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Jouw profiel
Wat goed dat je dit E-book leest! Hier leer je

hoe je jouw profiel een facelift geeft!

Misschien ben je een ondernemer en wil je graag een mooie en
passende uitstraling voor je business, of misschien vind je het

gewoon leuk om een mooi profiel te hebben en meer volgers en
engagement te krijgen.

Als je profiel er goed uitziet,
zullen meer mensen je gaan
volgen. Je engagement zal
beter worden en bedrijven
zullen je sneller benaderen
voor een eventuele
samenwerking. Daarnaast
kun je jezelf gaan branden en
geld gaan verdienen met je
social media profiel. Hoe leuk
is dat?
 
Voordat we beginnen met de
facelift zullen we eerst
uitzoeken waar je

interesses en passies liggen
(en van de mensen die je wilt
gaan bereiken). Het is 
 belangrijk  dat je dicht bij
jezelf blijft, want dat maakt je
echt!
 
Daarnaast ga je jezelf
branden zodat je volgers jou
kunnen herkennen. Je gaat
werken met een bepaalde
kleur, lettertype, foto's enz.
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We beginnen natuurlijk bij de basis. Welke foto's ga je gebruiken,
wat zet je in je bio neer? Als je jouw profiel een facelift gaat geven
moet je weten waar jouw interesses liggen en wat je passie is. Om

daar achter te komen hebben we een aantal vragen voor je.
Interesses heb je sowieso en een passie kun je ontwikkelen.

WAAR LIGGEN 
JE Interesses?

Waar gaan je gedachten vaak naar
uit?

Als je aan het wegdromen bent, waar denk je dan aan?

Wat vind je belangrijk?
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Welke accounts vind je leuk om te volgen?

Bij welke foto stop je op iemands tijdlijn?

Waaruit bestaat de feed van de influencers die jij leuk vindt om te
volgen?

Wat vind je leuk om tijd aan te besteden?

Waarover vragen andere mensen jouw advies ?

Bij welke foto stop je op iemands tijdlijn?
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Je hebt nu waarschijnlijk een redelijke lijst met dingen die bij jou
passen. Ga nu wegstrepen wat je het minst leuk vind. Probeer 3
dingen over te houden. Deze 3 dingen gaan we toepassen in de

facelift van jouw profiel. 
 

Deze stap is eigenlijk het belangrijkste in heel je facelift, dit bepaalt
jouw vernieuwde profiel en daar gaan we verder op borduren. 

 
Belangrijk is met welke kleuren je gaat werken. Kies 3 kleuren, dit

kan bijvoorbeeld roze -paars - groen zijn of groen - goud - grijs
zoals wij hier in dit E-boek hebben gedaan. 

 
Met deze 3 kleuren ga jij werken in je posts, story's en highlights.
Het wordt een herkenning voor je volgers: Je branding! Het is ook

belangrijk dat je één lettertype kiest dat je altijd terug laat komen in
je posts, story's en highlights.

 
Eigenlijk is de basis van je branding klaar. Je weet waarover je

toekomstige content gaat, je hebt je huisstijl, kleur en lettertype.
We gaan nu starten met de facelift van je account!
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Jouw profiel Foto
Je profiel foto is echt super belangrijk! Je profiel draait om jou,

mensen gaan je volgen om jou! Neem daarom een profielfoto van
jezelf en niet eentje samen met je man, kind, parkiet of één of

ander voorwerp.
 

Het is belangrijk dat je een foto neemt van je gezicht, een selfie
dus. Kijk recht vooruit, zodat als er mensen op je profiel komen je

ze recht "in the eyes" aankijkt.

Ben je actief op meerdere platformen? Gebruik voor alle
platformen dezelfde profielfoto en verander deze maximaal 1 keer
per jaar. Je volgers of doelgroep moeten je gaan herkennen en dat

gaat niet als je deze iedere keer verandert.
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Je highlights zijn super belangrijk. Hier kan je jouw story's in
vastzetten zodat je laat zien wat jouw volgers van je profiel kunnen
verwachten. Belangrijk is dat je in deze covers je huisstijl terug laat

komen, zodat alles één geheel wordt.

Profiel Highlights
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In je tijdlijn is het belangrijk dat je waarde gaat geven aan je volgers.
Je post namelijk niet voor jezelf, maar voor je volgers. Je hebt 3

interesses die het meest dichtbij je staan. Ga hierover posten in de
huisstijl die je hebt bepaald. 

 
 

Geef tips over deze interesses waar je volgers iets aan hebben. Ga
contact maken en relaties opbouwen met profielen met dezelfde

interesses. Zij zullen je gaan volgen omdat je waarde geeft.
 
 

Deel inspirerende quotes die je volgers kunnen delen of stel
vragen, doe polls etc. zodat je volgers reageren. Het algoritme ziet

dat je iets post wat mensen leuk vinden en zal jouw posts daardoor
aan meerdere profielen laten zien. Gebruik hashtags die betrekking

hebben op je post en waar jouw doelgroep naar zoekt, zodat ze
jouw posts te zien krijgen

Tijdlijn Posts
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Even alles nog op een rijtje: 

Profiel checklist

 
 
 

Jouw 3 interesses waarover je gaat posten 
 

 
 
 

Jouw 3 kleuren die jij gaat gebruiken op je profiel
 

Het lettertype dat je gaat gebruiken in jouw 
afbeeldingen



V.Bosses.IncWWW.VBOSSESINC.COM

Nu je jouw profiel een facelift hebt gegeven kun je er direct geld
mee gaan verdienen, hoe leuk is dat!? Zelf werken wij met een

concept waar je je ervaring van producten deelt en mensen
uitnodigt in onze community. 

 
Wil jij nu ook bij een community horen waarin iedereen mekaar

support en ervaringen uitwisselt, om zo te groeien op social media
én daarbij ook nog eens een leuk extraatje (of een volledig

inkomen) mee te verdienen? Met ons concept ben je je eigen baas,
maar je kunt gebruik maken van alle tools die wij ter beschikking

stellen:

Extra Bonus

 Mentorship
Products
Community  & Support
Masterclass
1 - 1 coaching
Backoffice
Website links
7 ways of earning
Word wide events
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Voor ons is het allerbelangrijkste om mensen, zoals jij, die graag
een (extra) inkomen of meer vrije tijd willen creëren te helpen en

om hun ambities ten volle te leren benutten!
 

Ben jij benieuwd wat het kost om te starten, of wat je kunt
verdienen met ons concept? 

 
Stuur diegene die jouw dit E-boek heeft gestuurd dan NU meteen

een berichtje. Deze persoon kan je alles uitleggen en een gratis
kijkje laten nemen binnen onze community & ons concept.

GratisTour


