
Creatieve content inspiratie
voor social media



Een catchy titel onder een foto én het gebruik van de

juiste hashtags (#) werkt! Ze zorgen ervoor dat je

volgers en netwerk de content onthouden en

herkennen. Het is ook mogelijk om op Instagram te

zoeken op hashtags, probeer het maar eens!

 

Laat je inspireren door onze voorbeelden.

 Wat past bij jou? Heb jij nog meer leuke ideeën? 

Deel ze dan in de panelgroep.

 

Have fun!



#meettheteam
Een rubriek waar jij je team of jezelf kunt voorstellen

 

#inthespotlight
Een rubriek waarin jij mensen die jou inspireren

in the spotlight zet. Bijvoorbeeld met een interview of

een kort stukje tekst over deze persoon

 

#vijfvragenaan
Een rubriek waarin jij 5 vragen stelt aan iemand die jou

bijvoorbeeld inspireert

 

#mijnondernemerseis
Een rubriek waarin je al jouw ondernemers-avonturen

kunt delen

 

#newcollection
 Een rubriek waarin je jouw nieuwe producten

laat zien

Inspiratie#



#inprogress 
Een rubriek waarin je laat zien hoe jouw producten of

diensten tot stand komen

 

#weekvlog
Een rubriek waarin je elke week een nieuwe vlog

deelt in een thema (jonge mantelzorger) 

 

#succesverhalen
 Een rubriek waarin je succesverhalen van

anderen deelt, die ook inspirerend zijn voor jouw

netwerk/volgers

 

#watals
Een rubriek waarin je elke week een ‘wat als’ vraag

kunt voorleggen aan je netwerk/volgers. Interactie

gegarandeerd! Voorbeeld: 'wat als..

je morgen even niet hoeft te zorgen voor iemand?'

 



#takeover
 Een rubriek waarin iemand anders jouw Instagram

account overneemt voor bijvoorbeeld één dag

 

#quandatuesday 
Een rubriek waarin vragen gesteld kunnen

worden en waar jij als expert antwoord op gaat geven 

 

#live 
Een rubriek waarin je op een vaste dag in de week live

gaat en het gesprek aangaat met je volgers

 

#kijkjeindekeuken
Een rubriek waarin je een kijkje achter de schermen

van je bedrijf geeft

 

#tipsandtricks 
Een rubriek waarin je tips & tricks deelt over

onderwerpen binnen jouw vakgebied/branche



#kijkjeindekeuken
Een rubriek waarin je een kijkje achter de schermen

van je bedrijf geeft

 

#toenennu 
Een rubriek waarin je terug in de tijd gaat en op

een creatieve manier een verandering kunt laten zien

 

#vraagvandeweek 
Een rubriek waarin je elke week een vraag

van je volgers beantwoordt

 

#ontheblog
Een rubriek waarin je elke maand een nieuwe blog

schrijft en uitlicht op je social media kanalen
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