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‘’In de hypotheekbranche 
gaat het om producten en 

goed advies,  
niet om verhalen.’’
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It’s easier to love 
a brand, when the  

brand loves you back  

- seth godin

1. de kracht van verhalen



het begint met het begrijpen van 
de doelgroep? Wat beweegt hem? 
Wat zijn de centrale 
vraagstukken? 
 

Aan wie vertel je  
je verhaal?
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1. de kracht van verhalen

Match  
 de centrale 

vragen  
met je kernwaarden



Stel je bent een leraar op een 
basisschool, hebt een 

hypotheek, bent getrouwd en 
hebt twee kinderen (11 en 15),  

 

Wat zijn je centrale vraagstukken?? ?

1. de kracht van verhalen



Centrale vraagstukken + Why = 
verhalen maken 
 

Welke verhalen  
ga je vertellen?
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2. Denk in formats

Netflix your content

In Series 
produceren 

is meer 
EfficiënT

Ga in op  
1 onderwerp  

van ad hoc 
naar 

structuur



TV
RADIO PRINT

2. Denk in formats



Ik vertrek



Help mijn man is klusser



‘In een goed format zit 
een vondst, iets wat 

het format uniek maakt 
en direct triggert’.  

- Marc Dik | skyhigh TV-
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2. Denk in formats

Allianz Direct 

Woonstad Rotterdam

Hypotrust 



2. Denk in formats

snipsnaponsocial

Liked by adindadbr and 2 others

snipsnaponsocial Zoals jullie weten wordt het platform 
Tiktok steeds populairder. Minutenlang scrollen... more
48 minuten geleden

Lastig om als 
57-plusser  

een hypotheek 
af te sluiten?

Niet bij NIBC Direct!

NIBC Direct

Dillema’s

snipsnaponsocial

Liked by adindadbr and 2 others

snipsnaponsocial Zoals jullie weten wordt het platform 
Tiktok steeds populairder. Minutenlang scrollen... more
48 minuten geleden

Savils

“De sterk herstellende Nederlandse economie over de 

afgelopen maanden gaf veel reden tot positiviteit op de 

gebruikersmarkt van Nederlands vastgoed. Toch zullen de 

sterke inflatie en meer lezen…

Humans of Savills

snipsnaponsocial

Liked by adindadbr and 2 others

snipsnaponsocial Zoals jullie weten wordt het platform 
Tiktok steeds populairder. Minutenlang scrollen... more
48 minuten geleden

Llodys bank

Wij bieden je de voordelen van een kleine bank, die 

onderdeel is van een grote bank. We leggen het je uit in de 

lift. Bekijk de video voor meer info.

Een niveau hoger

Lastig om als 57-plusser een hypotheek af te sluiten?  

Niet bij NIBC Direct! Een eigen huis, een plek om te blijven 

wonen. Voor veel senioren is dit een grote wens, maar de 

zekerheid op een eigen (t)huis meer lezen…
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2. Denk in formats

Waar voldoet   

een goed format aan?

Origineel AuthentiekHerkenbaar Simpel ON— 
uitPuttelijk

Vaste 
Elementen



Ik vertrek



2. opdracht

Welke formats   

vind jij goed?
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3Hmodel 



HERO

HUB HUBHUB HUB HUB HUB

HERO HERO

hygiene hygiene

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

hygiene hygiene

3. 3H model

https://www.snipsnaponsocial.nl


3. Denk in formats

Hero Lloyds Bank

Hygiene Lloyds Bank

Hub Lloyds Bank
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4. maak een contentplan

format frequentie kanaal wie



4. maak een contentplan

Weet wat er speelt  
in het jaar



Organiseer 
content- 
overleg

4. maak een contentplan



4. Wat zijn goede onderwerpen?

Waar kun je 

Content over maken?

tips ActualiteitOnderzoek Achter de 
schermen Blog/Vlog Quote

Testimonial Blog/vlogTop 5 Poll Wat kies 
 jij? Interview



Maak met  
Tools 

je leven makkelijker

4. maak een contentplan
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3. Zet je personeel centraal

Zet je  
personeel 
centraal



5. Zet je personeel centraal

McDonald’s

Savils

“De sterk herstellende Nederlandse economie over de 

afgelopen maanden gaf veel reden tot positiviteit op de 

gebruikersmarkt van Nederlands vastgoed. Toch zullen de 

sterke inflatie en meer lezen…

Savills

Quion



Afsluiting

Vragen 



snip snap on social b.v. 

Eendrachtsweg 41 
3012 ld rotterdam

info@snipsnaponsocial.nl
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