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De 30 dagen BOOST 
 

 

Als ondernemer wil je ontwikkelen, vernieuwen en groeien met jouw bedrijf. 
Waar naartoe? Dat weet jij zelf! Je bent niet voor niets begonnen. Je hebt 

geïnvesteerd, tijd en energie in jouw bedrijf gestopt. Je bent al zover 
gekomen. Nu wil je verder.  

Een nieuw jaar voelt letterlijk als een nieuwe kans, een volgende ronde. Pak 
die kans en laat aan iedereen zien waar jij voor staat. 

Dit wordt jouw jaar! 



 

Begin 2020 met een knal en laat direct zien dat jij 
er bent! 

 

Stap 1> Pak het direct goed aan en begin bij de basis!  

Update jouw profielfoto en/of achtergrond op Facebook. Doe dit bij zowel 
jouw persoonlijke profiel als bij jouw pagina. Hou voor beide dezelfde 
herkenbare stijl aan. Zorg dat jouw achtergrond foto goed laat zien wat jij 
doet. En heel belangrijk...zorg direct voor de uitstraling die jij wilt. Zorg dat 
deze de juiste doelgroep gaat aanspreken! 

Plaats alle linkjes van jouw pagina en website bij intro en zorg dat deze goed 
werken. Test dit zelf uit! Vertel ook in de intro wat jij doet. Bijv. Interieurstylist. 
Of eigenaar van de meubelwinkel van het Noorden of architect. Deze 
omschrijving laat Facebook altijd zien wanneer iemand jou opzoekt. Dit is 
tevens duidelijk en direct herkenbaar wanneer jij iemand een 
vriendschapsverzoek stuurt. 

Wanneer jij iets aan jouw profiel of pagina veranderd, laat FB dit altijd zien in 
het nieuwsoverzicht van jouw vrienden. Helemaal goed. Je bent gelijk in 
beeld! Maak hier gebruik van door aan te kondigen waarom je dit hebt 
veranderd. Bijvoorbeeld, Hey wat vinden jullie van mijn nieuwe logo? Of vanaf 



vandaag richten wij ons geheel op nieuwbouw. Of wij starten dit jaar met 
nieuwe voorraad en een nieuwe uitstraling! Maak gebruik van deze 
gelegenheid om van je te laten horen. 

 

 

Stap 2> De aanhouder wint! 

Wanneer jouw basis staat als een huis wordt het tijd om zoveel mogelijk ogen 
gericht te krijgen op jouw bedrijf. Dit betekend publiek opbouwen en 
mensen benaderen.  

Plaats gedurende 30 dagen lang elke dag een bericht op jouw pagina of 
profiel. Of doe het om en om. Laat elke dag van je horen. Dit is cruciaal voor 
het opbouwen van publiek en de interactie op jouw pagina. 

Facebook houdt van interactie en zal jou de juiste mensen in de schoot 
werpen wanneer jij jezelf richt op jouw doelgroep. Stuur 
vriendschapsverzoeken naar bijv. architecten. En Facebook zal meer 
suggesties doen voor architecten. Zo simpel werkt het. 

De aanhouder wint. Hoe vaker iemand jouw berichten voorbij ziet komen, 
hoe groter de kans dat deze er op klikt en jouw pagina of website bezoekt. 
Mensen die geheel niet geïnteresseerd zijn, scrollen er gewoon voorbij. Denk 
dus niet dat jij vervelend of opdringerig bent. Dagelijks actief zijn is echt 
nodig om de juiste mensen in beweging te krijgen! 

 
 
 
Stap 3> Ga er even voor zitten! 
 
Nu hoor ik jou denken, wat moet ik elke dag plaatsen? Dat zijn 30 berichten! 
Klopt helemaal. Jij gaat 30 berichten plaatsen. En dat is nog niet alles. Je gaat 
ook elke dag mensen benaderen en nieuwe vriendschapsverzoeken 
versturen.  
 
In mijn Facebook Cheat Sheet staan alle regels van Facebook die handig zijn 
om te weten wanneer je dagelijks actief bent op Facebook. Dit voorkomt dat 
je wordt geblokkeerd. Wanneer je deze nog niet hebt, kun je deze bij mij 
aanvragen. Stuur mij even een berichtje.  
 
Ga er even voor zitten in het weekend of op een avond en neem even de tijd 
om 5 berichten te maken. (Doe dit 6 weken achter elkaar) Kort of lang, maakt 
niet uit. Zolang het maar interessant, grappig, handig, leuk of informatief is. 



Het kan over jou als persoon gaan. Een dagje uit het leven van… Een dag 
achter de schermen van… Een stukje van een tevreden klant. Een informatief 
bericht over wat jij doet. Hoe mensen jou goed kunnen bereiken. Eigenlijk 
kun je overal wel een bericht van maken zolang het maar leuk en makkelijk 
te lezen is. 
 
Plaats bij een bericht altijd een foto of afbeelding en jouw contactgegevens. 
Link van jouw website of email is al voldoende. 
 
Deze 5 berichten kun je op jouw pagina inplannen. (kan helaas niet bij een 
persoonlijk profiel)  Dit kun je in één keer doen voor alle dagen van de week. 
Dit scheelt jou een hoop tijd en je hoeft hier niet meer naar om te kijken. 
 
Schrijf jouw bericht. Sla op als concept. Ga naar concepten en plan een dag 
en tijdstip waarop FB jouw bericht plaatst.  
 
 
 
 
Stap 4> Publiek opbouwen en mensen benaderen. 
 
Wanneer jouw berichten voor de hele week klaar staan, hoef je alleen nog 
maar vriendschapsverzoeken en persoonlijke berichten te versturen. 
Hou je hiervoor aan de FB regels van de Facebook Cheat Sheet! 
 
Zoek mensen die binnen jouw doelgroep behoren en stuur deze een 
vriendschapsverzoek. Facebook leert van jouw handelingen en zal jou hierbij 
gaan helpen door de juiste personen aan jou voor te stellen.  
 
Pas wanneer jij een vriendschap met iemand hebt, kun je jouw vriend 
persoonlijk benaderen. Stuur al jouw nieuwe vrienden een persoonlijk 
bericht.  
 
Bijv: Hallo Piet. Leuk dat wij vrienden zijn op Facebook. Ik zie dat jij ook 
ondernemer bent. Of ik zie dat wij gezamenlijke interesses delen. Goed jou te 
ontmoeten. Je bent van harte welkom op mijn pagina. Fijne avond alvast. 
Groetjes Henk. (link erbij van jouw pagina) 
 
Een persoonlijk bericht is om diverse redenen goed om te versturen. 
Facebook laat dan pas jouw berichten zien. Jouw nieuwe vriend zal het op 
prijs stellen en jouw berichten ook sneller opvallen. Een band opbouwen met 
nieuwe vrienden staat gelijk aan een band opbouwen met een potentiële 
nieuwe klant. Hou je hiervoor aan de FB regels van de Facebook Cheat Sheet! 
 
 

 



 
Het effect! 
 
Wanneer jij deze 4 stappen uitvoert in de komende 30 dagen, geef jij jouw 
bedrijf een enorme BOOST en ben jij gegarandeerd van meer publiek, meer 
interactie op jouw pagina en website en dus meer potentiële klanten! 
 
Door deze 30 dagen BOOST te houden, maak je optimaal gebruik van 
Facebook en jouw website. Je zult zien dat jij van deze 30 dagen volop actief 
zijn het hele jaar lang profijt zult hebben. Het is als het planten van een 
zaadje. Je zult er nog lang van kunnen oogsten! 
 

Heel veel succes! 
 

Melanie 
 
 
 
 
 
 
Nuttige info: 
 
gratis ebook met handige tips via: 
www.melaniemooimanconsulting.nl 
 
vragen en contact via: 
support@melaniemooimanconsulting.nl 
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