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1. Hulp bij opstarten 
Wij hebben deze handleiding voor je gemaakt als hulp bij het opstarten en het 
aansluiten bij Master My Energy.  
 
Gefeliciteerd met je besluit! Super dat je het besluit hebt genomen om je aan te 
sluiten bij Master My Energy. Vanaf nu kunnen we de kracht van samen inzetten 
om anderen te helpen Master te worden van hun eigen Energie. Jouw kennis en 
kunde is hierbij onmisbaar.  
 
Wij gaan jou in je kracht zetten om samen impact te maken. Om je hierbij te 
helpen hebben we een speciaal online programma gemaakt “Master My Impact”. 
Dit programma vind je in je eigen persoonlijke leeromgeving.  
 
Je leeromgeving is opgebouwd uit verschillende tabbladen: 
 

● Lessen, hierstaan de volgende lessen: 
o Hoe maak ik de tekst van mijn eigen pagina op de website van 

Master My Energy. 
o Hoe schrijf ik een blog, artikel of recept om mijn online vindbaarheid 

te verhogen 
o Hoe lever ik reviews aan 

● Cursusmateriaal (dat is deze Handleiding) 
● Inspiratie. 
● FAQ. 
● Community (Dit tablad is nog niet werkzaam) 

 
 
Wij wensen je veel succes en energie toe! 
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2. Contact 
 
Mocht je technische vragen hebben over de werking van ‘Mijn Leeromgeving’ 
dan kun je ons mailen via info@mastermyenergy.com of op werkdagen bellen op 
telefoonnummer 085-1301147 van 9.00 tot 18.00 uur.   
 
Business coaching 
Wil je liever persoonlijke begeleiding, heb je meer ondersteuning nodig?  
Boek dan business coaching, wij helpen je graag verder.  
 
Stuur een mail naar info@mastermyenergy.com of bel ons op het 
telefoonnummer 085-1301147 
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3. Mijn eigen pagina op de website vullen 
 
Voor de Vitaliteitsproffesionals hebben wij een one-pager op de website 
ontwikkeld. Deze one-pager is zorgvuldig opgebouwd met de klantreis als rode 
lijn. Wij willen de klant meenemen door wat jij als Vitaliteitsproffesional te bieden 
hebt aan jouw klanten.  
  
Om de inhoud van deze pagina te bepalen hebben wij voor jou een blauwdruk 
gecreëerd waardoor je op een vrij eenvoudige manier zelf de inhoud van je 
pagina kunt schrijven. Want alleen jij weet wat je je klanten wilt vertellen en wat 
zij nodig hebben. 
 
Indien je begeleiding nodig hebt van ons, is dat natuurlijk ook mogelijk. Zoals bij 
hoofdstuk 2 aangegeven, stuur een mailtje naar ons en wij helpen je verder. 
  
Bij aanvang van onze samenwerking heb jij van ons een ‘welkomstmail’ 
ontvangen met bijlagen, hierin vind je onder andere: 
 

- Inloggegevens van de agenda 
- Inloggegevens van ons leermanagementsysteem. Hier staan alle online 

programma’s van ons in  
 
Je ontvangt van ons ook een document met een beschrijving over het gebruik 
van Google Drive: 

- Hoe jij je eigen Google_drive-map maakt. 
o In jouw google-drive map staat een Word document.  

Hierin staat de nummering van de hieronder aan te leveren 
gegevens.  

o Wij willen je vragen de gevraagde gegevens hierin in te vullen 
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Acties van hoofdstuk 3 is: 
 

- Log in in je eigen leeromgeving 
- Log in in de agenda van Master My Energy 
- Vul je document in op je google_document (deze staan op Google-drive in 

jouw map) 
 
Wij gaan je nu meenemen in de opbouw van je pagina: 
 

● Roze gedeelte: Introductie Vitaliteitsprofessional 
● Blauw gedeelte: Commercieel en aankopen 
● Gele gedeelte:  Inspiratie, Activiteiten, aanvullende informatie 
● Groene gedeelte Contact en openingstijden 
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ROZE Introductie Partner 
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A.  Introductie 
01. Video (optioneel) . (actie nodig) 
Wij adviseren je een video door ons te laten produceren. Deze kan heel goed ter 
ondersteuning functioneren op deze pagina en ook gedeeld worden via de 
verschillende kanalen.  
 
02.Bestaat uit een achtergrond. (actie nodig) 
Wij geven je de mogelijkheid om uit een aantal door ons geselecteerde 
hoofdfoto’s te kiezen.  
 
03.  Snelle navigatie / quick links  (geen actie nodig) 
Dit is een vast gedeelte in de webpagina 
 

B. Uitgebreide introductie 
 
04 Foto partner (portrait 2/3 bodyshot) (actie nodig) 
Deze foto kan een representatieve foto. Heb jij geen foto beschikbaar dan 
kunnen we je hierbij helpen. Wij helpen zelf een fotograaf beschibaar.  
 
05 Naam + vakgebied (actie nodig) 
Vul hier je volledige voornaam en achternaam in + titel (vakgebied). 
 
06 Social media doorlinks  (actie nodig) 
Plak hier je links in van de sociale kanalen die jij wilt delen. Indien je dit niet hebt 
laat ze dan leeg.  
 
Voorbeeld: https://www.instagram.com/mastermyenergy/ 
Voorbeeld: https://www.facebook.com/mastermyenergy  
 
07 Direct boeken (geen actie nodig) 
Als een klant op deze knop klikt gaat hij/zij direct een boeking bij je doen. 
 
08 Gratis kennismaking (geen actie nodig) 
Indien een klant een gratis kennismaking met je wilt (een intakegesprek van 
ongeveer 20 minuten) dan kunnen zij met deze knop het gesprek aanvragen. 
Zodra er een aanvraag wordt gedaan voor een gratis kennismaking ontvang jij 
een email met de gegevens van de aanvrager er in. Je kan zelf contact leggen 
voor deze eerste afspraak. 
 
09 Handgeschreven naam (geen actie nodig) 
Hierkomt je voornaam in handgeschreven vorm te staan. 
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10 Welke deelgebied(en) van Master My Energy (actie nodig) 
Bij Master My Energy werken wij vanuit 4 deelgebieden. Wij vragen je hieruit 1 of 
meerdere aan te vinken. Bewegen, Voeding, Body & Mind, Groei.  
 
11 - Regio (welke regio ben jij werkzaam? (actie nodig) 
     - Opleiding & ervaring   
     - Doorlink naar website (optioneel) 
Indien je een eigen website hebt graag hier je URL invullen. 
 
12 ‘Ik help je graag met’... (tekstueel)  (actie nodig) 
Bij meer informatie: Lees meer/minder. Waarmee help jij je klant. Hier vul je je 
zoektermen in waarmee jij kan helpen. Enkele voorbeelden zijn,- 
Voedingscoaching,- Lifecoaching,- Ayurvedische consulting of Ayurvedische 
Massages (wil je nog meer verdieping, schrijf dan een blog hierover) 
 
13 ‘Ik richt mij op’ ... zoektermen (voor filter en SEO) (actie nodig) 
Geef 5 tot 10 zoektermen op waarmee jij een klant kan helpen waardoor hij/zij 
gelijk een herkenning heeft.  
Bijvoorbeeld: coaching, Afvallen, Persoonlijke ontwikkeling, 
Voedingsdeskundige, Life Coaching, Meditatie, Yoga, Werk-Privé balans, Vitaliteit 
op de werkvloer. 
 
14. ‘Hoe werk ik’ .. (tekstueel) (actie nodig) 
Schrijf hier je werkwijze, gebruik hier termen of kernwoorden die mensen 
herkennen. Schrijf in 2 tot 3 alinea’s je werkwijze op (tussen de 300 en 400 
woorden). Welke woorden jij belangrijk vindt ‘ maak deze VET’ 
Tip: wil je nog meer verdieping, schrijf hier dan een blog over! 
 
15. Aangesloten bij (actie nodig) 
Indien je bent aangesloten bij een branchvereniging of ander soort instanties 
is dit de plek om de logo’s te vermelden en links.  
 
Graag de JPEG’s opvragen en deze bij de aanlevering van de tekst toesturen. 
Niet groter dan 1 MB per plaatje. De link kun je plaatsen in je bron_document. 
  
16. pakkende quote (actie nodig) 
Sluit af met een pakkende quote. Welke quote heb jij die echt bij jou als 
Vitaliteitsprofessional past? 
 
17.  Voordelen op een rij (bullet lijst met voordelen) (actie nodig) 
Maak hier een opsomming van voordelen die jij kan bieden als  
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Vitaliteitsprofessional. Wat zijn de voordelen die de klant heeft als hij/zij bij jou 
komt.  
 
 
 
Bijvoorbeeld, 
- ingesleten patronen stap voor stap te doorbreken? of 
- preventief te werken aan jouw vitaliteit? 
- Master te worden van jouw energie? 
 

BLAUW: Benefits, werkwijze en voordelen 
 

C. Aankopen 
 
18. Kalenderfunctie (geen actie nodig) 
Wij hebben een kalenderfunctie gecreëerd voor jouw klanten om direct een 
afspraak bij je te kunnen maken.  
 
 
19. Aankoop, naar webshop (actie nodig) 
Bij de bovenstaande producten of pakketten willen we ook graag een tarief 
plaatsen. Deze kan je boven of naast het product invullen. 
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D. Mijn offline programma’s  
Hier kun je verwijzingen opnemen naar bijvoorbeeld workshops, events of 
coaching die jij offline aanbiedt.  
 
20. paketten (programma’s) (actie nodig) 
 
Werk jij met een maandprogramma of misschien wel een jaarprogramma? Je kan 
bij deze functie aangeven wat het kost om een offline programma bij je af te 
nemen.  
 
Voorbeelden zijn: 
 

● Dagprogramma 
● Weekprogramma 
● Maandprogramma 
● Jaarprogramma 

 
Heb je hulp nodig over hoe je het beste deze opbouw kan doen of welke soorten 
programma’s je kan aanleveren. 
 
Boek een sparringssessie of ondersteuningssessie met een van onze business 
coaches als je hulp nodig hebt om hierover met je mee te denken. Master My 
Energy helpt je hier graag bij. 
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Geel  Inspiratie. Workshops, activiteiten, aanverwante 
informatie  
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E. Mijn Online- programma’s (geen actie nodig) 
Hier komen je online/ offline programma’s te staan. Deze rouleren. De nieuwste 
komt steeds vooraan. 
 

F. Reviews (actie nodig) 
Lever minimaal 3 reviews aan. Hoe? In hoofdstuk 4 lees je er meer over. 

G. Achtergrond informatie  (actie nodig) 

- tekst aanleveren (max 300-500 woorden) 
- aanleveren 3 foto’s  (let op plaats de foto op de google- drive of zet in je 
aanleverdocument het nummer van Shutterstock. 
 
Dit is een vrij veld voor nog meer verdieping wat je extra kwijt zou willen. Dus 
bijvoorbeeld een verdieping in yoga of voeding of sporten, waarom je met een 
bepaalde werkwijze werkt of waarom je gekozen hebt voor een bepaalde 
opleiding.  
Tip: wil je nog meer verdieping, schrijf er dan een blog over! 
 
Op dit vlak kan je ook 3 foto’s kiezen die hierbij passen. Ga naar Shutterstock en 
zoek daar 3 foto’s, schrijf de nummers van de foto’s op en wij plaatsen ze voor je.   
 

H. Blogs, artikelen of recepten (geen actie nodig) 

Hier komen je blogs,artikelen of recepten te staan. Deze rouleren, de nieuwste 
komt steeds vooraan. Wil je meer informatie over hoe je het beste een blog kan 
schrijven zie onze video over ‘Hoe maak ik een blog voor meer bereik’ 
I. Workshops & Webinars  
Hier komen je workshops of webinars te staan (indien deze er zijn). Deze rouleren 
de nieuwste komt steeds vooraan. 
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GROEN: Contact & Openingstijden 
 

 
 
 

K. Contact & Openingstijden 
 
21 adres (actie nodig) 
Het adres vanuit waar je werkt.  
 
22 plattegrond (automatisch) (geen actie nodig) 
Dit is automatisch ingevuld 
 
23 openingstijden (actie nodig) 
Graag hier doorgeven wat je openingstijden zijn.  
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4. Hoe lever ik reviews aan? 
 
Reviews verkoopt! 
 
Een review is een klantervaring, oftewel mond tot mondreclame. Dit is de meest 
krachtige tool om jouw business te verkopen. Maar liefst 92% van de 
consumenten raadpleegt reviews online en 82% vertrouwd online reviews als 
persoonlijke aanbevelingen.  Het is daarom super belangrijk om zoveel mogelijk 
reviews te verzamelen!  
 
Acties van hoofdstuk 4: 
- Plaats je Google review voor Master My Energy 
- Verzamel 3 tot 5 reviews over jezelf 
- Plaats de reviews op de google drive in jouw map 
 

5. Functies van reviews 
  

1. Vertrouwen vergroten  
2. Bereik vergroten 
3. Inzicht in de behoefte van de klant 
4. Online vindbaarheid - Google 
5. Verkopen vergroten 

 
 

1. Vertrouwen vergroten 
Vertrouwen vergroten gaat over: 
 

● De beleving van jouw product/dienst/ persoon. 
● Vertrouwen in de website/ webshop/ platform waar jouw dienst wordt 

gekocht. Veiligheid, privacy en wetgeving zijn hierbij belangrijke factoren 
om over te gaan tot een aankoop. 
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Master My Energy heeft dit ingeregeld en voor de webshop hebben we gekozen 
om een extra Keurmerk en Reviewsysteem aan te schaffen bij Stichting 
Webwinkelkeur.  Dit Keurmerk geeft de klant vertrouwen dat aankopen via onze 
webshop betrouwbaar en veilig zijn. De belangen van een klant worden 
behartigd middels een geschillencommissie, juridische controle en onafhankelijk 
beheer. Dat schept extra vertrouwen in het aankoopproces.    

2.Bereik vergroten 
Bereik gaat over de hoeveelheid mensen die in contact komen met jouw product 
of dienst. Dit zijn mensen die over je lezen, over je praten, online naar je zoeken 
of jouw spontaan tegenkomen. Je werkt toe naar het vergroten van dit bereik. 
Om zoveel mogelijk mensen en doelgroepen te bereiken hebben wij er 
momenteel voor gekozen om onderstaande kanalen in te zetten: 
 
Kanalen (plekken waar de reviews eventueel, wat er met jouw is afgesproken, 
geplaatst worden) 
 

● Website Master My Energy 
● Jouw webpagina 
● Programma pagina (indien van toepassing) 
● Google 
● Instagram 
● Facebook 
● LinkedIn 
● Pinterest 
● YouTube  
● Nieuwsbrief 
● Persoonlijke website (indien van toepassing) 

 

3. Inzicht in de behoeften van jouw klant 
Reviews zijn een mooi middel om inzicht te verkrijgen in de klantervaring. Dit kan 
zeer nuttige feedback opleveren om de kwaliteit van jouw product, dienst of 
service te verbeteren of juist te behouden. 
 

4. Online vindbaarheid - Google 
Google leest en herkent reviews als extra content. Deze content levert 
vervolgens een bijdrage aan je online vindbaarheid. 
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5.Verkopen vergoten 
In het koopproces van een klant is vertrouwen erg belangrijk en zeker als je nog 
onbekend bent bij je klant. Reviews kunnen bijdragen aan het vertrouwen van 
een klant om tot aankoop over te gaan.  Het is gebleken dat 25% van de mensen 
bereid is om meer te betalen na het lezen van positieve reviews. 

Soorten reviews 
Over het algemeen kunnen reviews in twee soorten worden ingedeeld: 
 
Bedrijfsreviews  : dienstverlening - service  
Productreviews : product - prijs - kwaliteit  
 
Bedrijfsreviews gaan over een beoordeling op basis van dienstverlening, service, 
klantvriendelijkheid en communicatie 
 
Productreviews gaan over een beoordeling van jouw product waar onder andere 
kwaliteit, kennis en prijs worden meegenomen 

Aan de slag met reviews 
 
Reviews zijn er in verschillende vormen. Wij hebben voor onderstaande vier 
vormen gekozen. 
 

1. Webwinkelkeur 
2. Videoreview 
3. Geschreven review 
4. Google review 

  

1.Webwinkelkeur  
Webwinkelkeur | onafhankelijk keurmerk en reviewsysteem | Sterrensysteem + 
optioneel tekstreview| One-click-beoordeling via e-mail | 
 
Na iedere aankoop of boeking via de webshop van Master My Energy krijgt de 
klant automatisch een e-mail van Webwinkelkeur met het verzoek om een 
review te plaatsen. Dit ziet er als volgt uit: 
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Dit werkt door met slechts één klik een aantal sterren aan te vinken. Optioneel 
heeft de klant ook nog de mogelijkheid om een review met tekst achter te laten.  
 
Wees er dus bewust van dat de klant deze mail automatisch ontvangt en 
herinner de klant eraan om deze in te vullen. 
 

2. Video review 
Tegenwoordig zien we veel meer video’s met een review. Het is belangrijk dat de 
video kort en bondig is. Ongeveer 90 seconden is het uitgangspunt. Een 
persoonlijk verhaal met concrete resultaten kan eraan bijdragen dat anderen 
herkenning vinden en geïnspireerd raken.  
 

3. Geschreven review  
Het is fijn als de geschreven reviews kort en bondig zijn. 1 tot 4 zinnen is al 
voldoende. Het is niet erg als de review wel langer is, deze kan dan zelf worden 
ingekort zodat deze op meerdere plekken geplaatst kan worden. Let op: hiervoor 
dient de klant wel akkoord te geven. Een review voorzien van en naam en een 
foto geeft tevens meer vertrouwen.  
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4.Google Review   

 
Google is belangrijk als het gaat om bereik en online vindbaarheid. Daarom 
hebben wij gekozen om ook gebruik te maken van het Google-review systeem. 
Dit is een heel makkelijk systeem dat met sterren werkt. Het is belangrijk om te 
weten hoe dit werkt zodat je jouw klanten hierbij kunt helpen. Het volgende 
adres kun je gebruiken om een Google review te plaatsen.  
 
https://g.page/master-my-energy/review?gm 
 



 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actie! Vul nu zelf eerst de Google review in. (Hiervoor dien je wel eerst in te 
loggen in google met je Gmail-account. Heb je dat niet? Maak dan een Gmail-
account aan via www.gmail.com. 
 
TIP: Zorg ervoor dat je deze review direct samen met je klant invult wanneer je 
een afspraak hebt. Heb je geen fysiek klantcontact of wil je reeds eerder 
geholpen klanten de Google review laten invullen, stuur dan bovenstaande link 
via whatsapp of e-mail naar je klanten. 
 
 

Hoe verzamel ik reviews  
 Timing: Verzamel direct je reviews!  
 
De ervaring leert dat het verzamelen van reviews het beste werkt door dit direct 
te verzamelen op het moment dat je klant nog bij je is (online of fysiek). 
 
Wanneer we achteraf een review moeten opvragen kost het de klant opnieuw 
tijd en moeite. Wanneer de klant net klaar is met jouw dienst, coaching of 
programma dan is de klant vaak dankbaar en enthousiast.  
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We gaan vanaf nu dus direct starten met het verzamelen van reviews zodat we 
deze direct kunnen inzetten op de verschillende kanalen die we eerder hebben 
genoemd.  
 

Er zijn twee verschillende scenario’s: 
Nieuwe klanten  
Verzamel je review direct na behandeling | afronding programma | coaching. 
 
Bestaande klanten 
Verzamel alsnog direct je reviews en houd rekening met onderstaande punten 
alvorens je het stappenplan doorloopt.  
 
 

- Selecteer 3-5 klanten (die je persoonlijk kent) en benader ze het liefst 
persoonlijk of telefonisch. Een 2e optie is via whatsapp of e-mail. 

- Vertel over je nieuwe samenwerking + missie om zoveel mogelijk mensen 
te helpen. 

- Vraag of ze jou met je missie willen helpen door nu direct een korte review 
te geven. Dit is tevens een extra contactmoment en een verkoopkans! 

- Zorg voor voldoende variatie in je reviews. 
(man/vrouw/leeftijd/verschillende soorten bewoordingen gebruiken voor 
resultaten en ervaringen met betrekking tot coach, product, dienst) 
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Direct aan de slag! 
Biedt gemak, houdt het simpel en help je klant 
 
Stap 1.   
Vertel je klanten over jouw missie om zoveel mogelijk mensen te helpen 
met vitaliteit/gezondheid en de kracht van samen. Vraag vervolgens of ze jou 
hierbij willen helpen door een review te geven. Geef aan dat het weinig tijd kost 
en direct is geregeld.  
 
Stap 2.   
Google review Vul direct samen de google review in en laat zien hoe het werkt 
op zijn/haar telefoon of computer. 
 
Stap 3.   
Help je klant en stel direct zelf de review op kies uit optie 1 of optie 2 
 
Optie 1: Gebruik het standaard feedbackformulier (deze kun je vinden in je 
cursusmateriaal)  
Vul direct het feedbackformulier in samen met je klant. 
 
Optie 2: Noteer zelf de review. Gebruik eventueel onderstaande vragen.  
Stel de juiste vragen en noteer direct de feedback. 
 
Vraag naar concrete (vermoedelijke) resultaten:  
Voel je nu meer ontspanning?  
Heb je meer energie?  
Wat is het verschil voor en na de behandeling/coaching/programma? 
Hoe omschrijf je jouw ervaring?  
Wat vind je van de kwaliteit, kennis, coach, communicatie? 
 
Noteer direct de steekwoorden en schrijf direct de review in een aantal zinnen.  
 
Stap 4.  

- Vraag akkoord (bevestig dit via whatsapp/-email) 
- Vraag akkoord voor de review tekst en het plaatsen van de review incl. 

naam of anoniem 
- Vraag akkoord voor het plaatsen van een profielfoto. Vraag of je een 

profielfoto van Instagram, Facebook of Whatsapp mag gebruiken. 
- Vraag akkoord voor het plaatsen van de review op onze website, social 

media, nieuwsbrief.  
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Noteer alle uitkomsten en bevestig alles nog even via whatsapp of e-mail naar 
de klant zodat er geen verwarring kan ontstaan in de toekomst. 
  
De volgende tekst kun je als voorbeeld gebruiken om akkoord te vragen: 
 
Beste [naam klant] 
Bedankt voor je review. Ben je akkoord met de volgende tekst [plak hier de 
review]  
Mag ik je naam en profielfoto gebruiken van [noem social media kanaal] en vind 
je het goed dat wij jouw review gebruiken op onze website, social media kanalen 
en onze nieuwsbrieven?  
 
Stap 5.   
Vraag of ze hun ervaring willen delen met anderen?  
Herinner ze aan ons Tell & Share programma (meer informatie op de 
website)  Licht eventueel je persoonlijke missie toe.  Verwijs naar de korting die 
ze hun eigen netwerk kunnen aanbieden en naar de contante uitbetaling op hun 
rekening wanneer ze actief anderen mensen helpen en jouw dienst/product 
aanbevelen. Herinner ze aan hun klantnummer in de e-mail.  
 
Stap 6.    
Jouw klant ontvangt van Webwinkelkeur een ‘one-click-review’ verzoek via de 
mail. Geef dit door aan je klant. 
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Wat kan jij zelf met je review doen? 
 
Linkbuilding: plaatsen van reviews op je eigen website  
 
Linkbuilding zorgt ervoor dat je je online vindbaarheid vergroot door Weblinks uit 
te wisselen met derden.  
 
Stap 1. Op eigen website plaatsen  
Plaats de review op je eigen website (indien je deze hebt) en zorg ervoor dat er 
tevens een link wordt geplaatst naar jouw persoonlijke webpagina bij 
Master My Energy. 
 
Stap 2. Op Social Media plaatsen 

- In contact blijven met jouw klant draagt bij aan een duurzame relatie. Het 
biedt kansen om elkaar op de hoogte te houden van activiteiten en 
ontwikkelingen. En tevens zorgt dit voor extra verkoopkansen en het 
verbreden van je netwerk. Maak daarom een connectie met je klanten via 
social media: Facebook, Instagram, LinkedIn enz.  

- Plaats altijd ook zelf de verkregen review op jouw eigen social media en 
Tag Master My Energy + de reviewer + relevante personen 

 
Stap 4. Aflsluiting 
Sluit je review altijd af met het plaatsen van de link van jouw 
Persoonlijke webpagina bij Master My Energy.  
Master My Energy plaatst tevens de reviews en tagt jou, jij kan vervolgens 
relevante personen taggen.  
 
Master My Energy zorgt ervoor dat jouw reviews op de eerdergenoemde 
kanalen wordt geplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

26 

 

5.Blog, Artikel en recept schrijven 
 
Waarom kiezen wij voor blogs, artikelen en recepten? Om verdieping te creëren 
van je huidige one-pager op de website en om betrokkenheid creëren bij je 
volgers, daarnaast heeft het ook waarde voor de SEO positie. ( Search Engine 
Optimization, oftewel zoekmachine-optimalisatie).  
 
Wij kunnen je blogs, artikelen of recepten maandelijks plaatsen. Je bent aan de 
slag gegaan voor je one-pager op de website daarmee heb je al content 
geschreven. Wil je nog meer verdieping, schrijf dit dan uit in blogs. Schrijf alle 
onderwerpen op die je bent tegengekomen en maak een planning voor jezelf.   
 
Hieronder leggen we je uit welke stappen je kan zetten om de juiste blog te 
maken. 
 
Acties voor hoofdstuk 5 is: 

- Maak een planning van jouw blog,artikelen of recepten 
- Schrijf 3 blogs of artikelen of recepten 
- Plaats het op de drive 

 

Hoe schrijf ik een blog? 
STAP 1. HET IDEE/WAT WIL JE DELEN 
STAP 2. OPBOUW BLOG 
STAP 3. INHOUD BLOG 
STAP 4. AFSLUITING 
STAP 1. HET IDEE/WAT WIL JE DELEN 
 

Stap 1 Het idee/ wat je wilt delen 
Bepaal het onderwerp, (verdieping van werkzaamheden of interesses) Kijk ook 
de begeleidende video hierbij. Wij nemen je mee in hoe je het beste je inspiratie 
kan vinden. 

● Vertel een verhaal 1 op 2 naar iemand anders 
● Deel vanuit je hart 
● Geef tips of voordelen 
● Blijf pakkend, werk met koppen 
● Keyphrase, Hoe bepaal jij de focus keyphrase? 
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Wat is een Keyphrase? 
Met een keyphrase zeg je waar de tekst over gaat.  
Een keyphrase kan 1 woord zijn maar kan ook uit meerdere woorden bestaan en 
het is belangrijk dat hierdoor Google en de lezer meteen weten waar jouw tekst 
over gaat. Kom je er niet helemaal uit, maakt niet uit schrijf je belangrijkste woord 
op en wij gaan kijken of het de juiste keuze is qua keyphrase 
 
Voorbeelden Keyphrase: 
Stel je voor dat je een artikel schrijft over vakantiebestemmingen die 
aantrekkelijk zijn voor Nederlanders. Dan is een focus keyphrase als “Populaire 
vakantiebestemmingen” wellicht geschikt. Als mensen dit dan intikken in Google 
is het de bedoeling dat jouw webpagina zo hoog mogelijk in Google komt te 
staan. 
 
 

STAP 2. Opbouw blog 
 
Een BLOG bestaat uit de volgende onderdelen: 

● Titel, keyprhase 
● Eerste inleidende alinea  
● Body, (middenstuk) Alinea’s met pakkende koppen 
● Afsluiting  

 
Ook belangrijk zijn: 

● Foto's of grafieken of infographics.  
● Bron vermelding  
● Tags, keywords 
● Verwijzingen in je blogs naar andere websites van andere bloggers of 

bedrijven die aansluiten bij je verhaal, eigen geschreven blogs of artikelen 
 

STAP 3. Inhoud blog 
 
TITEL 
Maak een pakkende titel die concreet is en wissel dit af met 5 tips bijvoorbeeld 
een titel met ‘Hoe doe je…. of Waarom is ……’ is ook prima. (let op niet meer dan 60 
tekens) 
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Eerste inleidende Alinea en alinea’s  
 
Creëer een pakkende inleiding Binnen de eerste vijf zinnen moet toch wel 
genoemd worden wat de kern van je blog is. Vertel dus wat de lezer kan 
verwachten. (let op: verwerk je keyphrase hier vaak in!) Direct to the point! 
 

5 Tips om rekeningen met te houden 
 

1. Maak elke alinea niet langer dan 300 woorden 
2. Gebruik koppeltekens en maak de woorden die jij belangrijk vindt vet 
3. Gebruik zoveel mogelijk, als het kan je Kephrase in de alinea’s 
4. Wissel af met plaatjes, foto’s of tabellen of Infographics 
5. Gebruik pakkende koppen voor iedere alinea. 

 
Aantal voorbeelden: 
 
Denk bijvoorbeeld aan zinnen als: 

-  In deze blog geef ik 10 redenen om te stoppen met roken……. 
- Altijd al willen weten hoe je zelf cheesecake maakt? Ik leg het je hieronder 

stap voor stap uit…….. 
 

Constipatie en laxeermiddelen, Wanneer je last hebt van onregelmatige, 
moeilijke of een pijnlijke stoelgang is er sprake van constipatie, obstipatie oftewel 
verstopping. Je kunt natuurlijk direct op zoek gaan naar een laxeermiddel of je 
kunt proberen te achterhalen wat de oorzaak is.  In deze blog leggen we je uit 
hoe je een laxeermiddel kan kiezen en geven we 7 laxeer tips op basis van 
natuurlijke voeding. 
 



 
 
 

29 

Om de lezer direct te boeien is het slim om in te spelen op de mogelijke 
problemen of bezwaren waar hij mee zit. En waarmee je hem dus gaat helpen. 
Hierdoor ziet hij sneller de noodzaak om verder te lezen. 
Vb: Gaat jouw verf ook altijd druipen tijdens het schilderen? Nergens voor nodig. 
Met deze vijf handige tips leer je schilderen als een professional. 
Vb:Herken je dit: je wilt graag bloggen, maar weet niet waarover. Ik geef je 3 
strategieën om onderwerpen te bedenken waar jouw lezers op zitten te wachten. 
 
Start eventueel met een vraag waar de lezer antwoord naar zoekt voor zijn 
probleem 
Vb: Krijg jij ook altijd honger als je stress hebt? 
Vb: Hik jij tegen het schrijven van een blog aan? Weet je niet hoe je moet 
beginnen? Dan is dit stappenplan voor jou. In 10 simpele stappen heb je in een 
mum van tijd je volgende blog klaar. 
 
Start eventueel met een gewaagde uitspraak. 
Vb: Wie te weinig slaapt, gaat eerder dood. 
Vb:Vrouwen zijn slimmer dan mannen. 
Vb:Iedereen kan zingen. 
 
Doe een beloft. Ieder mens wilt graag wat krijgen. 
Die 5-jarige wil zijn cadeautjes, maar ook volwassenen willen altijd wel iets. 
Een groter huis, meer omzet, een slankere taille. 
 
Geef de lezer dus een positief vooruitzicht.  
Wat kan hij bereiken als hij jouw blog leest? 
 
Na het lezen van deze blog zit je nooit meer om onderwerpen verlegen. 
Maak het makkelijk voor de lezer door in je inleiding woorden als makkelijk, 
eenvoudig, snel, direct of in een mum van tijd te gebruiken. 
Vb:Ik leg je in 5 eenvoudige stappen uit hoe je snel rijk kunt worden. 
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STAP 4. Afsluiting 
Probeer altijd af te sluiten met een mooie slotzin waaruit duidelijk blijkt dat de 
blog is afgelopen. Verwerk hier ook je keyphrase in. 
 
Dat kan in de vorm van: 
Samenvattende zin, herhaling kernboodschap 

- Slotconclusie 
 
Sluit af met de CTA (call to action) enkele voorbeelden: 

- Een inschrijving voor de nieuwsbrief (Wij hebben deze actie standaard in 
elke pagina 

- Het kopen van een product of dienst  
- Het invullen van een formulier om contact op te nemen 
- Een andere blogpost lezen 
- Het achterlaten van een reactie 
- De blogpost delen op social media 
- Het klikken op een link 

Foto’s, tabellen, grafieken, infographics 
 
Kies zelf je foto’s uit en lever deze aan samen met je blog.  
Master My Energy maakt gebruik van Shutterstock. Shutterstock is een database 
vol met foto’s, grafieken en Infographics.  
 
Volgende stappen te zetten voor het aanleveren van een foto: 
ga naar shutterstuck.com 
 

1. Kies een foto uit die jij vindt passen bij jou blog, artikel of recept  
2. Maak een printscreen (met nummer) of schrijf het fotonummer op 

geef aan waar je deze foto wilt hebben hoofdfoto tussen foto (geef precies 
aan waar) 

 
Indien je een eigen foto aanlevert, graag JPEG en niet groter dan 1MB  
Wij gaan je keuze bekijken en indien deze in de stijl van Master My Energie valt 
gebruiken wij de foto, indien wij een andere kiezen dan laten wij dit je weten. 
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6.Hoe schrijf ik een artikel 
 
STAP 1. WELK ARTIKEL WIL JE DELEN 
STAP 2. GEBRUIK 3 VRAGEN OM HET ARTIKEL TE BESCHRIJVEN 
STAP 3. OPBOUW & INHOUD ARTIKEL 
 

STAP 1. Welk artikel wil je delen 
Heb je een artikel gevonden die bij de Master My Energy past en vind je het 
belangrijk om dit artikel te delen dan kan dat. Bekijk wel of dit artikel op waarheid 
gebaseerd is, controleer de bronnen ed. dat dit niet een verkooptool is van 
iemand anders.  
 
Schrijf je Keyphrase op van het artikel! 
 

STAP 2. Gebuik 3 vragen om het artikel te beschrijven 
 
Loop door het artikel heen in je beschrijving aan de hand van deze 3 vragen: 

1. Waar gaat dit artikel over en wat is de conclusie? 
2. Wat is de kijk van Master My Energy op dit onderwerp? 
3. Welke tip hebben wij voor jou? 

 

STAP 3. Opbouw & inhoud Artikel 
 
De opbouw van het artikel gaat hetzelfde als een blog 

● Titel 
● Inleiding 
● loop de 3 vragen door 
● Afsluiting 
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7.Hoe schrijf ik een recept. 
 
STAP 1. WELK RECEPT WIL JE DELEN 
STAP 2. OPBOUW & INHOUD RECEPT 
STAP 3. VASTE RECEPT GEGEVENS 
 

STAP 1. Welk recept wil je delen 
 
Welk recept wil je delen, let op dit moet een recept zijn wat jezelf kent en wat je 
gemaakt hebt. Niet kopiëren van iemand anders. 
 
Schrijf je Keyphrase op! 
 

STAP 2. Opbouw & inhoud recept 
Opbouw recept: 

● Vaste recept gegevens 
● aantal personen 
● bereidingstijd 
● Allergie (tag woorden, Gluten (NEE), Lactose (NEE), Noten (NEE), Pinda 

(NEE) 
● TAG woorden (keyword) bijvoorbeeld: Vegan (Ja) Vegetarisch (Ja) 
● Benodigdheden 
● Inleiding, schrijf je inleiding minimaal 5 regels met Keyphrase erin 

verwerkt. Je kan gaan op een ingrediënt bv. of de geschiedenis van het 
recept of waarom je dit zo een fijn recept vindt 

 

Stap 3 Vaste recept gegevens 
● Ingrediënten 
● Bereiding 
● Afsluiting 
● sluit af met bv. Eet smakelijk 
● sluit of met een verwijzing naar een ander recept of blog 
● naam schrijver 
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Wat gaan wij doen met content en reviews? 
 
Wat gaan wij allemaal met je content doen? 

- Klanten bereiken  
- Gebruiken op jouw ine-pager op de website om jou te promoten 

 
Afhankelijk van wat we met jou hebben afgesproken delen we de content via de 
volgende kanalen:  

- Website 
- Sociale media 
- Youtube 
- Google, 
- Nieuwsbrief 
- LinkedIn 

 
Zoals wij je eerder vertelden gaan we jouw content, blog of artikel of recept 
gebruiken om je klanten te bereiken. Dit gaan we doen door jouw blog zo in te 
richten dat je goed gevonden wordt op Google. Daarnaast gaan we de content 
ook gebruiken om te delen op sociale media (Facebook, Instagram en Pinterest 
en Google post).  
 
Daarnaast gaat er maandelijks een nieuwsbrief naar onze vaste lezers, jij en je 
content wordt hier in gepromoot.  
 
De content ondersteunt jouw pagina op de website en ook geeft het je klanten 
inzicht in wie je bent en wat je allemaal doet. Daarnaast kun je mensen inspireren 
op deze manier.  
 
We gaan je 1x per maand informeren over wat je blog, post of andere uiting heeft 
gedaan. Het is natuurlijk super leuk om te zien hoeveel mensen je bereikt hebt 
met je inspiratie. 
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8. Hoe werk ik met bronvermelding: 

Bronvermelding in blogs 
https://www.scriptium.nl/literatuurlijst-verwijzen-naar-internetbronnen/ 
 
Verwijzen naar internetbronnen 
Onder internetbronnen wordt een breed scala aan media geschaard. In principe 
is elke pagina op internet een mogelijke bron zolang deze maar als betrouwbaar 
en valide wordt bewezen. Internetbronnen kunnen onder andere websites, blogs, 
social media, databanken en online tekstbestanden zijn. Voor elk medium gelden 
andere APA-richtlijnen. Voor alle media geldt dat er rekening gehouden moet 
worden met de ontvankelijkheid van het internet. Als er in jouw bron wijzigingen 
aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld een actualiteiten website die 
regelmatig wordt bijgewerkt of een tekstbestand in een databank dat onderhevig 
is aan updates), dient dat gereflecteerd te worden in de literatuurlijst.  
 
In de basis ziet een verwijzing naar een internetbron er als volgt uit: 
          Auteursnaam, voorletter(s). (jaar, dag maand). Titel cursief. Geraadpleegd op 
dag maand jaar, van link van website 
 
          Van den Heuvel, W.Q. (2004, 12 maart). Alles over wolven. Geraadpleegd op 
30 april 2017, van http://allesoverwolven.nl/homepage 
 
Net als bij een online kranten- of tijdschriftartikel, wordt bij het ontbreken van de 
auteursnaam de achterliggende organisatie genoemd. Als er tevens geen 
organisatie bekend is, dient de titel van de website, databank, blog en/of social 
media als begin van de verwijzing. De datum waarop de internetbron gecreëerd 
is, wordt doorgaans onderaan de pagina vermeld.  
 
Toch is het vaak zo dat een datum niet te vinden is. In dat geval dien je de 
bronvermelding z.d. (zonder datum) toe te passen: 
 
          Van den Heuvel, W.Q. (z.d.). Alles over wolven. Geraadpleegd op 30 april 
2017, van http://allesoverwolven.nl/homepage 
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Verwijzen naar een online naslagwerk 
Als je een bron hebt geraadpleegd die gepubliceerd is in een onlinenaslagwerk, 
dient dat vermeld te worden in de literatuurlijst.  
 
Aan de standaardbronvermelding voor websites zoals hierboven weergegeven 
staat, wordt toegevoegd in welk naslagwerk de informatie vinden is.  
 
Een correcte bronvermelding volgens het APA-format komt er dan als volgt uit 
te zien: 
           Van den Heuvel, W.Q. (2004, 12 maart). Alles over wolven. In 
Dierenencyclopedie. Geraadpleegd op 30 april 2017, van 
                      http://dierenencyclopedie.nl/allesoverwolven 
Let er op dat de titel van de website en/of internetbron niet langer cursief is. De 
naam van het onlinenaslagwerk wordt wel cursief weergegeven. 

Verwijzen naar een onlinewoordenboek 
Soms is het voordelig voor je scriptie om de definitie van een term rechtstreeks 
uit een erkend woordenboek te halen. Uiteraard dient er dan wel op correcte 
wijze naar dat woordenboek en de website waarop je de definitie gevonden 
hebt, verwezen te worden.  
 
Een (online) woordenboek heeft geen auteur en daarom wordt de 
bronvermelding begonnen met het woord waarvan je de definitie in je scriptie 
gebruikt: 
          Sociale media. (2014). In Nederlands woordenboek. Geraadpleegd op 4 juni 
2015, van http://woordenlijst.org/woord/socialemedia 
  

Verwijzen naar een databank 
Als je een internetbron middels een databank gevonden hebt, kun je ervoor 
kiezen om dit in de literatuurlijst te vermelden. Dit is niet verplicht, maar vergroot 
wel de betrouwbaarheid en vindbaarheid van je bronnenlijst. 
 
Een verwijzing naar een databank wordt tussen vierkante haakjes geplaatst: 
 
Hoogeboom, I. (z.d.). Geboortecijfers in Europa door de eeuwen heen [Statista]. 
Geraadpleegd op 18 mei 2008, van 
http://statista.com/geboortecijfers/europa/geboortecijfers-in-europa door-de-
eeuwen-heen 
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Let erop dat de vermelding van de databank achter de websitetitel en voor de 
punt komt. 

 
Verwijzen naar social media 

Er zijn nog geen richtlijnen en/of regels opgesteld door de American 
Psychological Association voor het verwijzen naar materiaal op social media. 
 
Zij zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een uitgebreidere APA-
handleiding voor verwijzen naar internetbronnen en daar zal het verwijzen naar 
social media in opgenomen worden.  
 
Tot die tijd zijn er wel enkele basisrichtlijnen die gelden voor verwijzen naar 
social media. Bij gebrek aan titels worden Twitterberichten bijvoorbeeld volledig 
genoemd in de literatuurlijst.  
 
Bij Facebookberichten kopieer je enkel de eerste zin. Het social medium wordt 
vermeld tussen vierkante haakjes na de berichtindicatie en voor de punt. 
 
 Een verwijzing naar een Twitterbericht komt er dan als volgt uit te zien: 
 
De Rooij, J. (2016, 8 september). Weet onze premier wel dat er zat  Nederlanders 
waren die niet op zijn partij gestemd hebben? 
#luisternaardeoppositiejongeman [Tweet]. Geraadpleegd op 9 september 2016, 
van http://twitter.com/derooijjannetje#83792009ooo3827hkjnbhb3338/ 
 
Hier volgt een voorbeeld van een verwijzing naar een Facebookbericht: 
 
          ActieSport. (2017, 23 februari). Kom binnenkort naar onze filialen in het 
westen voor gratis advies over hardloop- en atletiekschoenen 
          [Facebook]. Geraadpleegd op 27 februari 2017, van 
http://facebook.com/actiesportpr/post=839292298/ 
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9. Wat zijn mijn routes, hoe lever ik aan? 

Agenda invullen 
Inlog website = hier vul je je beschikbaarheid in, je ontvangt een mail met 
inliggegevens (deze functie is nog niet beschikbaar) 

Inlog online leermanagementsysteem 
Om het programma Master My Business te bekijken met de verschillende lessen 
erin  

Googledrive (eigen map) 
Als het goed is heb je een bevestiging ontvangen van je toegang tot de google -
drive map. (heb je dit niet ontvangen, laat het ons dan weten dan helpen we je 
verder)   
 
Aanleveren van documenten en plaatjes en video, - via drive ,-  toegang tot 
eigen map, hierin staan standaard documenten en hierin kan je de alles plaatsen 
wat je aanlevert.  
Na plaatsing een mail sturen naar info@mastermyenergy.com met bevestiging 
van plaatsing 

Hoe lever ik mijn content aan? 
1. Lever aan in word of via online google-docs document 
2. Plaats je het document in je google drive map 
3. Stuur een bevestigings mail naar info@mastermyenergy.com   

a. onderwerp mail graag titel van je blog vermelden 
b. In deze mail geef je aan welke foto’s, grafieken, infographics erbij 

komen en op welk plek 
c. Indien je zelf foto’s hebt, graag aanleveren in Jpeg en niet groter 

dan 1MB, plaats deze in de drive map 
d. Graag aangeven waar deze blog betrekking op heeft. Een thema, 

een event, een product, een actie die je doet 
4. Aanleveren 2 weken voor plaatsing.  
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Hoe lever ik mijn reviews aan? 
1. Plaats je reviews in je persoonlijke map op google drive (link invoegen) 

Onderdelen kunnen bestaan uit:  
o geschreven tekst  
o videoreview 
o volledige naam 
o profielfoto van reviewer (pasfoto) 

2. Mail naar info@mastermyenergy.com en laat ons weten wat er klaar staat. 
Vermelding in onderwerp e-mail: aanlevering review + jouw naam Aanleveren 
 
 
 

 

10. Met gratis tools meer klanten bereiken  
Waarom gratis tools 
 
Master My Energy heeft in haar strategie gekozen om zoveel mogelijk mensen 
waardevolle content aan te bieden. Het aanbieden van gratis tools kan bijdragen 
aan: 
 

- vertrouwen bij de klant 
- naamsbekendheid 
- online vindbaarheid 
- informatie inwinnen t.a.v : -  

- behoefte van de klant 
- doelgroep  
- verbetering of behoud van jouw product/dienst 

 
Soorten gratis tools 

 
● E-book 
● Receptenboek 
● Tips  
● webinar 
● workshop / workout 
● gratis lesdag van een programma 
● gratis test / quiz 
● coachsessie/ kennismakingsgesprek 
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Direct aan de slag 
 
● Pak pen en papier 
● Beantwoord onderstaande vraag voor jezelf en maak notities 

 
- Bepaal wat voor kennis je wilt delen en waarom? 
- Wat is je doel, wat is je boodschap? 
- Wat wil je hiermee bereiken?  
- Op welke betaalde producten/diensten sluit jouw gratis tool aan? 
- Wat is een logische vervolgstap voor de klant wanneer hij jouw 

gratis tool heeft afgenomen?  
- Hoe kun je je klant triggeren/nieuwsgierig maken? 
- Wie wil je bereiken, hoe ziet je doelgroep eruit? 
- Wat levert het de klant op? 

 
● Bekijk je huidige materiaal. Kun je hiermee al een gratis tool in elkaar 

zetten? Wellicht beschik je al over veel geschreven kennis voor een E-
book, studiemateriaal vanuit je opleiding, recepten, video of fotomateriaal, 
testen, kennismakingsgesprek? 

 
● Kies je gratis tool, welke vorm past bij jou? 

○ E-book 
○ Receptenboek 
○ Tips   
○ Webinar 
○ Workshop / workout 
○ Gratis lesdag van een programma 
○ gratis test / quiz 
○ Coachsessie/ kennismakingsgesprek 

 
● Maak een reële planning  

 
Hulpmiddelen 
 
Om je te helpen met het creëren van de gratis tools hebben we in de Google 
drive map en in de tab ‘cursusmateriaal’ een aantal onderdelen voor je klaar 
staan: 
 

- Presentatie format voor het maken een webinar / presentatie 
- Document: 5 tips voor het maken en lanceren van jouw E-book  
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11. Hoe zet ik social media in? 
 

Waarom social media 
De kracht van social media blijkt aanzienlijk groot als we kijken naar hoeveel 
mensen actief zijn op verschillende kanalen zoals bijvoorbeed: Instagram, 
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, LinkedIn, Google etc. Dat betekent dat een 
groot deel van onze doelgroep ook actief is op een of enkele van deze kanalen.  
 

Onze visie op social media 
Master My Energy heeft er daarom voor gekozen om social media kanalen in te 
zetten als krachtig instrument om onze gezamenlijke missie te realiseren. Wel 
hebben wij de keuze gemaakt om dit te gebruiken op een wijze dat bij ons past. 
Dat betekent dat wij niet meedoen met trends en hypes om mensen onnodig 
lang op de kanalen actief te houden. Wij kiezen er als bedrijf bewust voor om 
enkel waardevolle en authentieke content te delen waarbij we daadwerkelijk een 
bijdrage leveren aan de vitaliteit van mensen. Wanneer je content deelt is het 
belangrijk om vooraf een aantal vragen voor jezelf te beantwoorden.   
 

1. Wat wil ik bereiken?  
2. Wie wil ik bereiken?  
3. Wat ga ik delen? 
4. Welke kanalen ga ik gebruiken? 
5. Voor welke soort content kies ik?  

 

Kanalen  
De kanalen waarvoor Master My Energy momenteel heeft gekozen: 
 

• Facebook 
• Instagram 
• YouTube 
• Pinterest 
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• LinkedIn 
• Google 

 

Direct aan de slag 
Vanuit de “kracht van samen” zullen we ons actief inzetten om het platform te 
laten groeien en aan onze community te bouwen. Hiervoor is het tevens 
belangrijk om direct te starten met het uitvoeren van een aantal acties. 
 
Acties   
 
Aanmaken kanalen  

1. Maak je social media kanalen aan wanneer je dit nog niet gedaan hebt. 
- kies voor een persoonlijke account of een bedrijfsaccount 

(bepaal waar je grootste netwerk of aantal volgers momenteel zit. 
Uiteraard lift jouw bedrijf mee op het account van Master My 
Energy) 

- Heb je nog helemaal geen accounts op social media? Dan adviseren 
wij je om te starten met Facebook en Instagram 

- Heb je al een aantal van bovenstaande kanalen in gebruik, maar nog 
niet allemaal?  Bepaal dan welk kanaal je als eerste wilt toevoegen 
en maak deze direct aan.   

 
Volg Master My Energy 

2. Zorg dat je alle kanalen van Master My Energy volgt. Het is belangrijk dat 
je op de hoogte ben en blijft van onze werkwijze en berichten (posts) die 
wij delen.  Ook zullen wij  jou als persoon of als bedrijf ‘taggen’ = betrekken 
wanneer wij berichten plaatsen.  

3. Voeg zoveel mogelijk mensen toe door ze’ uit te nodigen’  om jouw te 
volgen of jouw ‘leuk’  te vinden 
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Zorg voor continuïteit, laat je zelf regelmatig zien 
● Continuïteit en de kracht van herhaling is bepalend voor succes. Dit 

bevordert naamsbekendheid, vertrouwen bij de klant en het 
aankoopproces.   

● Plan vaste momenten voor je activiteit op social media 
● Maak een agenda voor je contentproductie 

1. Bepaal je doel, wat wil je bereiken? 
2. Kies je content en de vorm: video, blog, quiz, webinar etc.? 
3. Hoeveel tijd heb je nodig en ga je inplannen? 
4. Deel de berichten / content van Master My Energy, hierdoor ben je 

ook zichtbaar zonder zelf content te produceren 
 
 
Engagement / Interactie creëren  
 
Wanneer je berichten / posts deelt dan is het belangrijk om interactie te creëren. 
We willen namelijk verbinden met onze doelgroep, in gesprek blijven, informatie 
inwinnen en op een duurzame manier een relatie en community bouwen. 
 
Engagement kan zich bijvoorbeeld uiten doordat een klanten een gratis of 
betaald product of dienst bij je afnemen, zich abonneren op de nieuwsbrief, jouw 
video's blijven bekijken, reageren op je content, blogs blijven lezen, delen van 
jouw content of andere mensen bewust maken van jouw content. Wij hebben 
gekozen voor  een strategie van geven, geven en nog eens geven van 
waardevolle content om vervolgens in verbinding te blijven en het platform op 
deze wijze te laten groeien.  
 
De volgende acties zijn belangrijk om engagement te creëren: 
 
● Taggen  

 
1. Deel regelmatig berichten via je eigen social media accounts en tag 

Master My Energy daarin. wij zullen dan reageren op jouw bericht. Social 
media ziet dit momenteel  als interactie en dat schijnt mee te wegen in de 
ranking.  

 
2. Wanneer je zelf content op social media deelt, probeer dan altijd minimaal 

drie personen te taggen. Taggen doe je door de naam van de persoon in 
te tikken, voor wie de content interessant kan zijn. hierdoor krijg die 
persoon een melding om het bericht te lezen. Je maakt eerder impact 
wanneer je iemand persoonlijk aanspreekt, plaats daarom een persoonlijk 
stukje tekst wanneer je iemand tagt. Voorbeeld: ‘ (naam persoon) 
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misschien kan dit je helpen’  of, ‘ (naam)dit is interessant voor jou om te 
lezen’   
 

● Call to actions  
Het is belangrijk om de klant te laten zien dat er meer is wat wij te geven 
hebben. Daarom sluit je je content altijd af met een ‘call to action’ ofwel 
een vervolgactie. Dit kun je doen door je content te voorzien door 
bijvoorbeeld:: 
  

- een vraag te stellen die met Ja/Nee beantwoord kan worden 
- een mening te vragen van jouw klant 
- door te verwijzen naar andere content (blog, video ) 
- een link te plaatsen waardoor zij kunnen doorklikken naar een 

website  
- een link te plaatsen naar: inschrijfformulier voor een nieuwsbrief, 

gratis product 
 
TIP: vind het wiel niet uit, volg mensen die jou inspireren en leer  hoe zij 
engagement creëren. 
 
 
Meten is weten 
● Online meten 

Bekijk regelmatig de statistieken per kanaal van jouw account. Je kunt 
bijvoorbeeld kijken naar het aantal volgers, views of reacties op jouw berichten. 
Heb je een zakelijke account kijk dan ook bij ‘instellingen’ voor meer statistieken.   
 
● Offline meten  

Meten is natuurlijk ook fijn door persoonlijk feedback te vragen aan jou netwerk. 
Wij adviseren om dit regelmatig te doen, dit geeft waardevolle informatie over 
de klantbeleving. Dit geeft de mogelijkheid om snel te schakelen en 
verbeteringen aan te brengen.  

 
Op deze manier kun je sturen op wat wel of juist niet werkt. Je kunt inzicht krijgen 
in het aantal volgers, hoe vaak een bericht wordt gelezen, gedeeld, hoe en 
hoeveel reacties plaatsvinden, hoe vaak er wordt doorgeklikt enz. Wil je tevens 
de statistieken van je eigen website inzien dan is het handig om je aan te melden 
bij Google Analytics.  
 
Heb je meer hulp nodig bij het inzetten van jouw social media, neem dan gerust 
contact met ons op voor hulp via een Business Coach. 
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