
 
HAAL HET BESTE UIT JOUW ONDERNEMERSVERHAAL 

 

Wat doet Overondernemers.be met jouw ondernemersverhaal? 

1. In de afgesproken week kondig ik jou als ondernemer aan op mijn sociale kanalen (Facebook en 

LinkedIn) op maandag rond de middag. 

2. In de afgesproken week publiceer ik jouw verhaal op mijn website op donderdag rond de middag 

en wordt dit verspreid via mijn sociale kanalen (Facebook, LinkedIn en Instagram). 

3. Zeven weken na publicatie op zaterdag wordt jouw verhaal opnieuw verspreid via dezelfde sociale 

kanalen, met daarbij een quote uit het interview of artikel.  

4. Op het einde van de maand waarin jouw artikel is verschenen, wordt er een nieuwsbrief verstuurd 

naar een mailinglijst van momenteel ongeveer 60 subscribers waarin alle gepubliceerde blogs en 

verhalen van de voorbije maand zijn opgelijst. 

5. Overondernemers.be lanceert een Facebookadvertentie met het vooraf bepaalde budget, 

afhankelijk van de formule. Het doelpubliek van de advertentie bepalen we samen. Na afloop van 

de advertentie ontvang je de statistieken. 

 

 In de eerste 3 bovenstaande communicatievormen worden je eventueel persoonlijke profiel en 

bedrijfsprofiel getagd op sociale media. Je krijgt hier dan een melding van. 

 

Dit is wat jij allemaal zelf kunt doen met jouw ondernemersverhaal: 

1. Deel met je persoonlijke profiel of je bedrijfsprofiel de berichten op sociale media van 

Overondernemers.be waarin je getagd bent. Zo optimaliseren we samen het bereik voor jouw 

verhaal. 

2. Het verhaal en de foto zijn helemaal rechtenvrij. Dat betekent dat je niet hoeft te betalen om het 

ook ergens anders te publiceren. Enige voorwaarde is dat je mijn website als bron erbij plaatst. Zo 

kan je bijvoorbeeld het volledige verhaal als een blog op je website of als een artikel op je LinkedIn-

profiel plaatsen. 

3. Wil je je artikel gebruiken voor een offline magazine of nieuwsbrief? Dat kan! Moet het verhaal 

hierdoor korter? Of wil je graag hetzelfde artikel in interviewstijl? Vraag het mij. Ik kan het stuk 

voor jou herschrijven in regie.  

4. Plaats een link naar jouw verhaal in je e-mailhandtekening, je LinkedIn-biografie of de inforubriek 

op je andere profielen op sociale media. 

5. Een belangrijke dag voor je bedrijf? Jouw verhaal is tijdloze content! Je kan het altijd op een later 

tijdstip opnieuw delen met klanten en werknemers. Denk aan een verjaardag of belangrijke mijlpaal 

binnen je bedrijf. 


