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2 KENMERKEN 

2.1 Wat kenmerkt een blogartikel? 
Persoonlijk 

Dit is wat een blogartikel onderscheidt van andere soorten webteksten. Een blog gaat over de 

belevenissen van een persoon. Je vindt er de eigen ervaringen van de schrijver en hij laat zijn 

eigen expertise zien. In een blogbericht vind je dus veel ik en weinig wij.  

De lezer van een blog moet een beeld krijgen van de persoon achter het merk en de organisatie. 

Je merk/organisatie gaat meer leven omdat de lezer zich er in kan identificeren.  

Een blogartikel is verhalend geschreven. Van oorsprong is weblog een dagboek; een journaal van 

de auteur waarin hij bijhield wat er gebeurde. Het fenomeen blog heeft zich steeds verder 

ontwikkeld, maar het verhalende karakter is gebleven. Neem je lezers mee in je verhaal. Begin 

bijvoorbeeld met een bijzondere ervaring die je meegemaakt heb. Beschrijf deze en vertel daarbij 

hoe jij dat ervaren hebt. Sluit vervolgens af door een conclusie te trekken. 

Kritisch 

Het tweede kenmerk van een blogartikel is dat het kritisch is. Durf je mening te geven! Je zal zien 

dat er interactie gaat ontstaan. Bovendien spreekt iemand met een duidelijke mening meer aan 

dan iemand die het overal mee eens is.  

Benoem dus niet alleen maar feiten en cijfers, maar geef er ook je mening over. Een scherpe blik 

zet anderen aan het denken.  

Niet iedereen hoeft het met jouw tekst eens te zijn. Sterker nog, als men reageert op je bericht om 

aan te geven dat hij het niet met je eens is ontstaat er een kans om een conversatie op gang te 

brengen. Dit zorgt weer voor interactie en binding van je publiek. 
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Vast publiek 

Als je begint met bloggen zal je weinig volgers hebben. Dat aantal groeit niet vanzelf. Het vergt tijd 

en veel blogberichten voordat je een vast volgersbestand hebt. Denk dus niet na 3 berichten dat 

het bloggen mislukt is. Het is een kwestie van lange adem.  

Het opbouwen van een vast publiek doe je als volgt. Plan een vast moment in waarop je blogs 

verschijnen: bijv. iedere maandag of iedere eerste vrijdag van de maand. Zorg dat je vasthoudt 

aan deze regelmaat. Uiteindelijk zullen je volgers dit moment in de gaten hebben en dit moment 

onthouden. Ze zullen rekenen op een nieuw blogbericht. 

Wat ook goed werkt is blogseries. Maak een reeks blogberichten die elkaar opvolgen. Maak aan 

het eind van ieder bericht de lezer nieuwsgierig voor de rest. Zorg ervoor dat hij het idee krijgt dat 

hij volgend bericht wel moet lezen omdat hij anders een deel mist. Denk hierbij aan: 5 marketing 

do’s and don’ts. 
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Interactief 

Een blog behoort ook tot de social media. Waarom? De belangrijkste reden is dat een blog 

interactief is. Lezers reageren op blogberichten, delen ze met anderen (via andere social media) 

en schrijvers komen in contact met het publiek.  

Eem goed blogartikel prikkelt zijn lezers zodanig dat er reacties komen van lezers. Ze reageren 

over wat ze van het artikel zelf vinden, beantwoorden vragen van de schrijver en laten weten wat 

ze ervan meenemen.  

Creëer een sfeer op je blog waarbij de lezer zich op zijn gemakt voelt en waarbij hij het prettig vindt 

om te reageren. Maak de drempel om te reageren dan ook zo klein mogelijk. Wanneer een lezer 

eerst een profiel moet aanmaken, zijn adresgegevens moet afgeven en ook nog eens een 

verificatiecode moet overnemen vraag je erg veel van hem. Laat je eigen reacties blijken dat je het 

waardeert dat iemand de moeite heeft genomen om een berichtje achter te laten. Stimuleer de 

interactie ook door in je volgende bericht een reactie van een lezer te citeren. De lezer zal zich 

vereerd voelen en de volgende keer sneller reageren. 

Interactie is commercieel interessant omdat je als ondernemer in contact komt met mensen uit de 

markt. Waardoor worden ze geraakt? Wat beweegt hen? Waar lopen ze tegenaan? Wat kan jij 

voor ze oplossen? Etc. Het levert je informatie op die je in je marketing kan gebruiken. Daar komt 

bij dat je merk gaat leven bij je doelgroep. Een persoon (zie bovenstaand) spreekt meer aan dan 

een bedrijf. Het verlaagt de drempel voor een potential om contact op te nemen. 
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2.2 Wat kenmerkt een nieuwsartikel? 
Actueel 

What’s in the name? Een nieuwsbericht moet echt iets nieuws 

bevatten. Het moet geschreven zijn vanuit het perspectief van een 

organisatie. Zie het als een persbericht. Wat wil je aankondigen? 

Wat hebben je klanten daar aan? 

Een nieuwartikel leent zich er goed voor om nieuwe producten of 

diensten aan te kondigen. Een nieuw product ontwikkeld? Laat het 

weten! Beschrijf vooral wat het voordeel is voor je huidige klanten. 

Wat hebben zij er aan? Welk voordeel biedt het voor hen? 

Positief 

De toon van nieuwsberichten is vooral positief. Maak daarom artikelen over behaalde resultaten, 

scores van klanttevredenheidsonderzoeken, behaalde keurmerken etc. etc. Laat zien waar je goed 

in bent. 

Kort en krachtig 

Nieuwsberichten zijn korte, informatieve stukken tekst met een positieve insteek. Houd in 

gedachten dat mensen in het tijdperk van Twitter en andere social media gewend zijn om geen 

lange lappen tekst te lezen. Zet de kern van je verhaal daarom in de kop en de eerste alinea. Dan 

weet je zeker dat je boodschap overkomt. In de rest van het artikel ga je verder in op de details. 

Houd het artikel niet langer dan een half A4. Een lange tekst zal je lezers ontmoedigen om het 

volledige artikel te lezen.  

Kijkje achter de schermen 

Met nieuwsberichten kan je het publiek een kijkje achter de schermen geven. Welke interne 

ontwikkelingen spelen er? Is er een nieuwe medewerker die je wil voorstellen? Heb je tijdens een 

congres nieuwe inzichten op gedaan? Laat zien dat je ermee bezig bent om je producten en 

diensten continu beter te maken. Bovendien straal je zo openheid uit. De lezer heeft het gevoel dat 

dit soort dingen niet voor hem achtergehouden worden. Geef je openheid, krijg je vertrouwen 

ervoor terug. Vertrouwen vormt een basis voor een gezonde klantrelatie.  
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2.3 Wat kenmerkt een whitepaper? 
Informatief: feiten, cijfers en instructies 

Een whitepaper is puur informatie. Het bevat veel cijfers, feiten en tips om dingen beter te doen. 

Het doel van een whitepaper moet dan ook zijn om kennis te delen.  

Wat je in een whitepaper kan behandelen is bijvoorbeeld een case. Beschrijf hoe jouw bedrijf dit 

zou oplossen. Leg uit hoe de lezer dit zelf ook kan doen.  

Een whitepaper kan uiteraard ook een werkboek zijn. Leg in een paar simpele stappen uit hoe de 

lezer iets kan oplossen. Illustreer het met oefeningen en  tips.  

Whitepapers zijn dus vaak vakinhoudelijk en geven weer dat je expert ben op een bepaald gebied. 

Een mooie manier om jezelf of je organisatie te profileren en te positioneren.  

Let op: geef niet teveel informatie weg. Geef net genoeg weg om te laten zien dat je ergens veel 

vanaf weet, maar net te weinig voor een lezer om volledig zelfstandig aan de slag te gaan. Zorg 

dus altijd dat er een reden is om contact op te nemen naar aanleiding van de whitepaper.  

 

Leads genereren met kennis 

Een whitepaper wordt vaak ingezet om leads te generen in ruil voor kennis. Je biedt je kennis 

gratis aan, de lezer hoeft alleen te betalen met zijn NAW-gegevens. Jij kan zo je adressenbestand 

uitbreiden. Neem een week na het downloaden contact op met de lezer. Vraag wat hij ervan vond 

en geef hem tips over hoe hij hiermee verder kan. Wellicht dat jij daar een rol in kan spelen... 

De simpelste manier waarop whitepapers leads genereren is omdat ze makkelijk te delen zijn op 

social media. Via social media kom je makkelijk in beeld bij derdegraads (of verdere) netwerken. 

Meer kans dat potentiele klanten jouw naam tegenkomen! Je komt dus in beeld bij meer klanten. 

Bovendien zien zij waar je expertise ligt.  
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3 WANNEER ZET JE WAT IN? 

Blogs 

Traffic website verhogen 

Doordat blogs na verloop van tijd een vast lezerspubliek weten 

te binden zorgt het voor een vast aantal terugkerende bezoekers 

voor je website. Door op een vast moment je blogbericht te 

publiceren zullen je vaste lezers op dat moment inloggen omdat 

ze je bericht niet willen missen. Je bezoekaantallen worden dus 

verhoogd. En: meer bezoekers is meer kans op conversie op je 

website.  

Imagobuilding 

Laat je kernwaarden terugkomen in je blogberichten. Is je één van je kernwaarden openheid, 

schrijf dan vooral wat er achter de schermen gebeurt. Met de manier van schrijven van blogs kan 

je benadrukken waar je voor staat en wat je belangrijk vindt als persoon en als onderdeel van een 

organisatie.  

Personificatie merk 

Een persoon met een eigen karakter en beweegredenen spreekt meer aan dan een abstracte 

merknaam met een logo, huisstijl en website. Maak van je merk een persoon en laat het leven.  

Nieuwsberichten 

Klantenbinding 

In een nieuwsbrief en nieuwsberichten richt je je op bestaande klanten. Met het regelmatig 

uitgeven van nieuwsberichten en nieuwsbrieven blijf je top of mind bij de bestaande lezers die in je 

adressenbestand zitten.  

Websitebezoek verhogen 

Door in nieuwsberichten te verwijzen naar andere pagina’s op je website vergroot je de 

bezoekaantallen van die pagina’s. 

Ook als je wil dat bepaalde pagina’s te weinig bekeken worden, kan je met je nieuwsbericht ervoor 

zorgen dat ook deze pagina’s bekeken worden. Ga ondertussen wel na waarom die pagina slecht 

bezocht wordt. 

PR 

Naast al het bovenstaande zet je nieuwsberichten in voor PR. Heb je een nieuw product of dienst? 

Nieuwsbericht! Bestaat je bedrijf 15 jaar? Nieuwsbericht! Zie het als een persbericht, daarvan wil je 

ook dat het overgenomen wordt door diverse media. Laat je bericht zoveel mogelijk delen via 

social media. Bijvoorbeeld door middel van felicitaties op LinkedIn, likes op Facebook en retweets 

op Twitter.  
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Event promotion 

Wanneer je druk bezig bent met het organiseren van een event, vergeet dan niet publiciteit in te 

plannen. Geef je nieuwsbrieflezers bijvoorbeeld de primeur van de onderwerp. Creëer wat 

exclusiviteit in je nieuwsberichten. Een kortingsactie bijvoorbeeld die alleen geldt voor lezers van je 

nieuwsbrief. Of benadruk schaarste door aan te geven dat er nog maar een paar plekken 

beschikbaar zijn. 

Maak je publiek alvast warm voor het event door aan te geven dat je al druk bezig bent met de 

voorbereidingen. Geef ze alvast een scoop door aan te geven waar de sprekers het over gaan 

hebben.  

Whitepaper 

Leadgeneratie 

Een whitepaper wordt vaak ingezet om leads te generen in ruil voor kennis. Je biedt je kennis 

gratis aan, de lezer hoeft alleen te betalen met zijn NAW-gegevens. Jij kan zo je adressenbestand 

uitbreiden. Neem een week na het downloaden contact op met de lezer. Vraag wat hij ervan vond 

en geef hem tips over hoe hij hiermee verder kan. Wellicht dat jij daar een rol in kan spelen... 

Succesverhalen delen 

Laat zien waar je goed in bent. Laat je successen zien. Beschrijf daarom het profiel van de 

organisatie. Potentiele klanten zijn vaak op zoek naar organisaties als die van hen zodat ze zich 

een beeld kunnen vormen van hoe het bij hun organisatie zou moeten. Laat zien wat jouw product 

of dienst opgelost heeft bij een bestaande klant. Haal daar wat tips uit voor lezers. Wat kunnen zuj 

na het lezen van jouw whitepaper direct oppakken? 

Marktonderzoek 

Om een volledig beeld te krijgen van welke 

onderwerpen er in de markt spelen kan je het 

beste meerdere whitepapers over meerdere 

onderwerpen plaatsen. Daarna is het een 

kwestie van meten. Welke whitepaper heeft 

de meeste downloads?  

 


