


Veel plezier ermee!
Hartelijke groet, 

Natuurlijk weet je dat je
zichtbaar moet zijn. 
Tenminste … dat het enorm kan
bijdragen aan een consistente
stroom van cliënten. Maar ja,
dat social media is én blijft een
dingetje voor je.

Want wat moet je nu posten?
En hoe zorg je nu voor de
nodige variatie?

Deze social media versneller
geeft jou de antwoorden én zit
vol met inspiratie en concrete
ideeën.
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Als coach of therapeut kun
je veel mensen helpen en
dát is ook precies waar
jouw passie ligt.
Maar wat nu als je nog te
weinig mensen kunt
bereiken met het mooie
werk dat jij doet?

Als ondernemerscoach en
zorgmarketeer weet ik als geen ander
wat speelt bij veel coaches en
therapeuten die een praktijk hebben. 
Ik heb er inmiddels honderden
geholpen om te zorgen dat zij niet
alleen meer en makkelijker zichtbaar
worden, maar ook dat dit zorgde voor
meer cliënten in hun praktijk. Want
zichtbaar zijn is een middel. Geen doel
op zich. Staar je daarom niet blind op de
aantallen, maar op de kwaliteit van jouw
volgers. En daar help ik je met deze
social media versneller graag mee.

Ik heb dit cadeau speciaal voor jou
ontwikkeld omdat ik weet dat het
ontzettend helpt als je op dit vlak
gewoon wat soepeler en met meer
zelfvertrouwen zichtbaar wordt. 

https://www.bureaubeerse.nl/


Ga op internet 
op zoek naar (zelfhulp)boeken. 

Of boeken over het onderwerp waar
jouw doelgroep mee zit. Dus geen

vakliteratuur, maar boeken die hij/zij
zou kopen. Kijk eens naar de titels en
naar de inhoudsopgaven, dat geeft
ook vaak al veel ideeën. En lees de

reviews eens! Schrijf alles wat
vervolgens in je opkomt op 
en je hebt gelijk weer een 

voorraad aan titels 
en ideeën.

Luister naar wat
jouw klanten tegen je 

zeggen en aan je vragen. Niet
 met je coach- of therapeutenpet 
op, maar met je marketingpet op. 

Waar zitten ze mee? Wat weten ze 
nog niet? Welke woorden 

geven zij eraan. Dát zijn ook 
mooie inhakers voor social 

media berichten.

Ideeën versneller
Allereerst is het belangrijk dat je goed weet voor welke mensen jij van waarde bent.

Oftewel; wat los je op voor wie. En hoe homogener je doelgroep, hoe makkelijker jij

berichten kunt maken die hen zal raken. Dus tja … alles valt of staat met het kiezen 

van een doelgroep. Als je die hebt, dan raad ik je aan om de volgende 3 tips te volgen,

zodat je nooit meer zonder ideeën komt te zitten:

Maak een mindmap. 
Zet jouw ‘ideale (denkbeeldige) klant’ 

van jouw doelgroep in het midden en kruip 
eens 20 minuten in de huid van die persoon. 

Hoe leeft hij/zij (gezin, mantelzorg, werk) en waar
zit hij/zij mee (zorg, pijn, probleem). Wat zegt de
buitenwereld daarover, waardoor laat hij/zij zich

beïnvloeden. Wat maakt dat hij/zij niet in
beweging komt, of het niet opgelost krijgt. 

Kortom: ga brainstormen. Als een malle. 
Zonder oordeel. Dan zullen er namelijk 

allemaal zijtakken ontstaan 
en vervolgens een soort ‘twijgjes’. 

En juist in de twijgjes zitten 
de mooiste social 
media berichten.
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Tip: Je krijgt de meeste 
en beste ideeën na 10 minuten, 

dus doe dit echt 20 minuten.
Tip: Ga staan, liefst achter een grote

flipover. Het is bewezen dat je
staand het meest 

creatief bent.

https://www.bureaubeerse.nl/
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50% kennis (weetjes, tips, feiten/fabels, confrontatie).

20% over jou (jouw persoonlijkheid, jouw
struggles/successen, kijkje achter de schermen in jouw
praktijk).

15% over klanten (mooie resultaten, reviews, casuïstiek).

15% aanbod (next step, workshop, actie etc.).

Variatie meter
Wat post je nu met welke variatie? Het helpt om je aan
ongeveer deze verdeling te houden:

https://www.bureaubeerse.nl/
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21 concrete rake 
content ideeën

Vertel wat je als kind interesseerde en
je nu terugziet in je werk.11

22

33

44

55

Laat eens zien hoe jij luncht of jouw
koffie of thee drinkt. Vraag naar de
smaak van jouw volgers.

Wat inspireerde of verbaasde jou
positief in jouw werk.

Deel een mooie uitspraak van een
dankbare cliënt en vertel waarom het
jou raakt.

Plaats een foto van het boek dat je nu
leest of meeneemt tijdens jouw
vakantie. En vraag wat jouw volgers
lezen of een goed boek vinden.

https://www.bureaubeerse.nl/
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Geef een kijkje achter de schermen
met een virtuele rondleiding in jouw
praktijk.

66

77

88

99

1010

Laat een attribuut zien of een product
dat jij gebruikt in jouw praktijk en laat
je volgers raden waar het voor is.

Deel feiten en fabels.

Welke vragen stellen veel klanten?
Beantwoord ze op social media.

Hoe kijk jij tegen het aanbod aan in
jouw branche? Veel van jouw klanten
hebben al iets geprobeerd voordat ze
bij jou kwamen. Zonder collega’s af te
vallen, kun jij wel jouw visie geven op
wat er mist of misgaat. En waarom jij
doet wat je doet.

https://www.bureaubeerse.nl/
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Plaats een klantrecensie (of quote
daaruit) en schrijf erbij waarom dit je
raakt.

1212

1313

1414

1515

1616

Maak een korte video met een
oefening of meditatie.

Fill in the blank: laat mensen een zin
afmaken (uiteraard in de context van
jouw praktijk).

Deel een grappig feitje over jezelf.

Quick win: er zijn vaak tips waarvan je
weet dat jouw klanten al vrij snel
zeggen: wat gaaf, doe ik gelijk. Deel die
op social media.

1111 Haak eens in op specifieke landelijke
dagen (kijk bijv. op de 'inhaakkalender').

https://www.bureaubeerse.nl/
http://inhaakkalender.com/
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Houd een heel kort interview met een
tevreden cliënt (en plaats een deel van
deze video). 

1717

1818

1919

2020

2121

Aankondiging: ga je binnenkort iets
nieuws lanceren of geef je een
workshop? Kondig dit vooraf al aan.
Maak nieuwsgierig.

Zet een andere ondernemer eens in
het zonnetje. Bijvoorbeeld een
verwijzer of iemand waarmee je
samenwerkt. Of gewoon de lokale
bakker als je daar regelmatig je
broodjes voor klanten haalt.

Houd een heel kort interview met een
tevreden cliënt (en plaats een deel van
deze video). 

Heb je nog meer social media kanalen
waar je actief op bent? Wijd er een
simpele post aan, zoals bijvoorbeeld:
volg je mij al op Instagram? En zet
daar wel direct de link naar jouw
profiel op dat andere social media
kanaal bij. 

https://www.bureaubeerse.nl/


"Door motivatie en
inspiratie kom je uit 

de startblokken. 
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Maar met volhouden
krijg je pas succes."

https://www.bureaubeerse.nl/


Ik hoop, maar weet wel zeker dat dit je gaat helpen om
met meer variatie, makkelijker zichtbaar te worden. 

En vergeet nooit dat offline zichtbaarheid én een
duidelijke profilering in de markt ook heel belangrijk is.

Ik help je er graag verder mee. 
 

En als je al direct mijn hulp wilt, vraag dan gerust
vrijblijvend een gratis strategiegesprek aan. 

Daarin kijken we samen wat voor jou nog 
mooie kansen zijn voor jouw praktijk.

Voor meer informatie over mijn
trajecten, kijk op
www.bureaubeerse.nl

Ja, ik wil een gratis
strategiegesprek!

Volg je mij al op social
media? Hier deel ik tips
en inspiratie.
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Hartelijke groet,
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