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We kennen dit probleem allemaal. Het moment waarop je iets op 
Social Media wilt posten, maar je niet op ideeën kunt komen! 

Ik weet als geen ander hoe frustrerend dit kan zijn en 
hoe makkelijk het is om op te geven. 

Zonde, want je wilde juist opvallen en zichtbaar zijn voor jouw 
doelgroep! Om je op weg te helpen, heb ik 101 content ideeën 

verzameld die je kunt gebruiken ter inspiratie. 

Natuurlijk moet je de ideeën nog wel aanpassen, zodat ze bij jouw 
bedrijf en idealen passen. Maar dat wordt met deze inspiratie een eitje!

Vergeet vooral niet alle punten door te lezen, 
want het belangrijkste punt heb ik voor het laatst bewaard.

Voor nu, veel lees plezier en ik hoor graag of je wat 
aan mijn tips hebt gehad! Laat je het weten? 

SUCCES!
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1. Quotes: Grappige, inspirerende of motiverende quotes doen het altijd goed.

2. Vul in op de stippellijn: “Als ik 1.000.000 euro had, zou ik ……….”

3. Polls: Vraag wat je volgers van een bepaald onderwerp vinden en laat ze stemmen.

4. Behind the scene foto’s: Bijvoorbeeld foto’s van je voorbereidingen, werkplek of collega’s. 

5. Statistieken of cijfers: Zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen jouw branche, deel deze dan 
op je pagina.

6. Link van een oude blogpost: Er is niks mis met herhalen. Oude posts zijn nog steeds 
waardevol en kunnen nieuwe bezoekers naar je site trekken.

7. Vragen: Post simpele vragen waar je volgers makkelijk en snel op kunnen antwoorden.

8. Deel een gastpost: Als je een gastblog hebt geschreven voor een andere website, 
 kan je die link natuurlijk ook gewoon delen.

9. Je logo/website: Deel een leuke afbeelding met jouw logo of website erop.

10. Infographics: Ga op zoek naar een infographic die jouw volgers interessant kunnen 
vinden. Hier vind je allerlei soorten: http://www.dailyinfographic.com/all-infographics. 
Natuurlijk kan je er ook zelf één (laten) maken!

11. Product foto’s: Deel foto’s van producten die je verkoopt of gebruikt en vertel er iets 
leuks over.

12. Foto’s die niks met jouw bedrijf te maken hebben: Je kan foto’s delen die het gevoel 
van jouw bedrijf oproepen. Zo deelt Starbucks bijvoorbeeld foto’s van zon, warmte en 
vriendschap, niet alleen van koffie.

13. Uitgelicht: Deel wat meer achtergrondinformatie over een product of dienst.

14. Input vragen: Vraag hoe je jouw producten of diensten kan verbeteren.

15. Laat Pinterest je inspireren: Pinterest staat vol met mooie afbeeldingen en leuke ideeën. 
Zorg wel dat je de bron erbij vermeldt.

16. Deel waardevolle content van anderen: Wees niet bang om info van anderen te delen. Als 
de content waardevol is voor jouw volgers, kan je dat gewoon delen.

17. Case studie: Case studies zijn erg handig om te laten zien hoe anderen een product of 
dienst ervaren. Vaak kunnen mensen zich herkennen in het verhaal waardoor het beter 
binnenkomt.

18. Wat ben jij aan het doen: Deel wat jij op dit moment aan het doen bent binnen jouw 
onderneming en vraag wat jouw volgers aan het doen zijn.
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9. Vraag voor reviews en testimonials: Vragen is de beste manier om ze te krijgen. Deze kan 
je dan ook gebruiken op je website. Deel vervolgens een review van een tevreden klant.

20. Fan foto’s: Deel foto’s van blije klanten. Heb je die niet? Dan kan je daar natuurlijk ook 
naar vragen.

21. Tips voor tools: Heb je een fijne tool die je veel gebruikt? Deel deze tip als je denkt dat 
jouw volgers daar wat aan hebben.

22. Boeken tip: Deel een boek waarvan je denkt dat je volgers er wat aan hebben. Je kunt 
natuurlijk ook vragen of jouw volgers boekentips hebben.

23. Een dag uit het leven van: Deel een samenvatting van een werkdag van jezelf of één van je 
collega’s.

24. Raad je favoriete producten aan: Als je producten verkoopt, kan je de meest verkochte of 
hoogst gewaardeerde producten delen.

25. Random tips: Deel af en toe een tip die handig is voor jouw volgers.

26. Populaire blogposts: Link naar je populaire blogposts en vermeldt waarom deze zo 
populair zijn.

27. Video’s: Video’s worden steeds populairder, stel jezelf voor door middel van een filmpje of 
neem je volgers mee in een rondleiding. Denk vooral niet te moeilijk!

28. Zorg voor een aanbeveling: Heb je een prettige samenwerking met aan ander bedrijf? 
Dan kan het geen kwaad om dit te delen. Mits je volgers daar natuurlijk wat aan kunnen 
hebben!

29. Deel een werk/vrije tijd balans tip: Jij bent ook gewoon een mens en jouw volgers 
houden van persoonlijke tips. 

30. Vraag om advies: Vraag wat jouw volgers van een situatie vinden of wat zij zouden doen.

31. Nostalgie: Deel oude foto’s, je oude logo, een oud kantoorpand of je eerste product.

32. Persoonlijke dingen: Deel persoonlijke dingen, bijvoorbeeld van een weekendje weg. Kijk 
hier wel mee uit en overspoel je volgers niet met alleen maar persoonlijke dingen. Post 
alles met jouw volgers in gedachte. 

33. Actuele nieuwsberichten: Stel Google Alert in op jouw branche en deel populaire en 
actuele nieuwsberichten.

34. Ander profiel aanraden: Volg jij iemand op Social Media waar je veel waardevolle 
 content vandaan haalt? Kunnen jouw volgers daar ook wat aan hebben? Raad hem 
 of haar dan aan.

35. Je Social Media profielen: Zit je ook op Twitter, Instagram LinkedIn of Pinterest? Deel de 
link en vraag of ze je daar ook willen volgen.
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36. Grapjes en comics: Deel een grap of comic. Je volgers aan het lachen maken is een 
mooie manier om een relatie op te bouwen.

37. Video testimonial: Deel een video testimonial. Heb je deze niet? Dan kan je daar 
natuurlijk naar vragen.

38. Achter de schermen foto’s van jouw producten of diensten: Bijvoorbeeld van het 
productieproces.

39. Lokale activiteiten: Zijn er leuke evenementen in jouw omgeving? Deel deze dan.

40. Foto wedstrijd: Laat klanten en volgers foto’s insturen en maak er een wedstrijd van. 
Laat mensen stemmen en deel de winnende foto nogmaals.

41. Bied je volgers een podium: Post een bericht waar je jouw volgers een podium biedt. Laat 
ze reageren in een reactie met een link naar zijn of haar pagina of laatste blogpost.

42. Facebook Live: Tegenwoordig kan je live video’s uitzenden via Facebook. Bijvoorbeeld 
voor als je op een leuk event bent of als je live vragen wilt beantwoorden.

43. Onderschrift gezocht: Plaats een foto en vraag je volgers om een onderschrift of 
omschrijving te verzinnen.

44. YouTube video: Soms kom je een relevante video tegen. Deel deze met je volgers!

45. Maak reclame voor andere facebook pagina’s: Dit kan bijvoorbeeld een pagina zijn van 
een bedrijf waar je zaken mee doet. 

46. Feestdagen: Speel in op de feestdagen. Heb je internationale volgers? 
 Speel daar dan ook op in. Hier vind je een overzicht van feestdagen per land: 
 http://www.timeanddate.com/holidays/.

47. Deel en vraag naar voorspellingen: Bijvoorbeeld, ‘Ik voorspel dat Nederland … 
Olympische medailles gaat winnen. Wat denk jij?”

48. Bied een gratis e-book aan: Op deze manier kan je heel goed je email lijst laten groeien.

49. Vraag naar vragen: Laat iedereen vragen stellen. Deze kan je later beantwoorden 
 in een Q&A.

50. Weerbericht: Wordt het bijvoorbeeld lekker weer, speel daar dan op in!

51. Volg interessante accounts die ook relevant zijn voor jouw doelgroep: 
 Zo kan je inspiratie op doen en dit kan je weer gebruiken om je eigen content te creëren.

52. Even voorstellen: Stel je collega’s, werknemers of kantoor huisdieren voor. 

53. Seizoenen/nieuwe maand: Kondig een nieuwe maand aan of maak een leuke afbeelding 
die te maken heeft met het seizoen.
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54. Waar of niet waar: Laat je volgers raden of het weetje waar of niet waar is.

55. Populaire Google Search: Kijk via http://www.google.com/trends/topcharts wat de
 populaire zoekwoorden zijn van het moment. Hier kan je op inhaken en eventueel leuke 

content mee maken.

56. Fan van de maand: Zijn er volgers die altijd trouw reageren op je foto’s en berichten? Dan 
mogen die best een keer in het zonnetje gezet worden, toch?

57. Brancheonderzoek: Plaats een link naar een onderzoek dat relevant is voor jouw branche 
en doelgroep.

58. Dag van het jaar: Wist jij bijvoorbeeld dat het op 14 mei kippen-dans-dag is? Zo zijn er 
heel veel dagen. Kijk op https://www.daysoftheyear.com/ voor een overzicht.

59. Certificaten en bijscholing: Als je een cursus hebt gevolgd of een opleiding afgerond, kan 
je dat natuurlijk ook delen. En hier indien nodig extra informatie over geven.

60. Bedrijfsnieuws: Alles wat er binnen je bedrijf gebeurt, is leuke content. Denk aan nieuwe 
werknemers, andere openingstijden, nieuwe producten of diensten.

61. Foto’s van evenementen: Bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten. Tag het evenement of 
mensen die je hebt ontmoet in je bericht zodat je meer bereik krijgt.

62. Promoot een gratis download: Dit kan bijvoorbeeld een plug-in of een e-book zijn. Als 
het maar relevant is voor jouw branche.

63. Bedank je volgers: Bedank je nieuwe volgers of maak een post als je bijvoorbeeld 500 
 of 1000 volgers hebt bereikt.

64. Tips over jouw product of dienst: Dit is waar jouw volgers/(potentiële) klanten wat 
 aan hebben.

65. Leuke feitjes: Binnen elke bedrijf zijn er wel leuke feitjes die je kunt delen. 
 Waarom ben je begonnen met ondernemen bijvoorbeeld?

66. Goed doel: Steun jij een goed doel? Misschien willen jouw volgers dat doel ook 
 wel steunen.

67. Expert om hulp vragen: Stel een expert in jouw branche een vraag en bespreek het 
antwoord op jouw pagina.

68. Organiseer een winactie. Dit kan heel simpel door te vragen: “Waarom zou jij moeten 
winnen? Laat het achter in de reacties.”

69. Sneak peek: Ben jij met een nieuw product bezig of komt er een nieuwe blogpost aan? 
Post een sneak peek om nieuwsgierigheid op te wekken.

70. Trends: Schrijf over trends in jouw branche en waarom ze wel of niet belangrijk zijn.
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71. Een creatieve en onverwachte manier waarop je jouw product kunt gebruiken en vraag 
naar meer ideeën. Gebruik je klanten als inspiratie!

72. Beantwoord vragen in een FAQ: Krijg je veel vragen via je website of van klanten? 
Beantwoord deze vragen ook op Facebook.

73. Links naar oude nieuwsbrieven: Oude content gebruiken is niet erg. Hierdoor kan je 
wellicht nieuwe aanmeldingen krijgen.

74. Vragen voor content ideeën: Vraag je klanten naar ideeën voor content. Misschien kan je 
ze helpen met problemen en zo krijg je ook een mooi inzicht in wat ze leuk vinden.

75. Puzzel: Maak een woordpuzzel en laat je volgers reageren welk woord ze het eerste zien. 
Doordat mensen reageren, wordt je bereik ook weer groter! http://www.woordzoekers.org/

76. Facebookgroepen: Ben jij lid van handige Facebookgroepen? Deel deze dan met je 
volgers.

77. Vertel een verhaal: Deel een leuke of interessante anekdote.

78. Afkijken bij concurrenten: Kijk wat concurrenten posten en gebruik de ideeën die je leuk 
vindt voor jouw eigen content. Niet direct kopiëren natuurlijk!

79. Deel je visie en missie: Waar staat jouw bedrijf voor? 

80. Deel kleine stukjes van een blogpost: Als je bijvoorbeeld een post hebt waar 10 tips in 
staan over een bepaald onderwerp, deel dan elke week 1 tip.

81. Grafieken: Deel interessante grafieken die met jouw branche te maken hebben.

82. Promoot een event: Zijn er leuke events binnen jouw vakgebied? Deel deze dan met jouw 
volgers. Wellicht is het voor hen ook interessant.

83. Fotocollage: Maak een leuke fotocollage van jouw werkruimte of van je producten. Dit 
kan natuurlijk ook van andere leuke foto’s!

84. Instructie video: Leg uit hoe je jouw product het beste kunt gebruiken.

85. Mening: Geef jouw mening over bepaalde ontwikkelingen en vraag wat je volgers 
 ervan vinden.

86. Forums: Bezoek forums en geef antwoord op populaire vragen die daar gesteld worden.

87. Vooroordeel: Neem een vooroordeel over jouw product of dienst en ontkracht deze.

88. ABC: Iedereen kent ze wel, verzin bij elke letter binnen jouw branche een leuke tip/weetje 
en post er elke week 1.

89. Interview: Interview een tevreden klant of een expert in jouw vakgebied.
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90. Checklist: Iedereen houdt van overzicht en lijstjes.

91. Portfolio: Deel projecten die je hebt afgerond.

92. Week thema’s: Bedenk een week thema en post een week lang berichten gerelateerd 
daaraan. Bijvoorbeeld de week van de kleur, mode of communicatie.

93. Dag thema’s: Terugkerende dag thema’s. Bijvoorbeeld Maandag Motivatie, Dolle Dinsdag 
of Vraag Vrijdag. Deze kan je ook makkelijk inplannen.

94. GIF: Verzamel leuke afbeeldingen en maak een gif bestand.

95. Dilemma: Leg je volgers een dilemma voor. Honden of katten, zomer of winter? 
 En laat ze kiezen door te reageren in de comments of met een hartje of duimpje.

96. Discussie: Start een discussie met een vraag. Pas echter wel op en vermijd heftige en 
pijnlijke onderwerpen.

97. Omdenken: Het gaat er niet om wat jij leuke info vindt om te delen, het gaat om wat je 
volgers leuke, interessante en belangrijke info vinden.

98. Probleem oplossen: Jouw volgers hebben vast te maken met problemen, breng deze in 
kaart en geef tips hoe ze deze problemen op kunnen lossen. 

99. Raadsels: Laat je volgers een raadsel oplossen. Ze kunnen de uitkomst dan delen 
 in de reacties. 

 Power woorden: Post een woord en vraag wat voor herinnering dit oproept bij je volgers.

 Promoot jouw diensten of producten: Deze staat niet voor niks als laatste op de lijst. 
 Er is natuurlijk ruimte voor zelfpromotie, maar Social Media is vooral om een relatie op te 

bouwen met je (potentiële) klanten. Gooi ze dus niet dood met de ene aanbieding na de 
andere, maar deel waardevolle content waar ze echt wat aan hebben. Als ze dan een keer 
een product of dienst nodig hebben, zullen ze meteen aan jou denken!
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Dat waren alweer 101 social media content ideeën! Ik hoop dat je er wat aan hebt en 
dat het nu wat makkelijker én leuker wordt om posts te maken en in te plannen. 

Vergeet vooral niet mijn Facebook pagina te liken! Ik heb namelijk vaker leuke tips en 
tricks om je bedrijf nog beter op de kaart te zetten!

https://www.facebook.com/bloomgraphicscom/

