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60 SOCIAL MEDIA
CONTENT TIPS

NOOIT MEER ZONDER INSPIRATIE!

Marijn Driesen - Social media manager & support

Waarom doe je wat je doet
 Stel jezelf voor aan nieuwe volgers
 Achter de schermen
 Leuke/grappige feitjes over jezelf
 Wat doe je graag in je vrije tijd
 Wat wilde je vroeger worden
 Hoe je voor jezelf begonnen bent
 Veelgestelde vragen die je krijgt
 Shout-out naar iemand
 Jouw werkplek van vandaag
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10x jouw bedrijf10x persoonlijk

10x inspiratie 10x content hergebruiken

 Omschrijf je product/dienst
 Testimonial van een klant
 Tips & Tricks uit jouw werkgebied
 Jouw unieke expertise
De oplossing van jouw product/dienst
Hou volgers op de hoogte van nieuwtjes
uit jouw branche
Deel een nieuwe dienst/nieuw product 
 Zet een medewerker in het zonnetje
 Zet een klant in het zonnetje
 Welke (online) tools zijn onmisbaar voor
jouw bedrijf
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Microcontent uit een oud blog
Bestaande blogpost promoten
Achter de schermen
Inspirerende quote van iemand
anders
Inspirerende quote van jezelf
Review van een klant
Tips & Tricks uit jouw werkgebied
Shout-out naar iemand
Ondernemerschap struggles
How-to posts
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 Inspirerende quote van iemand anders
 Inspirerende quote van jezelf
 Wie inspireert jou en waarom
 Monday motivation post
 Review van een training/cursus/webinar
 How-to posts van jouw dienst/product
Deel je digital nomad leven
 Deel je favoriete podcast/boek/video
 Haak in op (feest)dagen (inhaakkalender)
 Deel een fuck-up en wat je ervan geleerd
hebt
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 Microcontent uit een oud blog
 Bestaande blogpost promoten
 Haal microcontent uit je podcast
 Haal microcontent uit je YouTube video
 Deel je best gelezen blogs opnieuw
 Haal content uit je nieuwsbrieven
 Maak een blog van je YouTube vlog
 Maak een infographic
 Herhaal populaire social media posts 
 Maak van je blog een aantal Instagram
stories met de belangrijkste info en tips
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10x ondernemerschap 10x algemeen

Jouw grootste ondernemer struggle
 Wat vind jij het fijnste aan ondernemen
 Waar vind jij jouw klanten
 Wat is het minst leuk aan ondernemen
 Boekentips m.b.t. ondernemerschap
 Tips & Tricks m.b.t. ondernemen
 Wat is je grootste investering geweest
 Hoe houd je focus tijdens het werken
 Wat vind je het leukste/minst leuke om
te doen binnen je bedrijf en waarom
 Welke taken besteed je uit en waarom
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 Probeer consistent te posten
 Wees sociaal en actief
 Werk met content thema's
 Werk met een content kalender
 Gebruik Instagram stories
 Wees persoonlijk en oprecht
 Schoon regelmatig je volgers op
 Batch content met 2 weken vooruit
 Wissel foto's af met video's
 Gebruik een social media inplan tool
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https://marijndriesen.nl/social-media-tools/

