
Bloggen in2021

W
at ishet
verschil
tussen
moord,
doodslag
endood

door schuld?Enwat verandert er
preciesdoorde invoering vande
coronawet?Het zijn vragendie
strafrechtadvocaat Leonie vander
Grinten (31) onlangsbehandelde
ophaarblogMeester Leonie.
Doorgaanskomener tientallen
reacties opdekorte artikelen, die
zeookop InstagramenFacebook
plaatst. VanderGrinten ziet de
reacties als voer voornieuweblogs.
‘Mensenhebbenzoveel vragen
en vooroordelenoverde recht-
spraak. Ikwil het strafrecht ende
maatschappij dichterbij elkaar
brengen.’

Hetblogkreeg
concurrentie
vanvlog en
podcast,maar
wordt zakelijk
nogaltijd gretig
ingezet. Twee
ondernemers
eneenexpert
vertellenhoe ze
metbloggenhun
omzet spekken.

Toendeeersteondernemers
eenpaar jaar geledenaanhet
vloggen sloegen,washet voor veel
marketeersduidelijk: bloggen
isdood.Waaromzou jenog iets
opschrijven, als je ook in een vlotte
videoover je expertisekunt vertel-
len?Het vloggen sloegaan inde
zakelijkewereld: er zijn vloggende
recruiters, vloggendemakelaars
en zelfs vloggendekappers.Maar
hetbloggen verdweenniet. Sterker
nog: volgensmaker vanmarke-
tingsoftwareOptinMonsterwerd
in2020wereldwijd12%meer
geblogddan in2015.
VanderGrintenbegonvroeg

inhaar loopbaanmetbloggen,
enhieldnooitmeerop. ‘Toen ik
juridischmedewerkerwas en later
advocaat in loondienst, schreef ik
ookal blogs.Dat ikdaarnamijn

eigenkantoorkonbeginnen, ter-
wijl iknog zo jongwas, heeft alles
temakenmetmijnblog.’OpFace-
bookkreeg ze steedsmeer volgers,
tot het er zo’n30.000waren.Op
Instagramheeft zebijna12.500
volgers. ‘Viamijnblogkreeg ik
naamsbekendheid. Endankzij
diebekendheidkreeg ik cliënten.’
Volgensdeadvocaat komtnu30%
vanhaaromzetuit haarblog en
sociale-mediakanalen. Ikkannu
ooknevenactiviteitenaanbieden,
zoals eenmasterclasspleiten, een
dagvoorzitterschapof een juridi-
schepubquiz.’
Marketingstrateeg enbeïnvloe-

dingspsycholoogWendyOude
Veldhuis (36) kreegde smaak van
hetbloggen tepakken inhaar
vorigebedrijf. Als gastblogger
schreef ze artikelenopeenplat-
formvoorde recreatiebranche.
‘Destijdswashet vrij uniekom
onlinekennis tedelen.Hetbeviel
megoed, dus ik vondeeneigen
blogeen logische vervolgstap.’Op
dewebsite vanhaaronderneming,

DoorSusan
Sjouwerman

eennieuwbloggeplaatstwordt,
scoort hoger inde zoekmachine
daneenwebsite in ruste. ‘Het
merendeel vande zoekopdrachten
inGooglebestaat uit vragenmet
een informatief karakter:mensen
willenwetenhoe ze eenwandje
moeten stukenofhoe zebeter
kunnenslapen’, zegtVercouteren.
‘Eenzakelijkblogmoetbestaanuit
artikelendie antwoordgevenop
dat soort vragen.Een slaapcoach
kanbijvoorbeeld vijf tips aandra
gen voor eenbeterenachtrust.’Dat
mag tegenwoordig inweinigwoor
den.VanderGrinten schrijft korte
artikelen, omdat Instagramniet
meerdan2200karakters (circa
330woorden) toestaat.Overhet
andereuiterste isGoogledanweer
enthousiast: langeblogartikelen
van1500 tot ruim2000woorden.

Achterhaaldemethode
VoorVercouterengeldt dat 85% tot
90%vandebezoekers van zijnweb
siteBlogkracht viaGooglekomt,
mededankzij deblogartikelendie
hij regelmatigplaatst. BijOude
Veldhuis komt60%vande sitebe
zoekersbinnen via zoekmachines.
‘Het zijnnu1300bezoekersper
maand.Eendirect resultaat van
mijnblog.’
Het schrijven voor zoekmachi

nes, bekendals SearchEngine
Optimization (SEO),wordtdoor
veel zakelijkebloggers toege
past.Metwisselend succes. Een
tekst diedoorspekt ismet eenen
hetzelfdewoord, zodatGooglede
teksthoogaanmerkt als iemand
opdatwoord zoekt, leest niet pret
tig. ‘Elkblogheeft een zoekterm

•Schrijf eensper
maandeenblog.Dat
ishaalbaar. Jekunt
de frequentie later
altijdopvoeren.

•Zoek inspiratiebij
jedoelgroep.Welke
vragenhebbenzij
over jouwvakgebied?

•Bedenkeenprikke-
lende,maarconcrete
kop (dieduidelijk
maaktoverwelke
aspectenvaneenon-

TIPSVANBLOGTRAINER
BASTIAANVERCOUTEREN

BureauSnugger, plaatst zeprak
tische artikelenoverhet kiezen
vaneenmarketingmiddel ofhet
schrijven vaneenpersbericht, en
legt zeookuit hoedepsychologie
achter eenkoopfestijn alsBlack
Fridaywerkt. Sommigeblogartike
lenbiedtOudeVeldhuis aan voor
doorplaatsing in vakmediaof op
blogsmet eengroterbereik. ‘Het is
voormij eenmooimiddel omme
als autoriteit te presenteren.’
Het creëren vaneenexpert

status is volgensblogtrainerBasti
aanVercouteren (48) debelangrijk
ste reden voorondernemersomte
bloggen. ‘Zekunnenzo laten zien
overwelkekennis zebeschikken.
Hoemoetenklantenandersweten
dat zemet eendeskundige advi
seurof goede therapeut temaken
hebben?’Wieals expertwordt ge
zien, krijgtmeer telefoontjes van
potentiële klantenenwordt eerder
benaderddoordemedia.
Eenander argumentomteblog

gen, is hetplezieren vanGoogle.
Eenwebsitewaarop regelmatig

Het creëren vaneen
expertstatus is de
belangrijkste reden
omtebloggen.

derwerp jehetgaat
hebben).

•Zorgvooreengoede
structuur.Maak
eenopsomming
ofgebruikkorte
alinea’s en tussen-
koppen.

•Eenpersoonlijke
of commerciëleaan-
leidingmag,maar
jeblogmoetaltijd
objectieve informa-
tiebieden.
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waar ikop schrijf’, zegt
OudeVeldhuis. ‘Zoals
“prijspsychologie” of

“reptielenbrein”. Als ikhet stuk
geschrevenheb, probeer ik zo’n
woordernogdrie of vier keer in
tefietsen.Maarhetmoetniet ir
ritantworden.De lezer is belang
rijkerdande zoekmachine.’Ook
Vercouterenadviseert rustig aan
tedoenmethet gebruik van
steedshetzelfdewoord;
demethode is achter
haald. ‘Googleprikt
daardoorheen.Een
lelijk artikel dat
nergens antwoord
opgeeft, schaadt
alleenmaar.’

Snel geld?
Almet eenpaar goede
artikelenkun jemeerwebsite
bezoekers trekken,weetde
blogtrainer.Maar,waarschuwthij,
snelmeerklantenenmeeromzet
behalenmetbloggen is lastig. ‘Als
je overdriedagenhonderdproduc
tenwilt verkopen, kun jebeter een
advertentieplaatsen.’ Een zakelijk
blog is een langetermijnproject.
Eenprojectwaarbovendienbest
waturen ingaan zitten. ‘Soms
doe ikhet in twintigminuten,
danweer in anderhalf uur’, zegt
OudeVeldhuis. VanderGrinten
is ‘minimaal eenuurtje’met een
blogartikel bezig. Zij besloot in
2020met een teamvanbloggers
te gaanwerken, bestaandeuit vier
rechtenstudenten. ‘Opdiemanier
kan ikmeerwaardevolle content
leveren.’
Van snelle inkomsten isdus

geen sprake, al valt er aandeach
terkant vaneenblogwelwat extra
geld te verdienen.Affiliate links

zijn linkjes inde tekst diedoorve
wijzennaarwebshopsof speci
fiekeproducten ineenwebshop
Als een lezer op zo’n linkklikt en
eenproduct koopt indeweb
shop, ontvangtdebloggerdiehe
linkje geplaatst heeft eenkleine
vergoeding.Vooral professionele
bloggers en influencersbediene
zich vandit verdienmodel,maar

zijnook zakelijkebloggersd
affiliate links toepasse

‘Ik experimentee
numet eenartike
dat links vanbol
combevatnaar
vijf boekenover
marketingpsych
logie’, zegtOude
Veldhuis. Bang

dat lezersdoorde
gesponsorde linkshaa

objectiviteit in twijfel trekken
is zeniet. ‘Mijn autoriteit is het
belangrijkst, dus ik zounooit lin
plaatsennaarproductenwaar ik
niet achter sta.’ VanderGrinten
heeft beslotengeenaffiliate link
teplaatsen; ze vindt ze vanwege
haarwerkveldproblematisch.

Discipline
Ofelkeondernemer een succes
vol zakelijkblogger kan zijn?De
advocaatdenkt vanwel. ‘Zolang
de vertaalslagmaarweet temak
naar jedoelgroep.Wil je eenbre
publiek aanspreken, dankun je
niet schrijven zoals jedat voor
collega’s zoudoen.’OudeVeldhu
isminderoptimistisch. ‘Bloggen
vergt veel discipline.Die kun je
alleen vasthoudenals je er energ
vankrijgt. Kun jeniet zogoed
schrijven, kiesdan liever voorhe
makenvaneen vlogofpodcast.G
jeniet kwellen.’q

In korte tijdmeer klanten
krijgenmet bloggen is lastig
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