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Let’s get social

Altijd heb ik al een fascinatie gehad voor het schrijven van teksten. Als klein meisje 
schreef ik al gedichten, verhalen en andere hersenspinsels. Ook verslond ik 
magazines en droomde ik er dagelijks van om als redacteur de mooiste verhalen 
te mogen creëren. Naarmate de jaren verstreken, werd de droom om te schrijven 
en te creëren alleen maar groter. 

Ik ben van mening dat je dromen moet najagen, en dat is dus precies wat ik heb 
gedaan. Tijdens mijn hbo-opleiding Communicatie heb ik me gespecialiseerd in 
copywriting. Na mijn afstuderen heb ik ervaring opgedaan als content marketeer 
en copywriter bij verschillende werkgevers. Tegelijkertijd werkte ik als freelancer 
in dezelfde branche, waardoor ik met mijn kennis ook ondernemers kon helpen.

Gaandeweg ben ik erachter gekomen dat ik het gelukkigste ben als ik bedrijven of 
mede-ondernemers kan helpen op het gebied van social media en online 
copywriting. De drive om mijn kennis met anderen te delen kon ik kwijt in mijn 
eigen onderneming. Nu help ik verschillende ondernemers met de invulling van 
hun website, de groei van hun social media kanalen en het optimaliseren van 
teksten. 

Diepgaande kennis over al deze onderwerpen heeft niet iedereen, maar 
ik vind wel dat de basis voor iedereen beschikbaar moet zijn. Daarom 
kun je in dit e-book 30 tips & tricks + 7 gratis tools vinden die stuk voor 
stuk waardevol zijn voor jou als ondernemer of zzp’er, of in jouw 
dagelijkse online werkzaamheden. 

Veel leesplezier!

Esther Wetting

W i e  b e n  i k ?

Wetting Writings



C O P Y W R I T I N G

Heb je een mooie website op poten gezet (of laten zetten), maar loop je vast met het schrijven van 
converterende teksten? Of wil je een blog schrijven, maar heb je geen idee waar en hoe je moet beginnen? 

Geen zorgen, ook zonder ervaring in de copywriting kun je toch een goede tekst in elkaar knutselen. Hoe? Met 
behulp van onderstaande 10 tips die ik voor je op een rijtje heb gezet.

1. De belangrijkste tip die ik je ga geven: let op je 
spelling! Het klinkt logisch, maar ik zie nog te vaak veel 

spelfouten voorbijkomen. Het staat slordig en 
onprofessioneel. 

2. Houd goed voor ogen wie je doelgroep is. Een hippe 
tone of voice voor bestuursleden of directeuren zal niet 

in goede aarde vallen.  

3. Heb je een writer’s block? Begin gewoon te 
schrijven. Let niet op taal, spelling of andere drempels. 

Als je eenmaal bent begonnen, komt de inspiratie 
vanzelf. Daarna kun je schrappen en detailleren. 

4. Zorg ervoor dat je de aandacht vasthoudt van de 
lezer. Doe dit door een pakkende intro te schrijven, 

bijvoorbeeld door een vraag te stellen of een 
herkenbare situatie te schetsen. 

5. Maak je tekst leuk en vlot. Niemand zit te wachten 
op een tekst die zo saai is als een Nederlands examen. 

Je mag er best wat humor, woordspelingen en 
voorbeelden in gooien (graag zelfs!). 

6. Schrijf geen ellenlange zinnen. Dit is verwarrend 
voor de lezer, waardoor hij of zij snel zal afhaken. Houd 

het kort en maak gebruik van signaalwoorden om 
verbanden te leggen.

7. Maak gebruik van alinea’s en tussenkoppen. Op 
deze manier is je tekst overzichtelijk voor jezelf en voor 

je lezer. En Google houdt er ook van.

8. Schrijven is schrappen. En hiermee bedoel ik niet 
dat je een zo kort mogelijke tekst moet schrijven, maar 

dat voor elk woord dat je opschrijft een goede reden 
moet zijn. Schrap dubbele dingen en moeilijke woorden. 

Maak de tekst van begin tot eind relevant.

9. Laat je tekst nog even liggen nadat je ‘m klaar hebt. 
Dat kan best lastig zijn (ik weet er alles van), maar de 
volgende dag kijk je weer heel anders naar de tekst. 

10. Maak je gebruik van een interne of externe link? 
Schrijf dan niet ‘klik hier’, maar laat hem op een 

natuurlijke manier terugkomen in de tekst. Kijk maar 
eens naar de links op deze pagina.

https://www.wettingwritings.nl/dit-zijn-de-10-meest-gemaakte-spelfouten/
https://www.wettingwritings.nl/hoe-ga-je-om-met-een-writers-block/


S O C I A L  M E D I A

Heb je het idee dat je social media berichten te wensen overlaten? Weet je niet zo goed welke hashtags je het 
beste kunt gebruiken? Wil je erachter komen wie jouw doelgroep is? Of ben je benieuwd op welke tijden je het 

beste kunt posten? Kom erachter door middel van de onderstaande 10 tips over profiel, hashtags, 
Instagram feed, schrijven en statistieken!

Instagram

1. Je profielfoto en profielomschrijving is het eerste 
wat mensen zien. Zorg daarom voor een professionele 
profielfoto, een goede naam (dit kan je bedrijfsnaam 
zijn, maar ook een combinatie van je eigen naam en 
functie) en een duidelijke bio. Vertel hierin duidelijk wat 
je doet en wat je voor anderen kan betekenen.

2. Heb je een website? Zet de link in je profiel onder 
‘website’. Wil je meerdere links kwijt in je Insta-bio? Dit 
kun je doen door middel van een landingspagina. Zie 
het hoofstuk ‘gratis tools’ voor meer informatie.

3. Doe hashtagonderzoek. Dit kun je doen door te 
kijken welke hashtags andere ondernemers in jouw 
branche gebruiken. Door op een hashtag te klikken, 
ontdek je steeds meer hashtags die voor jou 
interessant kunnen zijn. Gebruik geen hashtags die 
niets toevoegen aan jouw bericht of miljoenen posts 
bevatten. 

4. Er zijn verschillende meningen over het wel of 
niet gebruiken van veel hashtags. Het antwoord: 
het maakt niet uit! Ook maakt het niet uit of je jouw 
hashtags in het bericht of in de reacties plaatst. Het 
enige voordeel van de hashtags in de reacties plaatsen, 
is dat er meer ruimte overblijft voor tekst bij je post.

6. Start je post met een zin of vraag die pakkend is, 
en eindig je post met een vraag of stelling. De kans 
wordt dan veel groter dat je doelgroep interactie met 
je aangaat. 

7. Heb je veel tekst, zorg er dan voor dat je met 
alinea’s werkt om je verhaal overzichtelijk te houden. 
Heb je een iPhone? Dan kun je een witregel maken 
door een stuk tekst te typen (zonder spatie op het 
eind) en vervolgens twee keer op ‘return’ te klikken. 
Je kunt ook eerst de tekst in notities op je telefoon 
uitwerken en vervolgens kopiëren en plakken naar 
Instagram. 

8. Gebruik emoticons om je boodschap kracht bij 
te zetten en op te laten vallen. Ze kunnen juist voor 
meer engagement en interactie zorgen. Gebruik niet 
té veel natuurlijk, maar enkele (2 of 3) zijn prima. 

9. Blijf bij het schrijven van je Instagram-post zo 
dicht mogelijk bij jezelf en jouw tone of voice. Schrijf 
geen woorden of zinnen op die je ook niet op die 
manier tegen een familielid of vriend(in) zou zeggen. 
Dat is nergens voor nodig, want klanten komen bij 
jou terecht voor jou. Houd het persoonlijk.

10. Onder het kopje ‘Statistieken’ (alleen 
beschikbaar voor zakelijke accounts) kun je meer 
inzicht krijgen in je doelgroep. Als je op ‘Alles 
weergeven’ bij doelgroep klikt, zie je: jouw groei, 
populaire locaties, leeftijd en geslacht van je volgers, 
en de meest actieve tijden en dagen van je volgers. 
Op basis van deze gegevens kun je kijken wat de 
beste momenten zijn om content te posten.

5. Zorg voor een consistente en ‘mooie’ Instagram 
feed. Gebruik mooie en professionele foto’s of goede 
grafische beelden die jouw onderneming herkenbaar 
maken. Zie het hoofdstuk ‘gratis tools’ voor handige 
websites. Ook kun je werken met een ‘raster’ binnen je 
feed, wat zorgt voor een mooie uitstraling.



S E O - O P T I M A L I S AT I E

Als je niet thuis bent in zoekmachine-optimalisatie (SEO) klinkt het als een enorme opgave. SEO wordt als 
ingewikkeld, moeilijk en tijdrovend ervaren. En om eerlijk te zijn is dat het vaak ook. Toch hoeft SEO dat niet 

altijd te zijn. Daarom geef ik je hieronder 10 praktische tips hoe je het beste jouw website, webteksten of 
blogartikel kunt optimaliseren om een zo hoog mogelijke positie in Google te bemachtigen.

1. Zorg ervoor dat de structuur van je website zo 
‘plat’ en makkelijk mogelijk wordt ingedeeld. Een 
hoofdpagina met 20 subpagina’s en 10 sub-sub-
pagina’s is voor de meeste bezoekers veel te 
ingewikkeld. Gevolg: ze haken af. 

2. Zorg ervoor dat jouw website of webshop ook 
een goede mobielvriendelijke (responsive) versie 
heeft. Het merendeel van de bezoekers bekijkt jouw 
website of webshop namelijk vaker op een mobiel 
apparaat.

3. Zorg voor een goede laadsnelheid, want wist 
je dat bezoekers een pagina wegklikken als deze 
niet binnen enkele seconden is geladen? Een trage 
laadsnelheid kan veroorzaakt worden door de 
grootte van afbeeldingen of video’s, of door een 
slecht onderhouden website.

6. Gebruik relevante zoekwoorden (keywords) in 
je tekst. Houd hierbij rekening met de ‘keyword 
density’, oftewel hoe vaak je het zoekwoord in de 
tekst verwerkt. Over het algemeen is de vuistregel 
2 tot 5%. Het gebruik van keywords zorgt voor een 
hogere positie in Google. Kijk in het hoofdstuk ‘tools’ 
voor een handige website om keywords mee te 
vinden.

7. De afbeeldingen op jouw website of webshop 
(en zelfs op social media) moeten een juiste alt-
tekst krijgen. In deze ‘tekst’ beschrijf je wat er op de 
afbeelding te zien is. De alt-tekst wordt 
weergegeven als de foto niet kan worden geladen. 
Ook is het belangrijk voor mensen die slechtziend 
zijn, omdat Google zowel teksten als afbeeldingen 
voorleest.

8. De leesbaarheid van je tekst is erg belangrijk, 
anders haken lezers af. Gebruik daarom behapbare 
zinnen, signaalwoorden, bullet points, duidelijke 
lettertypes- en groottes, witruimtes en tussenkopjes. 
Bij de koppen is er onderscheid in H1 (titel), H2 
(subkop), H3 (subkop van subkop) et cetera. Zo geef 
je hiërarchie aan je pagina én houd je Google te 
vriend.

9. Geef je eigen invulling aan de meta-title en 
meta-description. Dit zijn kleine stukjes tekst die 
de inhoud van jouw pagina’s beschrijven in Google. 
Door dit zelf in je website in te vullen, kun je dit zo 
aantrekkelijk mogelijk maken voor potentiële 
websitebezoekers.

10. Heb je een website gemaakt met WordPress? 
Dan kun je de gratis SEO plug-in Yoast downloaden. 
Deze websitetool maakt het beheren van je eigen 
SEO makkelijker dan ooit.

4. Voeg interne en externe links toe aan de content 
op je website. Houd er wel rekening mee dat de links 
relevant zijn voor het onderwerp waarover jouw 
tekst gaat. Link bijvoorbeeld naar een goed artikel 
waar lezers meer informatie kunnen vinden, of link in 
een blog naar een andere blog op jouw website. 

5. Wist je dat het bijhouden van je social media 
kanalen bijdraagt aan de ranking van je website? Ja, 
echt! Link bijvoorbeeld regelmatig naar een blog of 
pagina op je website, of laat de URL van je website 
achter op fora of in social media groepen. Dit zorgt 
voor een snellere indexering en hogere ranking. 

SEO bestaat uit drie pijlers: techniek, content en 
autoriteit. Voor iedere pijler geef ik je een aantal tips & 
tricks, zodat je zelf een goede basis kunt leggen.

https://www.wettingwritings.nl/alt-tekst-op-instagram-zo-doe-je-dat/
https://yoast.com


G R AT I S  T O O L S

Soms heb je gewoon een steuntje in de rug nodig als het gaat om de online wereld. Het is namelijk meer dan 
logisch dat je niet alles zelf kunt op het gebied van online marketing. Maar gelukkig bestaan er gratis online 

tools die jou helpen met het maken van prachtige content, het meten van clicks, het opzoeken van belangrijke 
keywords of het inplannen van social media berichten. Ik behandel 7 tools die mijn werk (en nu ook die van jou!) 

een stuk sneller en makkelijker maken.

SOCIAL MEDIA

1. Linktree
Linktree is een van de meest gebruikte social media tools voor onder andere Instagram en TikTok. Dit komt omdat je 

meerdere links in één link kan zetten. Het voordeel van een Linktree is dat je niet meer constant je link op je profiel 
hoeft te veranderen. In plaats daarvan staat er één link in je bio. Als je daarop klikt, kom je op een landingspagina met 

meerdere links. In mijn blog over de landingspagina leg ik er meer over uit.

2. Facebook Creator Studio
Facebook Creator Studio is een handige tool van Facebook die je content voor Facebook en Instagram laat 

inplannen. Erg handig als je meerdere berichten moet plaatsen. Door ze van tevoren in te plannen, heb je er geen 
omkijken meer naar. 

3. Unfold
Unfold is een app waarbij je prachtige Instagram Stories kunt maken. Er bestaat een gratis versie en een betaalde 
versie. De gratis versie bestaat uit een paar templates die je naar eigen wensen kunt invullen met afbeeldingen en 

tekst. Ook kun je de stijl, zoals het lettertype en de kleuren, veranderen. Met één klik plaats je jouw gemaakte 
Storie(s) op je Instagram-pagina.

4. Bitly
Weet je wel, die enorm lange URLs waar je mee te maken krijgt als je een artikel van een website op je social media 

account wil plaatsen? Erg vervelend, want die URLs nemen veel ruimte in beslag, en ze staan ook nog eens lelijk. 
Daar is Bitly een handige oplossing voor. Het werkt simpel: op de website kun je de lange URL plakken, waarna je 

een korte Bitly-URL terugkrijgt. Als je een account aanmaakt (dit is gratis), kun je de URL aanpassen naar een eigen 
ontwerp. En je kunt in je account bekijken hoeveel clicks een link heeft gekregen. Ideaal!

SEO

5. Ubersuggest
De Ubersuggest tool van Neilpatel gebruik ik meerdere keren per week. Ik heb zelf de betaalde versie, maar ook met 

de gratis versie kom je goed uit de voeten. In Ubersuggest kun je een zoekwoord- of term invullen, waarna de tool 
je nog meer gerelateerde zoekwoorden geeft. Ook kun je het zoekvolume en de concurrentie bekijken. Zo weet je 

precies welke zoekwoorden je het beste in je tekst kunt verwerken (en welke niet). 

ALGEMEEN

6. Canva
Canva is dé tool voor content creators. Op deze website vind je de wereld aan gratis templates. Hierdoor kun je voor 

elk type media en doeleind content maken, ook als je niet zo grafisch onderlegd bent. Denk aan cv’s, Instagram 
Stories en berichten, presentaties, flyers, folder, magazines, logo’s en nog veel meer.

7. Unsplash
Unsplash is een website met de wereld aan foto’s van professionele en amateurfotografen. Alle foto’s zijn gratis en 

rechtenvrij te gebruiken voor bijvoorbeeld je blogartikel, website of social media bericht. Handig als je zelf niet sterk 
bent in het creëren van mooie beelden, maar wel professionaliteit wil uitstralen.

S O C I A L  M E D I A

S E O

C O N T E N T

https://linktr.ee
https://www.wettingwritings.nl/meerdere-links-in-je-insta-bio/
https://business.facebook.com/creatorstudio/home
https://unfold.com
https://app.bitly.com/
https://neilpatel.com/nl/ubersuggest/
https://www.canva.com
https://unsplash.com


L E T ’ S  G E T  S O C I A L
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Connect m
et mij!

Heb je vragen? Wil je samenwerken? Of wil je (een deel van) 
copywriting, social media of SEO uitbesteden? 

Neem contact met mij op! 
Klik op 

de links!

http://www.instagram.com/wettingwritings/
http://www.wettingwritings.nl/
mailto:esther%40wettingwritings.nl?subject=
https://www.facebook.com/wettingwritings
https://www.instagram.com/wettingwritings/
https://www.linkedin.com/company/wetting-writings/
https://www.linkedin.com/in/estherwetting/

