komen doordat jij je positioneert als ‘expert’ op dit onderwerp. 

Uiteraard kan je sub-onderwerpen hebben maar benoem één hoofdonderwerp.  

 

 

 Bepaal de sub-onderwerpen  

Maak een overzicht van sub-onderwerpen waarover je gaat schrijven. Bedenk goed welke 

onderwerpen aan elkaar gekoppeld zijn en schrijf dit uit. Deze onderverdeling in sub-

onderwerpen zal straks de basis zijn van je navigatie.   
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Tip: Een blog is bij uitstek een manier om je als expert te positioneren op een bepaald onderwerp of 
vakgebied. Maak je onderwerp keuze daarom niet te breed. Dit maakt het voor de zoekmachine 
makkelijker om je te vinden en voor lezers interessanter om je te volgen.  



Stap 1: Bepaal waar je over gaat bloggen 

 Input voor je blog 

Kijk voor input ook vooral om je heen. Waar hebben mensen (consumenten, bedrijven, 

werkveld) vragen over en kunnen wij met onze kennis deze vragen beantwoorden in een 

blogartikel? Zoek hiervoor online (op bijvoorbeeld fora) en ga met mensen in gesprek. 

Het beantwoorden van de 5 meest gestelde vragen over een onderwerp levert al snel een 

nieuw artikel op.  

 

 

 Maak een contentplanning 

Voor het beheer en de continuïteit van het blog is het van belang om een contentplanning 

te maken. Welke onderwerpen zijn bijvoorbeeld aan een bepaald moment in het jaar 

gebonden en hoe worden de artikelen over de verschillende onderwerpen verdeeld over 

de maand. Is er bijvoorbeeld een maandelijks terugkerende rubriek? Een content 

planning geeft overzicht en richtlijnen.  
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Tip: Zoek daarbij altijd naar de relevantie tussen waar jij over wilt praten en waar anderen over 

willen lezen! 



Stap 2: Wie gaat er bloggen 

 Bloggers 

Wie gaan er bloggen? En over welke onderwerpen gaat een blogger schrijven? Bepaal de 

expertise van iedere blogger en laat dit duidelijk naar voren komen in je blog door je 

bloggers kort voor te stellen. Doe dit middels een korte tekst en een foto op je blog.  

 Bloggers enthousiasmeren 

Mensen ‘dwingen’ om te bloggen werkt niet. Probeer ze te enthousiasmeren en de 

toegevoegde waarde van bloggen in te laten zien.  

Bloggen vergroot je online zichtbaarheid enorm en geeft je de mogelijkheid om je als 

expert op je vakgebied te positioneren. Je geeft ze daarmee een podium om hun kennis 

te delen. Deze online zichtbaarheid kunnen medewerkers gebruiken voor hun eigen CV 

en persoonlijke zichtbaarheid binnen het werkveld. Hierin wordt de meerwaarde van 

bloggen getoond.  
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Stap 2: Wie gaat er bloggen 

 Betrokkenheid bloggers  

Hoe ga je ervoor zorgen dat bloggers betrokken blijven en artikelen blijven aanleveren? 

Geadviseerd wordt om hiervoor een planning te hanteren met deadlines. Dit om te 

voorkomen dat content niet wordt aangeleverd en er dus gaten vallen in de blog updates. 

Bloggers weten dan precies wat er wanneer van ze wordt verwacht.  

 Onderlinge betrokkenheid bloggers 

Wanneer je met meerdere bloggers gaat werken is het ook van belang om de onderlinge 

betrokkenheid te vergroten. Een mogelijkheid is om bijeenkomsten te organiseren waarin 

nieuwe ideeën en onderwerpen worden besproken maar ook tips en adviezen worden 

gedeeld. Een andere optie is om bijvoorbeeld een gesloten Facebook of LinkedIn groep te 

maken waarin bloggers onderling met elkaar kunnen communiceren. Dit vergroot niet 

alleen het onderlinge contact maar ook de verbondenheid en commitment met het blog.  
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Stap 3: Beheer van het blog 

 Belang van goed beheer 

Het beheer van een blog neemt veel tijd in beslag. Denk daarbij aan het nalopen van 

artikelen (tekst, afbeeldingen, headers), SEO optimalisatie van een artikel en het 

publiceren. Hiervoor is goede kennis van WordPress nodig.  

 

Wanneer meerdere bloggers verbonden zijn aan het blog is het van belang om 

eenheid te krijgen in de opmaak van artikelen. Alleen op deze manier krijg je ook 

eenheid in de uitstraling van je blog.  

 

Daarnaast moet een blogartikel aan de achterkant goed zijn ingericht (SEO 

optimalisatie) om ook daadwerkelijk gevonden te worden. Voor deze opmaak en 

optimalisatie van artikelen is specifieke kennis nodig, bepaal daarom goed hoe je dit 

wilt aanpakken.  
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Stap 3: Beheer van het blog 

 Bewaken content planning  

Wie bewaakt de content planning? Goed om een planning te maken tot einde van het jaar 

waarin je de artikelen en schrijvers duidelijk kan maken wanneer je content verwacht. Dit 

ook om commitment te krijgen en voorkomt dat je de ene keer meerdere op 

vergelijkbare artikelen hebt en de andere keer niets. Uit presentaties die ik heb 

bijgewoond over bloggen blijkt dit het grootste probleem te zijn.   

 Eindredactie artikelen 

Wie doet de eindredactie over de artikelen? Bij een blog is het erg belangrijk dat er goede 

SEO teksten, titels, tags etc. zijn opgenomen.  

 Voordeel centraal beheer  

De artikelen worden toegestuurd en door een redacteur bekeken en geplaatst. Doel 

hiervan is om de onderwerpen over het blog goed te verspreiden (niet teveel over 1 

onderwerp), de planning te bewaken en ervoor te zorgen dat de artikelen op tijd worden 

aangeleverd. Hier zit dus een stukje content management en tijdbewaking op.  
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Stap 3: Beheer van het blog 

 Monitoren van reacties 

Wie gaat reacties op de berichten monitoren? Wil je dat reacties eerst goedgekeurd 

moeten worden of kan iedereen een reactie achterlaten? Goed om hier een keuze in te 

maken.  
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Stap 4: Aanjagen van het blog 

Als je blog eenmaal staat kan je hem gaan aanjagen. Begin met een eerste artikel waarin je 

het blog introduceert en aangeeft waarover je gaat schrijven. Plaats een paar dagen daarna 

een nieuw artikel. Zo blijven je eerste bezoekers geprikkeld.  

Blog promotie:  

o Je blog toevoegen aan je e-mail handtekening 

o Actief deelnemen op een forum uit jouw vakgebied 

Een forum is een geweldige plek om andere bloggers op jouw vakgebied te ‘ontmoeten’. 

Je kunt waardevolle informatie uitwisselen en bekendheid genereren voor je blog 

o Blog Directories –  

Dit is een website die als doel heeft om een database op te bouwen van alle mogelijke 

blogs op een bepaald gebied of op meerdere gebieden. Je kunt je blog daarvoor 

aanmelden. Andere leden kunnen in de directory zoeken en jouw blog vinden. Als ze je 

blog volgen worden ze op de hoogte gebracht van nieuwe publicaties op je blog.  

 
10 



Stap 4: Aanjagen van het blog 

Als je blog eenmaal staat kan je hem gaan aanjagen. Begin met een eerste artikel waarin je 

het blog introduceert en aangeeft waarover je gaat schrijven. Plaats een paar dagen daarna 

een nieuw artikel. Zo blijven je eerste bezoekers geprikkeld. Een goed uitgangspunt is 1 

artikel per week.  

Blog promotie:  

o Het belang van SEO bij het aanjagen van je blog 

o Social Media kanalen 

Plaats je nieuwe blog updates ook op FB, Twitter en LinkedIn  

o Website 

o Nieuwsbrief  
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Tot slot: Commitment 

Ieder begin met een nieuw blog is lastig. Daarom is 

het van belang om het beheer en de contentplanning 

vooraf goed uit te werken en je blog goed aan te 

jagen.  

Op deze manier worden je blog artikelen steeds meer 

gelezen en je bereik vergroot. Zo kan je jezelf of je 

organisatieonderdeel positioneren als een expert in je 

vakgebied.  
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