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Even voorstellen

"Een website zonder SEO is als adverteren in de woestijn", las ik

onlangs ergens. Het klinkt prachtig en als SEO expert zou ik het

hartgrondig moeten beamen, maar SEO (zoekmachine

optimalisatie) is niet de enige manier om gratis bezoekers op je

website te krijgen.

In dit gratis e-book laat ik je zien hoe je meer resultaat behaalt

met (bestaande) content en zo meer bezoekers naar je site trekt.

De tips die ik geef zijn niet moeilijk, maar ze vereisen wel actie en dat is wat ik je op het hart wil

drukken. BEGIN gewoon. Er zijn miljoenen, zo niet miljarden websites die je vertellen hoe je

succesvoller wordt op internet, maar als je niets doet gebeurt er niets. Aan de slag dus! :)

Op jouw online succes,

Rutger Steenbergen

SEO Zwolle
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Stap 1. Het begint met een idee

Mag ik je wat vragen?

● Wie ben je?

● Wat doe je?

● En waarom zou mij dat ook maar een seconde interesseren?

Als je op deze vragen een overtuigend antwoord geeft neem je al

een grote voorsprong op concurrenten. De wereld is vol aanbieders

en op internet heb je weinig tijd om mensen te interesseren. Ze zijn

ongeduldig en lezen slecht.

Hoe grijp je nou de aandacht van potentiële klanten? Dit zijn enkele handvatten:

● Ken je klanten en praat met ze

● Weet wat hen interesseert en irriteert

● Achterhaal welke vragen ze stellen

● Vraag wat hen weerhoudt van het aanschaffen van jouw product of dienst

● Noteer welke teleurstellende ervaringen ze hebben met concurrenten

Ik las onlangs een e-book

van een uiterst succesvolle

Amerikaanse e-book

schrijver.

Het geheim van zijn succes

was dat hij ontzettend goed

luisterde naar de problemen

van zijn toekomstige

klanten. Hij had zelfs 24 uur

aan audio-interviews op zijn

harde schijf staan!

Bij het schrijven,

samenstellen en lanceren

van zijn e-book herhaalde

hij hun woorden en raakte

zo precies de juiste snaar.

TIP!

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
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Hoe beter jij je klanten kent, hoe je beter je aan hun eisen en wensen kunt voldoen en online

doe je dat met content, dus we gaan meteen door naar stap 2.

Weten wat jouw klant wil + jouw onderscheidende oplossing = de sleutel tot
succes.

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
MIJN GEHEIME GEHAAIDE METHODE ONTHULD
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Stap 2. Denk als een uitgever

Content is de basis van internet.

Zonder content zou er zelfs geen

internet zijn, want wat zouden we

anders moeten lezen, kijken of

beluisteren?

Nu internet steeds voller wordt is

content zelfs nog belangrijker dan

vroeger, want waarom zouden mensen

je website bezoeken als er geen

waardevolle informatie op staat? En zoekmachines belonen je evenmin met mooie posities bij

de zoekresultaten, want je helpt hun gebruikers niet verder. Content is kortom essentieel.

Het mooie van internet is dat je verschillende distributiekanalen tot je beschikking hebt die

nauwelijks geld kosten, en daar kun je als slimme ondernemer op inspelen.

Door de denken als een uitgever en het slim inzetten van internet kun je heel veel mensen

bereiken zonder een cent uit te geven. Hoe je dat doet zie je in stap 3.

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
MIJN GEHEIME GEHAAIDE METHODE ONTHULD
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Stap 3. Brainstorm over 1 stuk content

Als je weet wat mensen interesseert of wakker houdt

is dat uiterst waardevolle informatie. Het is een

ideaal startpunt voor aantrekkelijke content. Hoe kom

je hier achter?

● Vraag het klanten

● Kijk of forums (vaak kun je sorteren op

populaire topics)

● Zoek op internet naar veelgestelde vragen

(FAQ)

● Denk aan menselijke drijfveren als geld, status,

gelukkig worden etc

● Organiseer een online enquête op je website en geef iets weg aan deelnemers

● Blader populaire magazines door, want uitgevers steken veel geld in marktonderzoek

Er zijn nog veel meer manieren, maar dit is vast een goed startpunt.

Welke methode je ook kiest, het doel is dat je voldoende informatie verzamelt om als basis te

dienen voor je content.

Schiet je een leuk

onderwerp of een

interessante invalshoek te

binnen? Sla hem dan

meteen op, bijvoorbeeld in

Google Docs of Evernote.

Je kunt ook een korte

audio-herinnering maken op

je telefoon of iets in een

notitieblokje krabbelen.

Op deze manier heb je een

mooi lijstje voor het geval

de inspiratie je eens in de

steek laat.

TIP

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
MIJN GEHEIME GEHAAIDE METHODE ONTHULD

http://docs.google.com
https://evernote.com/intl/nl/
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Vervolgens kun je op zoek gaan naar de antwoorden en de kunst is om hier te structureren.

Vaak doe ik dat in de vorm van lijstjes, die je daarna makkelijk om kunt vormen tot blog-

artikelen.

Enkele voorbeelden:

● 10 tips om...

● 10  vragen die je moet stellen voor...

● De 10 grootste ... Blunders

● 10 redenen waarom je niet moet wachten met...

● Ben jij ook bang voor ...? Kom er in 10 stappen vanaf

Met wat research kun je de punten zo uitzoeken en invullen. Het is het fundament voor je

hoofdartikel.

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
MIJN GEHEIME GEHAAIDE METHODE ONTHULD
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Stap 4. Uitwerken maar

De basis voor je content staat. Nu is het zaak om het

uit te werken. Dit kan in de vorm van een artikel of

een blog, maar ook audio of video is mogelijk.

Kies je voor schrijven? Sluit internet dan af en ga

schrijven. Laat je hand niet rusten en zet al

je gedachten op papier of het beeldscherm. Foutjes

corrigeren of de volgorde aanpassen komt later wel.

Ben je niet zo'n schrijver en vertel je liever? Gebruik dan een memorecorder of je telefoon en

neem je verhaal op. Je kunt het daarna zelf uitschrijven, maar voor een paar tientjes vind je ook

iemand op freelance.nl. Stuur het audiobestand door en binnen een paar uur ontvang je de

uitgeschreven tekst per e-mail.

Wil je liever iets presenteren? Ook dat kan, bijvoorbeeld met een schermopnameprogramma

als Camstudio (gratis) of Camtasia (30 dagen uitproberen). Alles wat je op het beeldscherm

doet of in een microfoon zegt verwerkt het programma in een video. Dit is ideaal om

bijvoorbeeld de werking van een computerprogramma uit te leggen, maar je kunt ook een

presentatie aan elkaar praten.

Schrijven, praten of

opnemen is in eerste

instantie eng, maar het

went en je raakt er steeds

bedrevener in.

Buitenstaanders zijn  ook

niet zo kritisch als jijzelf,

dus maak het jezelf niet te

moeilijk en begin gewoon.

Wat mij altijd gerust stelt  is

de gedachte: “Dit is zo goed

als ik op dit moment kan.”

Kan ik het volgende jaar

beter, dan is dat alleen

maar mooi, toch?

TIP!

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
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http://camstudio.org/
http://www.techsmith.com/camtasia.html
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Stap 5. Eén idee, meerdere contentvormen

Het mediagebruik is de afgelopen jaren sterk veranderd en mensen nemen informatie op talloze

manieren tot zich.

Hier kun je op inspelen door je content in verschillende formaten aan te bieden en daarom

benadrukte in stap 3 en 4 het belang van een goed basisartikel. In stap 5 laat ik zien hoe je dat

doet.

Zo maak je verschillende contentvarianten

Deze stappen doorloop ik om content in verschillende vormen aan te bieden

1. Research op forums, om te kijken welke onderwerpen er leven en welke vragen veel

reacties krijgen.

2. Orden de gevonden informatie (vaak in de vorm van stappen)

3. Maak een eenvoudige Powerpoint-presentatie op basis van punten. De laatste dia is altijd

een verwijzing naar mijn website.

Dit doe ik 's avonds op de bank met een simpele mini-laptop en dat werkt prima. Het uitwerken

is vervolgens niet moeilijk, want het denkwerk is gedaan en ik laat geen nieuwe ideeën toe.

In Amerika is podcasting

erg populair en het is een

interessante manier van

content maken.

Je maakt je eigen

radioshow, door zelf een

verhaal te vertellen of

iemand te interviewen en dit

op te nemen. Het

audiobestand kun je

vervolgens ter download

aanbieden via iTunes.

Kies je voor interviewen,

dan is dit een mooie ingang

om bekende mensen uit

jouw branche te benaderen.

Wie weet welke deuren het

opent?

IDEE

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
MIJN GEHEIME GEHAAIDE METHODE ONTHULD
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Wat ik vervolgens doe

● De Powerpoint-presentatie importeer ik in Slideshare (wat YouTube is voor video is

Slideshare voor presentaties)

● De presentatie praat ik met Camtasia en een microfoon aan elkaar en de video zet ik op

YouTube.

● Op basis van de presentatie maak ik een blog, die ik op mijn site zet.

● Van de punten uit de Powerpoint maak ik prikkelende quotes, die ik met een link naar het

bijbehorende artikel verspreid via Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+.

● De beste Powerpoints dienen ook als basis voor mijn SEO Zwolle Podcast, een

maandelijkse radioshow aangeboden via iTunes die mensen gratis kunnen downloaden.

● De beste blogs verzamel en herschrijf ik. Dit wordt een betaald e-book.

● Eventueel hussel ik het blog door elkaar, herschrijf ik het en bied ik het aan als gastblog bij

een populaire website.

Door op deze manier content slim te combineren en te hergebruiken bereik je veel meer

mensen met je kennis en profileer je je als autoriteit.

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
MIJN GEHEIME GEHAAIDE METHODE ONTHULD
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Stap 6. En nu promoten

Ben je er als de content klaar is? Nee, en dat is

een veelgemaakte fout. Het is leuk om mooie

dingen te maken, maar zonder promotie haal je

er niet alles uit. Promoot daarom je content via:

● Updates via sociale media (met link)

● Groepen op Facebook, Google+ en

LinkedIn

● Zoek contact met andere website, die ook baat hebben bij de content en vraag of ze willen

linken

● Reageer op forums en link naar je content

● Etc

Het gaat erom dat je potentiële klanten van het bestaan van je content op de hoogte brengt,

zodat ze je site bezoeken. Dit hoef je trouwens niet eenmalig te doen. Er is niets mis mee om

goede content na enkele opnieuw te promoten. Desgewenst kun je het eerst uitbreiden,

actualiseren, aanvullen of voorzien van nieuwe afbeeldingen.

Een slimme Amerikaanse

auteur schakelt bij elk gratis

e-book dat hij uitbrengt de

hulp van een goedkope

Filipijnse freelancer in.

Die zoekt voor hem 100

relevante blogs (met

contactgegevens van de

eigenaar), 100 Facebook-

groepen en 100 forums uit

om de lancering op te

promoten.

Op deze manier bereikt hij

met weinig tijd en geld heel

veel mensen.

DE 100-REGEL

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
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Essentiële tip: vang die bezoekers!

Bezoekers op je website is een ding, maar je wilt dat ze

terugkomen. Nou blijkt dat in heel veel gevallen niet te

gebeuren en daarom is het een must dat je contactgegevens

verzamelt.

'Lead capturing' heet dit prachtig in het Engels en het

betekent in de praktijk dat je bijvoorbeeld iets weggeeft in ruil

voor iemands naam en e-mail adres.

Staan er nieuwe stukken op je site dan kun je mensen hier met een e-mail nieuwsbrief op

attenderen, zodat passanten terugkerende bezoekers worden en ze je leren kennen.

Geef je waardevolle informatie weg dan vergroot je zo bovendien je expertstatus en leren

mensen je kennen als een betrouwbare partij. Dit verlaagt de drempel om contact op te nemen

enorm.

Opmerking. Met MailChimp verstuur je tot 2000 abonnees gratis nieuwsbrieven en binnenkort

laat ik in een nieuw e-book stap voor stap zien hoe je dit aanpakt.

Sinds dag 1 dat ik SEO

Zwolle begon verzamel ik

e-mail adressen via mijn

website.

Inmiddels staat de teller op

bijna 3000 en per

nieuwbrief die ik verstuur

rollen daar aanvragen

opdrachten uit.

PRAKTIJK

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
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http://mailchimp.com/
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Stap 7. Op naar de volgende ronde

De voorgaande stappen lijken veel tijd te kosten, maar het valt mee en als je de smaak eenmaal

te pakken hebt word je er steeds handiger in.

Zodra je een interessant onderwerp tegenkomt maak je er een eenvoudige Powerpoint-

presentatie van en het artikel en de audio en video volgen haast vanzelf, als het denkwerk

eenmaal is gedaan.

Door de verschillende contentvormen te combineren bereik je veel meer mensen en op elk

gebruikt contentplatform kun je een link naar je website plaatsen. Zo levert het je bereik, status,

nieuwsbriefinschrijvers en gratis websitebezoekers op, die vaak blijven hangen omdat ze

geïnteresseerd zijn in jouw onderwerp.

De methode wordt nog interessanter als je het combineert met SEO, zodat je nog meer

bezoekers via zoekmachines krijgt, maar daar lees je meer over op www.seozwolle.nl.

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
MIJN GEHEIME GEHAAIDE METHODE ONTHULD



     © 2013 - SEO Zwolle | Pagina 14

Tot slot

Ik begon dit gratis rapport met de opmerking 'BEGIN gewoon' en dat is precies wat ik je ook in

het nawoord op het hart wil drukken.

Ook als je geen schrijver of creatieveling bent is het echt mogelijk om waardevolle content te

maken die je websitebezoekers en klanten opleveren. Stel maar eens een lastige klant voor die

je een moeilijke vraag stelt. Wat zou je antwoorden? Dat is je content!

Op jouw online succes!

Rutger Steenbergen

SEO Zwolle

P.S. Binnenkort verschijnt mijn nieuwe e-book 'Gratis

meer bezoekers op jouw website - 75 bewezen tips'.

Hierin laat ik ondere andere mijn SEO-strategieen zien

en krijg je nog veel meer direct toepasbare tips om je

website succesvoller te maken. Ik hou je op de hoogte

via e-mail.

De tekst voor dit gratis e-

book schreef ik in minder

dan 2 uur in de trein en 2

dagen later  stond het e-

book op mijn website en

was het al tientallen keren

gedownload. Gewoon door

te doen en niet teveel te

denken.

Internet is een prachtig

medium, maar laat het je

aandacht niet opslokken en

onderneem actie. Daarmee

bereik je nog altijd het

meest.

LEUK OM TE WETEN

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
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Lees ook mijn andere e-books

Vind je dit e-book internessant? Lees dan ook mijn andere e-books:

● Twitter Marketing Meester

● Kom hoger in Google

● Gratis Hootsuite Handleiding

Download de e-books

ik zou  het leuk vinden als je

me volgt via social media.

Je vindt me hier:

● Facebook

● Twitter

● YouTube

● LinkedIn

● Pintererst

● Google+

VOLG SEOZWOLLE

MAAK MEER CONTENT IN MINDER TIJD
MIJN GEHEIME GEHAAIDE METHODE ONTHULD

http://www.seozwolle.nl/gratis-seo-en-social-media-marketing-e-books
https://www.facebook.com/SeoZwolle
http://www.youtube.com/user/steenbergenrutger
http://www.youtube.com/user/steenbergenrutger
http://nl.linkedin.com/in/rutgersteenbergen
http://pinterest.com/bombario/
https://plus.google.com/u/0/b/108982679495761113676/108982679495761113676/

