
Social media
Content inhaakkalender 

en tips 



Werken in Canva 
Hoe maak je een business pagina in je
Instagram en Facebook account. 
Hoe plan je jouw content in ... 

Hallo 
Ik ben Karoline Van de Mergel 

 
Ik ben huidtherapeut, orthomoleculaire voedingscoach, docent en

motivatie spreker. 
Ik ben auteur van het boek: “Huidverjonging op maat.” en schrijf o.a.

artikels voor de gezondheids-site www.gezond.be.
Mijn grootste passie is dus om mensen te inspireren en te helpen met

een gezondere leefstijl en een gezonde, stralende huid. 
Zowel met voeding, suppletie als verzorging kan je een gezonde en

stralende huid bekomen.
 

Naast dit alles komen er ook heel wat andere zaken kijken bij
ondernemen waarvan we zeker op de hoogte moeten zijn.

Zo ontstond de academie voor professionals. 
Om van jouw vakgebied jouw specialiteit te maken.

 
Daarom hebben we ook een aantal cursussen en e-books

samengesteld die je helpen in jouw business. 
 

Een paar voorbeelden uit de andere onderwerpen zijn : 
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Karoline
 



Waarom gebruik je een inhaakkalender? 
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Als inspiratiebron 
Voor de timing van je post 
Gemakkelijk vooruitplannen 
Meer bereik genereren

Het gebruiken van een inhaakkalender heeft veel voordelen
voor zowel je content strategie, als de uitstraling van je bedrijf.
Je kunt een inhaakkalender gebruiken voor de volgende
doeleinden: 

 



Inspiratiebron 
Zit je zonder inspiratie voor je social media content? Met
een inhaakkalender heb je bijzondere dagen en
feestdagen om over te posten. Een inhaakkalender geeft je
de optie om het hele jaar lang over zowel luchtige, als
serieuze onderwerpen te posten. Heb je een post nodig
voor je social media, maar heb je weinig tijd om een post
te verzinnen? Neem dan een kijkje in de inhaakkalender.
Vind een speciale dag die relevant is voor je bedrijf en
bedenk een interessante invalshoek om deze ter sprake te
laten komen. 

Timing van je post 
Je laat door actuele inhakers te posten aan je volgers zien
dat je actief met social media bezig bent. Dit laat je volgers
zien dat je weet waar je over praat en creëert vertrouwen
in je bedrijf. Een inhaakkalender laat je ook zien wanneer
je even niet moet posten. 

 
Vooruitplannen 
Met een inhaakkalender kan je eenvoudig vooruit werken.
Met onze inhaakkalender kan je gemakkelijk dagen
uitkiezen waar je over wilt posten en deze alvast
inplannen. Maar hoe plan je jouw inhakers zo ver vooruit? 
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Maar hoe plan je jouw inhakers zo ver vooruit? 
Bekijk hier zeker even de cursus: plannen met Later. 

Plan je inhakers weken óf zelfs maanden vooruit in onze
overzichtelijke contentkalender. Je post wordt vervolgens
automatisch via Later geplaatst op de door jou bepaalde tijd
datum en tijd. 
Zo hoef je niet elke week bezig te zijn met posten, dit scheelt
je een hoop tijd! 
Maak inhakers een onderdeel van je content strategie door ze
een paar keer per maand te posten.

 
Meer bereik genereren 
Voor Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn is het
belangrijk dat de content die je op deze social media
kanalen plaatst zogenaamde ‘nieuwswaarde’ heeft. 
Als je een post maakt met nieuwswaarde, is de kans dat
deze post meer bereik krijgt, en zodra je meer bereik krijgt
voor een actuele post zal je ook meer engagement krijgen
in de vorm van reacties, likes en shares. 
Een post zal nieuwswaarde krijgen als de post actueel is én
als er online veel over gepraat wordt. Een Inhaakkalender
kan je enorm helpen om de actualiteit op te zoeken,
waardoor je social media posts meer bereik gaan krijgen.
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https://www.academie-voor-professionals.com/product/cursus-jouw-content-inplannen-in-later/


Relevantie voor je bedrijf 
Welke inhakers uit de kalender zijn relevant voor je bedrijf?
Het is belangrijk dat je inspeelt op de inhaakdagen die
relevant zijn voor de doelgroep die je wilt bereiken. 
Bij het posten van een inhaker moet er een connectie zijn
tussen je bedrijf en het onderwerp van de inhaker. 
Met een grappige inhaker kom je dus niet ver als het
onderwerp te ver van je bedrijf en content strategie
afstaat. Als je een inhaker post moet deze toegevoegde
waarde brengen voor je bedrijf. 
Zorg dat je relevante inhakers gebruikt om je doelgroep op
een luchtige manier te informeren. 
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Houd het simpel 
Het is heel belangrijk om de boodschap van je
inhaker helder te houden. Een inhaker hoort in
principe geen uitleg nodig te moeten hebben. Zorg er
daarom voor dat het bericht wat je wilt versturen zo
duidelijk mogelijk is. 
Een goede inhaker moet herkenbaar zijn voor je
doelgroep, om zo snel een reactie uit te kunnen
lokken. Naast een leuk bericht moet je ook
verschillende foto's klaar hebben staan om bij je post
toe te voegen. Zorg dat deze foto's relevant zijn bij
het onderwerp, anders kan dit verwarring brengen in
je boodschap. 

Snelheid is alles 
Hoe snel je een inhaker post is belangrijk, als je er
snel bij bent met posten zal dit voor een enorme
boost zorgen. Inhakers zijn meestal maar 1 dag
relevant, daarom moet je snel kunnen schakelen.
Zorg er voor dat je altijd op de hoogte blijft van de
laatste actualiteiten en ontwikkelingen zodat je hier
snel op kan inhaken. 

Tips & tricks 
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Reageer op engagement 
Zodra de content is gepost zit jouw taak er nog niet
op. Het is belangrijk om de interactie op te zoeken in
de korte tijd dat je post relevant is. Als je er zeker van
wilt zijn dat een inhaker veel bereik gaat krijgen, is de
interactie opzoeken met je doelgroep heel belangrijk. 
Houd daarom je post in de gaten om te kijken of er
reacties geplaatst worden, op deze reacties kan jij
reageren om het gesprek aan te gaan met je
doelgroep. Door te reageren op de reacties op je
inhaker, zullen anderen ook sneller een reactie
plaatsten. Dit is een perfecte manier om meer
engagement te krijgen. 

Ga op zoek naar actualiteiten 
Er zullen volgend jaar ook momenten zijn die we niet
kunnen voorspellen. Wanneer er een onverwachte
gebeurtenis of social media trend ontstaat kan je hier
ook op inhaken. Ga actief opzoek naar actuele
gebeurtenissen en social media trends om op de
hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in de
wereld op het gebied van online én offline. Zo sta je
altijd klaar om een inhaker te posten. 

Tips & tricks (2)
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Post je inhaker niet aan het einde van de middag
Wil jij opvallen met jouw inhaker dan is snelheid
enorm belangrijk. Het nieuws van gisteren is vandaag
vaak al irrelevant. Als je jouw post pas plaatst aan het
einde van de middag, heeft iedereen er al van
gehoord en is de kans groot dat jouw leuke inhaker
niet meer die interactie oproept als je had gehoopt.
inhaken. Door de eerste te zijn, is de kans groot dat jij
er het meest mee opvalt.

Wees consistent met een goede
marketingstrategie
Een van de grootste uitdagingen voor voornamelijk
kennisondernemers is consistentie. Veel ondernemers
die zelf hun social media verzorgen doen dat niet
consistent. Vele van deze ondernemers zijn
supergoed in hun vak, maar niet goed in het
consistent maken en delen van relevante content. En
dat is super zonde, want juist door consistent
aanwezig te zijn voor je ideale klant, blijf jij on top of
mind van jouw ideale klant. 

Tips & tricks (2)
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Kies niet alleen voor de populairste dagen
Het klinkt aantrekkelijk, inhaken op de meest
populaire dagen. Maar houd er rekening mee dat op
deze dagen de concurrentie het grootst is. Het kan
dan lastig zijn om als enigszins onbekend merk op te
vallen tussen de grote reuzen. Kies ook eens voor een
wat onbekendere dag om jouw doelgroep
eenvoudiger te bereiken. 
Zoek van tevoren op of er überhaupt iets met een
bepaalde dag gedaan wordt in België en/ofNederland,
want de kans is groot dat je met te onbekende dagen
jouw doelgroep ook niet zult bereiken. 
Check ook eens of concurrenten vorig jaar iets op een
bepaalde dag hebben gedaan en hoe de respons
hierop was.

Tips & tricks (3)
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Wil je met de feest- en inhaakdagen aan de slag gaan?
Een contentkalender maken hoeft niet moeilijk te zijn.
Bekijk nog even deze 10 stappen en start! 

1. Bepaal je doelgroep

Afhankelijk van jouw doelgroep zijn sommige feest- en
inhaakdagen geschikter dan andere. Als je een
contentkalender maakt voor bijvoorbeeld een
advocatenbureau, is het misschien iets te frivool om
een Facebook-bericht rond Internationale Tacodag te
maken.

2. Bepaal je kernboodschap

Je kernboodschap geeft het bestaansrecht van je
bedrijf weer. De feest- en inhaakdagen die je in je
contentkalender gebruikt, moeten aansluiten bij je
kernboodschap. Maak je een contentkalender voor
een Fair Trade-koffiemerk, dan kun je bijvoorbeeld
heel goed inspelen op inhaakdagen die met milieu en
sociale ongelijkheid te maken hebben.

Maak in 10 stappen je eigen
contentkalender



Hoe stel je de gebruiker centraal, zodat hij
betrokken raakt bij je publicaties? 
Wat voor soorten content moet je creëren? 
Via welke kanalen moet je die content publiceren? 
Ga je alleen schrijven of bijvoorbeeld ook video
maken? 
En welk soort taalgebruik past bij jouw doelgroep?

3. Bedenk hoe je voor een klik gaat zorgen

Je moet enkele belangrijke vragen beantwoorden om
te ontdekken hoe de items in je contentkalender een
klik zullen hebben met je doelgroep. 

4. Stel vast wie verantwoordelijk wordt

Als je een eenmanszaak hebt is het eenvoudig: jij bent
verantwoordelijk. In een groter team zul je echter één
of meerdere personen moeten aanwijzen die de
verantwoordelijkheid voor het maken, updaten en
uitvoeren van de contentkalender op zich nemen.
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Onderwerp
Doel
Kanaal
Contenttype
Verantwoordelijke

5. Bepaal waarover je content wil creëren

Bij stap drie heb je (als het goed is) de vraag ‘wat voor
content moet ik maken’ al beantwoordt. Ga hier
dieper op in. Probeer een paar concrete titels voor te
stellen voor blos waar je op je site over gaat schrijven.
Bedenkt een paar titels voor filmpjes die je op
YouTube wil plaatsen. 
Als je doet alsof je al concreet iets gaat schrijven, krijg
je een scherper beeld van de content die in de
kalender kan worden opgenomen. Bovendien zijn
deze specifieke voorbeelden handig voor je collega’s
die met het plan aan de slag gaan.

6. Maak de contentkalender

Je mag het allemaal nog een stapje concreter maken!
Open een Excel-document en zet in de kolommen de
maanden van het jaar (of als je een
supergedetailleerde kalender wil: de weken) en plaats
in de rijen de volgende factoren onder elkaar:
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Natuurlijk hou je rekening met de actualiteit van de
desbetreffende maand of week: dat is waarvoor we de  
lijst met feest- en inhaakdagen hebben. Maar ook
branchespecifieke beurzen of interne
productlanceringen zijn uitstekende inhakers.

7. Garandeer flexibiliteit

Het hebben van een contentkalender is goed, maar je
wil flexibel blijven voor onverwachte actuele
ontwikkelingen. Sta jezelf dus toe om in je contentplan
van de kalender af te wijken. Bewaar het onderwerp
dat in de kalender stond gewoon voor een andere
keer en grijp de actualiteit!

8. Geef je contentambities een langetermijnfocus

Blogartikelen en socialmediaberichten hebben de
neiging om te verouderen. Als er regelmatig door
jouw team naar bestaande content wordt gekeken,
kun je waar nodig nieuwe informatie toevoegen. En
mocht het écht volledig achterhaald zijn, dan haal je
de content offline.



9. Blijf meten

Je moet het resultaat van je content kunnen meten
om te weten of de investering van tijd en materialen
de moeite waard is. Google Analytics is je trouwste
kameraad. Je voert de doelen uit de kalender in
Analytics in zodat je kunt zien met welke content je
welk resultaat bereikt. 
Je kunt bijvoorbeeld analyseren hoeveel mensen het
contactformulier op je website hebben ingevuld nadat
ze je blogartikel of socialmediabericht hebben gezien.
Of als je een webwinkel hebt kun je zien hoeveel
omzet er is geboekt. 
Op de social media kun je zien hoeveel keer een
update geliked of gedeeld wordt.
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Om je op weg te helpen heb ik speciaal voor je een
inhaakkalender gemaakt voor het komende jaar. Zo
kun je nu alvast een goede selectie maken welke
inhaakdagen voor jouw bedrijf van belang is. 
Met deze inhaakkalender kun je vervolgens jouw
contentkalender vullen, zodat je gedurende het hele
jaren consistent aanwezig bent met relevante content
voor je ideale klant. 

Op weg...

https://marketingmama.nl/content-kalender-beter-online-resultaat/


Om je op weg te helpen heb ik speciaal voor je een
inhaakkalender gemaakt voor het komende jaar. 
Zo kun je nu alvast een goede selectie maken welke
inhaakdagen voor jouw bedrijf van belang is. 
Met deze inhaakkalender kun je vervolgens jouw
contentkalender vullen, zodat je gedurende het hele
jaren consistent aanwezig bent met relevante content
voor je ideale klant. 

Inhaakkalender 
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Download je
 inhaakkalender

 in bijlage 

https://marketingmama.nl/content-kalender-beter-online-resultaat/


Wil je graag meer leren hoe je een post maakt? 
Bekijk de cursus: werken met canva . 
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https://www.academie-voor-professionals.com/product/cursus-werken-in-canva/
https://www.academie-voor-professionals.com/product/cursus-werken-in-canva/
https://www.academie-voor-professionals.com/product/cursus-werken-in-canva/


K A R O L I N E  V A N  D E  M E R G E L  

GEÏNSPIREERD?
 Volg me zeker op mijn socials. 

Ik deel er heel regelmatig waardevolle
informatie, maar ik inspireer je, overtuig je en

entertain je ook graag. 
Tot gauw ! 

www.academie-voor-professionals.com

https://www.linkedin.com/in/karoline-van-de-mergel/
https://www.instagram.com/academievoorprofessionals/
https://www.facebook.com/academievoorprofessionals
https://www.academie-voor-professionals.com/

