
100 MENSEN GEZOCHT!
Internationale Sales & Promotie Organisatie in 

Eindhoven, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Groningen
         n         €250 - 600 pw - commissie + bonussen
         n      Internationale reizen

Ben jij sociaal ingesteld, communicatief sterk & leergierig?
Wij bieden jou volledige training.

Alleen full time mogelijkheden. Ervaring niet vereist.

Bel vandaag voor een gesprek in jouw stad: 020 2050285
recruitment@appcogroupsales.nl t.a.v. Pieter

www.appcogroupsales.nl

BEVEILIGER 
WORDEN

KAN SUPERSNEL
Goed betaald lerend werken

als Beveiliger,
Schipholbeveiliger,

Directiechauffeur en/of
Persoonsbeveiliger.

Tevens ervaren docenten
gevraagd.

Bel nu voor de gratis
studiegids, 0499 375567

En kijk op www.beveiliger.nl
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Janzingt zijn grootste hits

AFAS CIRCUSTHEATER | SCHEVENINGEN | 20.00 UUR
BEL 0900-1505 of MUSICOFLIFE.NTK.NL(0,45€pm)
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Reserveer ook een

3 gangen diner
voorafgaand aan het concert

in het luxe Le Cirque restaurant
van het theater

voor maar € 25,-
Bel 0900 1505

Music of Life presenteert.nl
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Mariska van Dasselaar geeft in haar boek Zakelijk bloggen aan hoe je een succesvol zakelijk blog kunt starten. / BART VAN DIEKEN

Profileer jezelf met 
een zakelijk blog

+
PLUS

MARIEKE 
VAN DER VOORT
marieke.vander.voort@metronieuws.nl

Simon Cowell

Te laat op  
het werk

Simon Cowell staat met de duim 
omhoog, maar fans en mede-juryleden 
van Britain’s Got Talent vinden ‘duim 

omlaag’. Cowell kwam deze week meer 
dan een uur te laat opdagen voor 

audities. Duizenden boze fans stonden 
buiten in de kou wachten. Het was niet 
de eerste keer dat Cowell te laat komt. 

In januari liet de presentator ook 
iedereen wachten.7
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Zakelijk bloggen kan je carrière een 
boost geven. Potentiële klanten en 
werkgevers kunnen zien dat je een 
expert bent in je vakgebied. Daarnaast 
is het een goede manier om jouw net-
werk en vindbaarheid op Google te 
vergroten. Maar hoe wordt jouw blog 
nu een succes? Mariska van Dasselaar, 
auteur van het boek Zakelijk bloggen, 
geeft negen gouden tips. 
 
Goed blogsysteem. 
Zorg voor een goed blogsysteem waar-
bij de blog deel kan uitmaken van 
je website. Veel mensen hebben een 
aparte blog en site, maar het is veel 
effectiever om beide te combineren. 
HubSpot heeft uitstekende blogsoft-
ware. WordPress is een gratis alterna-
tief.

Bepaal het onderwerp van je blog. 
Het is leuk om soms over mode, dan 
weer over techniek en de volgende 
keer over sport te schrijven. Als blog-
ger is het echter goed dat je volgers 
weten waar ze aan toe zijn. Kies één 
specifiek onderwerp voor je blog. Het 
vergroot de kans dat je voor jouw vol-
gers interessant blijft. 
 
Deel informatie. 
Laat mensen zien dat je een expert 
bent door leerzame informatie te de-
len. Verplaats je daarbij in de wensen 
en behoeften van de doelgroep waar-
voor je schrijft. Als werkcoach kun je 
jouw volgers bijvoorbeeld tips geven 
om te ontstressen, als IT’er advies 
over hoe je een virus van de computer 
kunt verwijderen. 
 
Promoot je blog. 
Gebruik verschillende soorten sociale 
media om jouw blog onder de aan-
dacht te brengen. Plaats de link naar 
nieuwe artikelen of posts altijd op 
Twitter, Facebook, LinkedIn en Goog-
le+. Hoe meer mensen de link delen, 
hoe makkelijker je vindbaar wordt op 
Google. 

Weet hoe een zoekmachine werkt. 
Het is goed om de basisregels van 
zoekmachine optimalisatie te kennen 
en hierop in te spelen. Verwerk altijd 
een belangrijke zoekterm in de kop 
van je bericht en laat deze meerdere 
keren terugkomen in het stuk. Zorg 
er ook voor dat het webadres van het 
artikel, de URL, de zoekterm bevat. 
 
Actief gebruik. 
Plaats minstens één keer per week 
een artikel op jouw blog. Hoe meer 
waardevolle posts, hoe sneller je 
door Google als een autoriteit wordt 
erkend. Bij een zoektocht naar een 
onderwerp op jouw vakgebied zul je 
vervolgens eerder naar boven komen.  
 
Afwisseling. 
Lappen tekst werken niet goed op in-
ternet. Geef je berichten lucht door 
met opsommingstekens te werken, 
foto’s te gebruiken en video’s te up-
loaden. Het maakt je blog aantrekke-
lijker en prettiger om te lezen.

Prikkelende blogtitel. 
Een aantrekkelijke titel valt of staat 
met de populariteit van je blog. Denk 

er daarom goed over na. Vragen en 
beloftes doen het vaak goed. ‘Hoe 
blokkeer ik een volger op Twitter?’, 
bijvoorbeeld, of ‘tien tips voor glan-
zend haar’.
  
Persoonlijk tintje. 
Voor potentiële klanten en werkge-
vers is het fijn om te weten wie er 
achter de blog zit. Laat kort weten wie 
je bent, waarom je een blog schrijft 
en wat je ambities zijn. Ook is het ef-
fectief om jouw eigen ervaringen op 
een positieve manier te delen. Geef 
bijvoorbeeld aan dat je onlangs tegen 
een probleem aanliep en hoe je het 
hebt opgelost. Dat zorgt voor herken-
ning en vergroot de band met je vol-
gers.
 
Zakelijk bloggen is uitgegeven bij Van Duuren Management en 
kost 19,95 euro.

Aantrekkelijke titel. 
Blogexpert Mariska van 
Dasselaar geeft negen 
gouden tips voor een 
succesvol zakelijk blog.


