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1. “Ik kan niet schrijven”

Je schrijft een

blogartikel, geen boek!

Maak het jezelf niet zo

moeilijk.

Het gaat om de connectie

die je maakt met jouw

doelgroep.

Vertel je verhaal op jouw

manier.



2.“Ik heb het te druk”

Ja een artikel maken kost

tijd.

Ook bloggen zonder

tekst.

Maar wat als je door een

artikel een nieuwe klant

krijgt?

Dan wil je er wel tijd in

investeren!



3. “Ik heb geen

inspiratie”

Lees en bekijk heel veel

uit jouw vakgebied.

Laat je inspireren.

Geef er je eigen draai

aan.

Belangrijk:

Wat zijn de vragen van

jouw doelgroep?



4. “Het is zoveel werk”

Ja het is een heel proces,

met veel kleine

werkzaamheden.

Hoe meer je het doet hoe

handiger en sneller je

erin wordt.

Denk aan het succes dat

je ermee haalt!



5. “Het is een moetje”

Je moet volhouden.

Je aandacht niet laten

verslappen.

Bedenk waarvoor en voor

wie je het doet.

Werk volgens een vaste

frequentie en hou je vast

aan deze planning.



6. “Wanneer komt het

resultaat?

Het heeft tijd nodig.

Tijd nodig om zich te

bewijzen.

Tijd nodig voor zichtbare

resultaten.

Stel haalbare doelen.

Vier elk klein succesje.



7. “Wat kan ik nog

bijdragen aan alles wat al

bestaat?

Jij bent uniek.

Je vertelt jouw verhaal.

Op jouw manier.

Met jouw visie.

Met jouw ervaring.

Dat zorgt ervoor dat jij je

altijd onderscheid.



8. “Het lukt gewoon

niet”

Heel frustrerend.

Kijk goed of je wel de

juiste artikelen maakt.

Waar je doelgroep echt

behoefte aan heeft.

Doe je aan promotie?

Is je SEO op orde?

Publiceer je regelmatig?

Met een vaste

frequentie?

Vraag ook om hulp!



9. “Ik krijg geen

interactie”

Vraag je daar ook

specifiek om?

Bedenk dat slechts een

klein deel van je lezers

een reactie achterlaat.

Of een like geeft.

Dat betekent niet dat het

niet gelezen wordt.



Vind je bloggen echt zo

erg of zit je gewoon even

in een dip?

Blog eens anders.

Laat je inspireren.

Bloggen zonder tekst.

Bloggen met tekst.

Geen beperkingen.

Denk “Out of the box”.

Je blog als podium.
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