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De Ultieme Brainstorm Guide!
Wat onwijs goed! Jij gaat (eindelijk) aan de slag met je online content! Je neemt je
bedrijf serieus en wilt 2023 aanpakken om eens goed te gaan groeien. En dat
verdien je. 

Staar jij niet meer urenlang naar een leeg scherm, zonder enige vorm van
inspiratie. 
Komt er een lijn in je communicatie.
Heb je focus. 
Spreek je de juiste mensen aan.
Heb je altijd een onderwerp om over te schrijven

Met De Ultieme Brainstorm Guide: 

Deze Ultieme Brainstorm Guide is effectief als: 

Jij precies weet wie je doelgroep is

Weet je dat nog niet. Plan hier een call in en dan kijken we samen hoe jij dat
duidelijk kunt krijgen. 

Online content is de ideale manier voor groei 

https://calendly.com/imcommunicating/aan-de-slag


Vanaf de andere kant van de wereld heb ik de afgelopen jaren met I.M.Communicating
de meest bijzondere connecties mogen maken en gave projecten mogen doen. Online
connecten en verkopen kan! Ik ben daar het levende bewijs van. 

Ik ben Iris Barzilay en woon sinds 2020 in Hongkong. Ik besef me elke dag dat dit
bijzonder is, al is het maar omdat ik een halve meter boven iedereen uittoren. Ik heb
het stiekem wel een beetje opgezocht: mijn man is Frans. Alleen waren mijn
toekomstbeelden van mij flanerend over de Franse Champs Elysees… Little did I know
😂 . 

Toen in 2020 de wereld op slot ging en Hongkong letterlijk helemaal dicht (2 jaar lang)
werd ik gedwongen om al mijn klanten online te vinden en te overtuigen om met mij te
werken. Dat lukte, met horten en stoten natuurlijk 😘. 

Deze ervaring deel ik nu met andere passievolle onderneemsters in de Facebookgroep
De Kick-Ass Content Club. Daar kun je gratis lid van worden!

Voordat we verder gaan, even een beetje
over mij, de maker van dit e-book

De Ultieme Brainstorm Guide!

https://www.facebook.com/groups/kickasscontentclub
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Onderwerpen bedenken

Dat is een hele leuke uitdaging in je eentje. Toch ga ik je hier, in tekst,
inspireren. Dat doe ik door die grijze massa van je ‘aan’ te zetten. 

Schrijf de antwoorden op de volgende vragen uit in een document. 

1. Waar wordt jouw potentiële klant blij van?

Even een voorbeeld, zodat je weet wat ik bedoel. Mijn klant wordt bijvoorbeeld blij van
inspiratie op het gebied van content. Van een manier waardoor zij minder tijd hoeft te
besteden aan content. Van een groter netwerk, een betrokken netwerk. Van mooie
visuals. Van een eigen video waarin ze zichzelf terugziet (lekker authentiek dus) en niet
te vergeten: van nieuwe klanten en een stijgende omzet. 

2. Met andere woorden: welk probleem los jij op voor je klant?

3. Hoe maak jij de wereld een stukje beter voor jouw klanten?

4. Wat hebben jouw klanten nodig om actie te ondernemen om het probleem
dat ze hebben op te lossen? 

5. Welke drempel is voor jouw potentiële klant het hoogst? Waarom zouden
ze niet van je kopen?

6. Waarom kopen mensen wel van jou?

7. Hoe kun jij jezelf laten zien, zodat mensen jou leren kennen en je gaan
vertrouwen, bewonderen, waarderen etc. 

De antwoorden op deze vragen zijn de basis voor de onderwerpen die je verzint voor je
content. 
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Onderwerpen uitwerken: hulplijn!

Lukt het nog niet helemaal met het uitwerken van de vragen? Lees dan onderstaande
antwoorden die ik heb geschreven als (een fictieve) brillenverkoper. Maar ook als je
geen product verkoopt kun je deze gedachtegang volgen. 

1. Waar wordt jouw potentiële klant blij van?
Als brillenverkoper wordt mijn potentiële klant blij van weer scherp kunnen zien. Dat ze
niet meer hoeft te turen en te knijpen met haar ogen als de lettertjes klein zijn of ver
weg (of juist dichtbij). 
Van een passende bril zonder die wrijvingsplekken op de neus. Van een supergaaf
montuur die anders is dan alle anderen. Van ontspiegelende glazen en ga zo maar
door. 

2. Welk probleem los jij op voor je klant?
Ik los het probleem op van niet goed kunnen zien. Dat is het hoofdprobleem. Maar er
zijn veel meer problemen die mensen ondervinden als ze slechtziend zijn en een bril
(moeten) dragen. Ik los het probleem op van niet mee kunnen komen in de klas omdat
je (of je kind) het bord niet goed kan zien. Ik los het probleem op van de hoofdpijn van
het altijd maar knijpen met je ogen. Het probleem van geen passende bril kunnen
vinden bij het sporten. You get the picture...

3. Hoe maak jij de wereld een stukje beter voor jouw klanten?
Ik maak de wereld beter voor mijn klanten door de juiste, passende bril voor hen te
vinden. Of nog verder: een milieuvriendelijke bril aan te bieden die van natuurlijke
materialen is gemaakt. Of, door unieke monturen aan te bieden, zodat mijn klant nooit
dezelfde bril tegenkomt. Of door mijn klant te faciliteren door weer 100% te kunnen
werken (geen hoofdpijn/migraine meer) en daardoor haar duurzame product nog
verder aan de man kan krijgen. 
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4. Wat hebben jouw klanten nodig om actie te ondernemen om het probleem
dat ze hebben op te lossen? 
Ik zorg dat mijn klanten zich bewust worden van hun probleem: dat ze een bril nodig
hebben. Bij sommigen is dat overduidelijk, maar het begint vaak klein. Om hen bewust
te laten worden van het probleem ga ik de randproblemen die je krijgt wanneer je ogen
slechter worden benoemen. Zo zou ik als brillenverkoper kunnen zeggen: knijp jij ook
altijd met je ogen om de verkeersborden op de weg te kunnen lezen? Hoever moet jij
je boek houden om de kleine letters te kunnen lezen? Of: Heb jij vaak hoofdpijn en
vermoeide ogen? Hoe vaak overkomt het je dat mensen jou eerder herkennen dan jij
hen?

5. Welke drempel is voor jouw potentiële klant het hoogst? Waarom zouden
ze niet van je kopen?
Drempels zijn voor iedereen anders. Zorgen van de klant dat een bril vervuilend is, dat
de klant geen dertien-in-een-dozijn bril wil, dat het te duur is, dat lenzen beter staan,
dat een bril niet mooi is etc. 

6. Waarom kopen mensen wél van jou?
Mensen kopen bij mij omdat mensen de persoonlijke aandacht fijn vinden. Ik neem echt
de tijd voor mijn klanten, schenk een kopje koffie in en serveer er een versgebakken
koekje bij (om het maar even lekker te overdrijven). Ook vinden ze de kwaliteit van mijn
brillen erg goed en houden ze ervan dat ik duurzame materialen gebruik. 
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7. Hoe kun jij jezelf zo laten zien, dat mensen jou leren kennen en
vertrouwen, bewonderen en waarderen?

Ik vertel over mijn dag in de brillenzaak, over de mooie en bijzondere gesprekken die ik
had met klanten. Maar ik vertel ook over de mijlpalen. Wanneer ik mijn 1000ste bril heb
verkocht bijvoorbeeld. Of wanneer ik een mooie actie heb waarbij een gedeelte van de
opbrengst naar het goede doel gaat. Ik vertel over mijn fascinatie voor brillen, die al
heel jong begon, door oom Jan, die altijd de gekste monturen droeg. Hoe ik als klein
meisje als enige in de klas een bril droeg. 
Ik deel de laatste trends en ontwikkelingen die ik doorkrijg van de leveranciers en geef
daar mijn visie over. 

Inspireert dit je om aan de slag te gaan met jouw antwoorden? Of vind je het
een pittige uitdaging? 

Twijfel je? Plan een gesprek met mij in. Dan bespreken we welke stappen jij
kan nemen om wél tot die grote contenthoogtes te komen. 

https://calendly.com/imcommunicating/aan-de-slag?month=2022-11
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Antwoorden omzetten in content

Wat betekent het als je de kleine lettertjes niet meer kan lezen
Hoe slechte ogen compenseren om jou toch te bedienen
Hoe slechte ogen kunnen leiden tot hoofdpijn en migraine
Maak een einde aan de wrijvingsplekken op je neus
Waarom jouw bril jou pijn doet, en hoe je dat kunt voorkomen
5 tips zodat je nooit meer de verkeerde bril kiest
De nieuwste trends op het gebied van brillen
Deze nieuwe brillenontwerpen moet je volgen
Goedkoop en duurzaam: deze brillen wil je hebben
Eindelijk met bril op je pasfoto’s maken

De antwoorden die je hebt uitgeschreven zijn de basis en inspiratie voor heel veel social
media posts, blogs en video’s. 

Per punt doe je nu het volgende: 

Je verzint een titel per onderwerp dat je tegenkomt in je antwoorden. 

Bijvoorbeeld: 
Bij punt 1 schreef ik als ‘brillenverkoper’

“Als brillenverkoper wordt mijn potentiële klant blij van weer scherp kunnen zien. Dat ze
niet meer hoeft te turen en te knijpen met haar ogen als de lettertjes klein zijn of ver
weg (of juist dichtbij). 
Van een passende bril zonder die wrijvingsplekken op de neus. Van een supergaaf
montuur die anders is dan alle anderen. Van ontspiegelende glazen en ga zo maar
door. “

De titels die ik hier uithaal: 

Hoeveel kun jij er nog bedenken? 



De 10 titels op de vorige pagina zijn allemaal, stuk voor stuk, voer voor social
media posts en/of blogs. 

Als je hetzelfde bij jouw antwoorden doet dan heb je in totaal 70 ideeën voor content!
Heel veel succes met de uitdaging en veel plezier met de uitkomst. 

Ik ben erg benieuwd naar jouw 70 titels. Deel je ze met me? Je kunt een
mailtje naar me sturen. 

Inspireert dit je om aan de slag te gaan met jouw antwoorden? Of vind je het
een pittige uitdaging? 

Neem dan contact met mij op. Dan bespreken we welke stappen jij kan
nemen om wél tot die grote contenthoogtes te komen. 

Liefs, Iris
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