
STAY RELEVANT!STAY RELEVANT!
Tips & Tricks van Dappere Britt

Stappenplan:Stappenplan:
1. 1. Kies relevante communicatiekanalen op basis 

van je doelen.
2. 2. Blijf jezelf inspireren.
3. 3. Organiseer en plan je content.
4. 4. Stuur jouw content sprankelend de wereld in.
5. 5. En vergeet de follow-up niet!

DoelgroepenDoelgroepen
Kies liever voor 1 medium waarin je uitblinkt in plaats 
van zoveel mogelijk kanalen onderhouden met slechte 
content! 
 
En vergeet niet dat als je er plezier in hebt, het sowie-
so een goed idee is! Jouw energie is waardevol. Kies 
bewust waar het naartoe mogen stromen.  
 
Stel per medium verschillende doelen en pas je con-
tent (van schrijfstijl tot inhoud en opmaak) daarop aan! 

Post ongeveer 2 à 3 keer per week. Mijn eigen vuist-
regel is: tijdens het ontbijt of na het avondeten, maar 
ontdek zelf wanneer jouw volgers actief zijn door 
berichten te evalueren.

Inspiratie nodig?Inspiratie nodig?
 ☁ Maak een uitgebreide mind-

map en laat anderen die aan-
vullen. Er is zoveel over jouw 
organisatie te vertellen!

 ☁ Kijk hoe vergelijkbare organi-
saties het doen. Je hoeft niet 
de origineelste van Neder-
land te zijn! 

 ☁ Maak een inspiratiebord of 
map met alles dat je tof vindt, 
van mooie advertenties tot 
goede teksten.

 ☁ Haak in op actualiteiten (en 
gebruik ook de Dappere Britt 
Inhaakkalender).

 ☁ Maak rubrieken voor jouw 
kanaal. 

 ☁ Investeer tijd en energie in 
basiscontent en destilleer 
daar kleinere content uit voor 
je social media.

 ☁ Check via je statistieken 
regelmatig welke berichten 
het best presteren en maak 
vergelijkbare content.

Scoren?Scoren?
 ✔ Mensen houden van men-

sen en vooral van vrolijke 
mensen! 

 ✔ Mensen houden ook van 
dierenplaatjes. 😉

 ✔ Geef tips.
 ✔ Bedank je volgers.
 ✔ Stel je volgers een vraag.
 ✔ Deel de content van  

anderen.



Sprankelende opmaak:Sprankelende opmaak:
 ♥ Denk goed na over de opmaak van je bericht! 

Leesbaarheid is heel belangrijk, mensen be-
oordelen heel snel of ze verder willen lezen. 

 ♥ Let dus altijd op actieve en korte zinnen; 
leestekens; afbeeldingen; witregels; dikge-
drukte woorden; emoticons. (Voor opmaak 
van tekst zie  
https://yaytext.com/bold-italic/ emoticons 
voor emoji’s via desktop zie  
https://www.emojicopy.com/

 ♥ Voeg (indien mogelijk) altijd een locatie 
toe.

 ♥ Stel op Facebook ook in “hoe je je voelt”.
 ♥ Wil je lokale mensen bereiken, gebruik dan 

een hashtag met de relevante gemeente.
 ♥ Gebruik witregels.
 ♥ Voeg altijd context toe bij een bericht dat 

je deelt!

Do’s before & after:Do’s before & after:
 ✅ Post in de dagen voor je groot nieuws naar 

buiten brengt een paar (korte) berichten waar-
van je weet dat ze goed scoren (zoals lachende 
mensen, grapjes).

 ✅ Reageer (vanuit de organisatie) ook op berich-
ten van anderen.

 ✅ Slaat je bericht niet aan? Misschien is het tijd-
stip niet goed gekozen. Af en toe kan je best 
iets verwijderen en later opnieuw posten.

 ✅ Deel je bericht in relevante Facebookgroepen.

 ✅ Beloon iedereen die de moeite heeft genomen 
om te reageren minimaal met een like en  
(nog beter) met een reactie.

 ✅ Nodig mensen die je bericht hebben geliked uit 
om je Facebookpagina te liken.

Content Boost! Content Boost! 
Geef jouw organisatie een content boost! 

In een sessie van 2 uur kijken we samen wat jij nodig hebt 
om jouw content magic nog beter te laten stromen. 

Speciaal voor deelnemers van de Stay Relevant workshop 
geef ik een eenmalige korting van 15%! Kijk op  

www.dapperebritt.nl/stayrelevant
Geldig tot 31 augustus 2021.

Video:Video:
• Kijk ALTIJD ín de camera en niet naar 

jezelf als je op selfiestand filmt of 
fotografeert! (Oftewel: maak contact 
met je publiek en niet met jezelf.)

• Zet de camera-instellingen van je tele-
foon op video: 1080p op 60 fps voor 
vloeiende beelden.

• Door de camera iets hoger te hou-
den dan ooghoogte kom je mooier 
uit op beeld.

• Zet je telefoon/camera ergens 
tegenaan als je het lastig vindt om 
jezelf te filmen en mooi in beeld te 
brengen. Vloggen hoeft echt niet 
per se vanuit de hand!  

Trello:Trello:
Dé gratis projectmanagement tool voor  

élk aspect van je leven.

LIFE CHANGING! (Nee, geen aandelen.)
Download Trello voor je smartphone, tablet en 

desktop! Zowel beschikbaar als app als in je browser. 
Op www.dapperebritt.nl/stayrelevant vind je een video 

die ik voor jullie maakte over Trello.
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