GOED BLOGGEN MET EEN
SCHRIJFPLAN
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SCHRIJFPLAN
Stap 1
Stel jezelf de volgende vragen en schrijf de antwoorden op. De antwoorden check je als je klaar bent met
schrijven.
Wat is mijn doel? (informeren, vermaken, overtuigen, opiniëren, activeren)
Wat wil ik vertellen? (1 zin met het onderwerp van jouw verhaal)
Wie zijn mijn lezers? (klanten, potentiële klanten, vakgenoten, professionals, leken)
Wat is het medium? (bedrijfsblog, krant, magazine, gastblog)
Stap 2
Verzamel informatie. Wat weet je al en wat moet je opzoeken? Wat je al weet, schrijf je op. Niet te
uitgebreid maar in korte zinnen of steekwoorden. Sta er niet te lang bij stil, schrijf het gewoon op.
Stap 3
Orden alle verzamelde informatie. Wat is het doel, wat wil je vertellen, waar en voor wie. Als je de lezer wilt
overtuigen, zul je argumenten moeten noemen. En als de lezer nog weinig van het onderwerp weet, zul je
de lezer goed moeten informeren en de moeilijke termen moeten uitleggen.
Stap 4
Maak een tekstindeling:
Titel
Eventueel een subtitel
Inleiding
Eerste alinea
Twee alinea
Derde alinea
Conclusie
Per tekstsoort kan de indeling wisselen en het aantal alinea's kan verschillen.
Stap 5
Start met schrijven. Vertel in de inleiding de aanleiding voor het schrijven en het wie, wat, waar, waarom,
wanneer en hoe. Het moet ook triggeren om verder te lezen. Dat kan je doen door te vertellen waar je het
over gaat hebben. Behandel per alinea één onderwerp en gebruik tussenkopjes. Sluit af met een conclusie
en vergeet de leuke uitsmijter niet :-)
Stap 6
Leg de tekst na het schrijven even weg en ga iets anders doen. Na een tijdje kijk je naar de antwoorden die
je in stap 1 hebt gelezen en lees je de tekst nog een keer door. Klopt alles? Laat je tekst dan door iemand
anders lezen. Voer eventuele opmerkingen door en je kan publiceren!
Ben je verplicht om zo te werken? Nee. Maakt het je leven een stuk makkelijker? Ja. Het lijkt misschien een
hoop werk maar uiteindelijk zal het je tijd en vooral frustratie besparen.

Succes met schrijven!
Wil je weten hoe je je teksten SEO schrijft?
Check dan onze blog en ontdek de 7 tips voor SEO-proof content!

