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Beste lezer,								
Wat fijn dat je mijn inspiratie-boek tot je neemt. Ik ben Anneke
Laverman van Puntann en ik leer mensen graag betere teksten schrijven.
Dat doe ik met trainingen bloggen, schrijven voor internet en voor
intranet. Met name online schrijven dus.
Schrijven en publiceren doe ik sinds ik 11 jaar was – in de schoolkrant,
gedichten over het milieu. Waarom online schrijven? Een reden is dat
ik graag mijn analytische vaardigheden inzet voor een betere online
profilering van cliënten.
Online is een enorme groeimarkt en enige strategie in het betreden
en innemen van deze markt is noodzakelijk. Ik hou van groeimarkten,
strategieën, tekst schrijven en anderen daarin meenemen.
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Bloggen de basis; maar wat is het?
Eerst wil ik helder krijgen wat bloggen is, omdat mensen mij daarnaar
vragen. Bloggen is de afkorting van web-loggen, verslag doen op het
web. Maar wat is dan het verschil met het schrijven van een column? Het
grote verschil tussen een blog en een column is de interactie.
Stel je pakt je krantje en je leest een prikkelende column over
bakfietsmoeders. Een week later plaatst de krant een ingezonden brief
over deze column. Als lezer ben ik allang vergeten wat de nuances
waren van de column en om welk type bakfiets het ging. Dat is een
nadeel van papier.
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Onder blogs kunnen lezers meteen hun reacties plaatsen. Dat geeft een
directe aanvulling op de inhoud van de blog post. Ik plaatste mijn blog
met de naam 5 geweldige WordPress plug-ins. Al binnen een dag waren
er een paar fantastische aanvullingen, waar ik zelf ook wat aan heb.
Een voordeel ten opzichte van papier is dat je als blogger kunt linken
naar andere geweldige content. Jouw lezer kan dat ook doen, in
aanvulling op jouw blog. En zo komen er juweeltjes aan artikelen of
filmpjes naar boven die je anders nooit gekend en gezien had. Deze
interactiviteit en betrokkenheid vormen het verschil met een platte
column in print. Bij sommige blogs is het zelfs zo dat de commentaren
nuttiger zijn dan het blogs zelf.
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Waarom bloggen?
Wat bloggen is, is nu helder. De vervolgvraag is waarom mensen
eigenlijk bloggen. Gewoon omdat het heerlijk is om te doen, is een
uitstekende reden. Maar er zijn er meer te bedenken. Je zet jezelf
neer. Laat zien wie je bent. Je activiteiten, kennis en ontwikkeling. En
je zet mezelf neer ten opzichte van je concurrenten: als je mijn blog
leest, weet je wie ik ben en hoe ik zaken doe. Mensen krijgen een band
met mij. Ik ga hier op in in mijn e-book Strategisch bloggen en in mijn
workshop Strategisch bloggen.
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Met bloggen help ik anderen
In mijn cursussen en in mijn netwerk spreek ik veel mensen die tegen
schrijfproblemen aanlopen. En van mij staat er gewoon goede content
online die helpt met een schrijfprobleem. Dus verstuur ik een link.
Kortom: bloggen is fijn, nuttig voor je marketing en je kunt er anderen
mee helpen. En jij kunt het ook!
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Natuurlijk kan ik nu alle blogtips onder elkaar zetten die ik ooit zelf
gelezen heb. En daar heb je zeker wat aan, maar ik wil je waarschuwen:
al deze tips krijgen pas vlees aan hun botten op het moment dat je zelf
blogt. Dat brengt ons meteen bij de allerbeste tip:

Gewoon beginnen met bloggen
Deze tip wil ik specificeren met drie basisblogtips.
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basisblogtip

1 Maak contact met je lezer

Dit doe je in een gewoon gesprek ook, dat weet je best. Je zegt in elk
geval hallo tegen degene die tegenover je zit. Bij sommigen vraag
je door, met anderen heb je alleen een zakelijke afspraak en is hallo
voldoende.
Contact maken doe je dus ook op papier. Hoe? Daar zijn meerdere
manieren voor. Kies in elk geval een manier die bij je past. Ik spreek mijn
lezer graag direct aan. Dit is een informele stijl en die moet passen bij de
doelgroep die je wilt aanspreken. Natuurlijk kan het ook op een andere
manier, iets formeler. Een voorbeeld van informeel contact maken:

Heb jij dat nou ook weleens, een writers block?
Eerst kijk ik een halve dag naar buiten. Ik kan mijn buren uittekenen en hun
hond nog meer. Dan begin ik pas te schrijven. Herkenbaar?
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basisblogtip

2 Geef je lezer structuur

Wees je van één ding bewust: je online lezer heeft haast. Je kunt op
meerdere manieren inspelen op de haast van je lezer met structuur in je
tekst. Drie manieren om je lezer structuur te geven met:
»» bullets
»» tussenkoppen
»» cijfers
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basisblogtip

3 Bouw je verhaal op

Zit er geen opbouw in een verhaal, dan haakt iedereen af. Die opbouw
is een overeenkomst met een column. Begin met een begin en eindig
met een einde. Een simpel voorbeeld van een verhaalstructuur is de
volgende:
»» De wens

Ik wil graag een training bloggen geven binnen een bedrijf.
»» Het obstakel

Maar ik weet niet hoe ik dat kan regelen.
»» De oplossing

Dat leidde tot de volgende oplossing: Ik belde een trainingsbureau , verder
vroeg ik in mijn netwerk welk bedrijf meer wil doen met bloggen.
»» Het resultaat

En zo lukte het mij om trainingen bloggen te geven aan de Universiteit
Leiden.

– 11 –

»» Het resultaat

Het viel nog niet mee om (nogmaals) zo’n soort opdracht te vinden. Dat
duurde een tijd.
Deze verhaalstructuur vind je op www.verhaallijnen.nl. De site is van
Sigrid van Iersel en zij schrijft verhalende journalistiek. Haar verhalen
vertellen iets over de organisatie waar ze die verhalen voor schrijft. En
ja – pas in verhaalvorm blijven de feiten plakken in de hoofden van
mensen.
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Starten met bloggen
Na deze handvatten voor bloggen geef ik je graag nog een paar tips.
blogtip

Kies een passend onderwerp

Denk aan een bijeenkomst in je vakgebied, een nieuwe tool of
ontwikkeling, een uitleg (how to) van die nieuwe tool of een lijst met
dé personen of boeken in jouw vakgebied. Ik heb bijvoorbeeld een blog
geschreven over een marketingboek dat een absolute aanrader is.
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blogtip

Houd in je hoofd: schrijven is een proces

Gewoon beginnen noemde ik al eerder en het is zo waar. Iedereen is
bekend met uitstelgedrag, writers blocks en black-outs. Jij vormt daarop
vast geen uitzondering. Nooit heb je de rust en de tijd om te schrijven
en stiekem haat je schrijven, hoewel je zegt dat je het leuk vindt. Zeer
begrijpelijk allemaal.
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blogtip

Techniek om te beginnen

Er is maar één oplossing. Zet gewoon je wekker en schrijf! Pas als
de wekker na 8 minuten gaat, houd je op met schrijven. Als ik mijn
onderwerp scherp heb, schrijf ik in één keer alle tekst op die opborrelt.
Dat kun jij ook.
Blog je op een laptop, dan kun je in één keer alles intypen. Daarna ga
je pas schuiven en veranderen. Het gaat erom dat je je gedachtestroom
laat lopen, dat je je creatieve ik stimuleert en dat je je kritische kant
uitschakelt. Dat lukt vooral als je stevig doorschrijft, niet doorstreept en
niet stopt. Dit heet free writen.
Ben je eenmaal gestart met schrijven en heb je een free write gedaan,
dan gaat al het schrijven vanaf dat moment makkelijker. Je merkt het
vanzelf! Je kunt meer lezen over free writing op mijn blog.
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blogtip

Voor de laatste schrijfronde

Na de free write heb je een eerste blogtekst staan. Het is mogelijk dat je
na de free write een blog hebt dat direct geplaatst kan worden. Toch is
dat weinig het geval. Er zitten altijd wel een paar stokpaarden in. Zet je
schrijfproces even stil en geniet nog één keer van je tekst.
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blogtip

De volgende stap in het schrijfproces:
snijd in je blog!

Na dit genieten is er de laatste stap. De laatste stap is een check van
het onderwerp en alles wat over het onderwerp gaat. Alle zijpaden
en stokpaarden moeten eruit. Zet je besluitvaardige kant aan, houd je
doel voor ogen (een geweldig meeslepend blog over dat onderwerp) en
verwijder alles uit het blog wat er niet in hoort.
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Resultaat
Het resultaat. En daar staat ie dan: de prachtige blogpost. Nu is het
devies: doorgaan met bloggen! Wellicht heb je het gevoel dat je
blogpost nog niet zo goed is. Troost je: het wordt beter. Want ook
bloggen is een vak, waar je beter in kunt worden. Je bent natuurlijk van
harte welkom in mijn workshops.

Bloggen is een proces
Als bloggen bij je past, dan blijf je bloggen en ga je vanzelf alles
opzoeken over bloggen. Zelf ben ik zoekend gestart met bloggen.
Mijn eerste blogposts waren aan de ene kant zakelijke klantverhalen,
aan de andere kant dromerige stukken die niet hadden misstaan in
een dagboek. Ondertussen heb ik veel bijgeleerd, een blogstrategie
ontwikkeld en kan ik uitstekend mijn eigen stijl (met veel humor) kwijt.
Je bent van harte welkom in mijn workshop bloggen de basis voor een
helpende hand.
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Belangrijk: beeld bij je blog
blogtip

Let op dat je beeld gebruikt zonder licentie

Rechten en plichten. Internet is helemaal zo nieuw niet meer.
Een plaatje googlen en dit vervolgens op je website plaatsen kan
tegenwoordig niet meer. Het is geen overbodige luxe om goed op te
letten dat je beeld licentievrij is, gezien de boetes van fotografiebureau
Getty Images. Ik ken drie mensen die een boete opgelegd hebben
gekregen door Getty. Een boete van Getty kan oplopen tot 1200 euro.
Ik ben van mening dat je je nu niet meer kunt verschuilen achter het
nieuwe van het web.
Tegenwoordig mag je je wel bewust zijn van beeldrechten die ook
online van kracht zijn. 1200 euro is veel geld voor beeld bij je blogpost.
Stel dat dit je overkomt, dan haal je onmiddellijk het beeld offline. Dan
kan ik je wel als tip geven om die 1200 niet te betalen, maar om aan te
geven dat je een beginnend ondernemer bent en om aan te geven dat
het beeld offline is. Eén van mijn kennissen heeft het bedrag naar 350
euro terug weten te brengen.
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blogtip

Kies licentievrij beeld van Photopin

Er staat ongelooflijk veel beeld online. Iedereen heeft camera’s en
maakt foto’s en daar zit prachtig beeld tussen. Doe je voordeel met
al dat beeld dat mensen zelf online zetten. Zo gebruik ik Photopin.
Voordeel van Photopin is dat het gratis is. Je hoeft slechts de bron
te vermelden en het is mogelijk om in het Engels te zoeken of in het
Nederlands. Zet maar in je favorieten:
www.photopin.com.
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Nawoord Puntann: bloggen voor jou?
Hartelijk dank voor je aandacht en blog on! Bloggen is fijn en heerlijk
en leuk! En je bent vast wel bekend met de workshops bloggen die ik
geef. Bloggen de Basis en Strategisch Bloggen.
Iedereen die blogt, is welkom in deze training die bestaat uit twee
workshops. Bloggers die deze training volgden, zijn bijvoorbeeld:
»» Ondernemers zoals basvanstraaten.nl
»» Lifestyle- en kookbloggers zoals sheelaghmairi.nl en bettieskitchen.nl
»» Wetenschappers van de universiteit Leiden, zoals wetenschappers die
schrijven voor het blog van rechten: www.leidenlawblog.nl.
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