
EFFECTIEF
BLOGGEN 
ALS EEN PRO
Doorloop de checklist voor elke post

Lees alles minimaal twee tot drie
keer na. Maak gebruik van de
spellings- en grammatica controle
van je pc voordat je de blog
plaatst. Of voer hem in op
woordentellen.com 

SPELLING &
GRAMMATICA

Schrijf geen een ellenlange tekst.
Verdeel je de blog in secties die 1
tot 2 alinea’s bevatten met 3 tot 5

zinnen.  Maak ook gebruik van
opsommingen, genummerde

lijsten of citaten.

SUBTITELS: H2 - H6

Zorg voor een extra afbeelding in
je blogpost naast de heading- en
featured image. Zorg dat de
afbeeldingen geoptimaliseerd zijn
(tinypng) en voeg een alt-tekst
toe.

AFBEELDINGEN
Zorg voor een extra afbeelding in
je blogpost naast de heading- en
featured image. Zorg dat de
afbeeldingen geoptimaliseerd zijn
(tinypng) en voeg een alt-tekst
toe.

AFBEELDINGEN

Voeg een pin-bare afbeelding toe
aan je blogpost of een tweet
tekst, die makkelijk kan worden
gedeeld door je lezers. Social
Warfare kan ik enorm aanraden.

DELEN OP SOCIAL
MEDIA

Voeg elke blog toe aan een
relevante categorie én tag waarin

je jouw blog hebt opgedeeld. Zo
vinden lezers sneller andere

relevante blogs.

CATEGORIEËN EN
TAGS

Vindbaarheid is super belangrijk,
dus zorg voor een pakkende
metatitel, een aansprekende

meta beschrijving en een korte
slug (url-link) en maak gebruik

van SEO by Yoast op WordPress.

CHECK JE SEO

Voeg elke blog toe aan een
relevante categorie én tag waarin

je jouw blog hebt opgedeeld. Zo
vinden lezers sneller andere

relevante blogs.

CATEGORIEËN EN
TAGS

Dit is het eerste dat mensen gaan
zien wanneer ze op de blogpagina
komen. Zorg dat de titel prikkelt
en voorkom “wollige” tekst.

TITEL VAN HET
BLOG: H1

Je nieuwsbrief abonnees laten
groeien, of een PDf download?
Laat jouw “oproep tot actie” ten
minste twee keer in je (blog)post
voorkomen. 

CALL-TO-ACTION
Je nieuwsbrief abonnees laten
groeien, of een PDf download?
Laat jouw “oproep tot actie” ten
minste twee keer in je (blog)post
voorkomen. 

CALL-TO-ACTION

Heb je oudere berichten die
relevant zijn, link ze in je

blogpost. Een top manier om je
lezers te blijven boeien. Én

Google waardeert dit ook enorm!

INTERN LINKEN
Heb je oudere berichten die

relevant zijn, link ze in je
blogpost. Een top manier om je

lezers te blijven boeien. Én
Google waardeert dit ook enorm!

INTERN LINKEN

WIL JE MEER OVERZICHT  EN STRUCTUUR VOOR JE CONTENT
PLANNING VAN BLOGS EN SOCIAL MEDIA?
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