Interview Corinne Keijzer
Corinne Hoi!
Amy en Martine Hee Corinne, goeiemiddag, hai. Hee,
zou je jezelf even kort willen introduceren?
Corinne Ja, ik ben Corinne Keijzer, kom uit Amersfoort,
heb mijn eigen online marketing en communicatiebureau.
Ik help bedrijven met het opzetten en uitvoeren van hun
social media strategie waaronder ook het stuk webcare valt. En daarnaast geef ik
trainingen en workshops, en coach ik mensen die dat nodig hebben, op het
gebied van LinkedIn, Twitter en Facebook.
Amy en Martine Zo!
Corinne En daar hou ik me eigenlijk dagelijks mee bezig.
Dat is een hele mond vol! (ze lacht)
Jajaja, dat is ook altijd leuk om te vertellen ja.
Amy en Martine Je spreekt op Social Media Inspiration Day, wat spreekt je aan
aan SMID? Waarom doe je mee?
Corinne Eh, nou, jullie beeld staat even stil, ik weet niet of jullie me wel horen?
Amy en Martine Ja! We horen jou!
Corinne Ja? Okee, ik ben er weer. Wat me aanspreekt is de diversiteit, ik vind
het ontzettend leuk dat er uit zo verschillende hoeken mensen staan straks die in
een half uur tijd wat gaan vertellen, en ik weet gewoon dat ik aan heel veel
sprekers zelf ook nog heel veel ga hebben, en ja, ik verheug me er zelf eigenlijk
ook heel erg op om die te gaan zien.
Amy en Martine Leuk!
Corinne Ja!
Amy en Martine En waar ga je ons blij mee maken op SMID, wat ga je doen?
Corinne Nou, ik ben nog hard aan het nadenken, ik ben wat vragen aan het
stellen aan mensen die komen want ik vind dat de mensen die komen ook die
invloed mogen hebben. Facebook is natuurlijk heel divers, ik denk dat vooral
veiligheid bij mij voorop komt te staan. Privacysettings, en ja, wat tips voor de
pagina’s want ik merk dat mensen daar toch vaak moeite mee hebben: hoe krijg
ik likes en hoe zorg ik dat mijn fans naar mijn site trek, dat soort dingen. En dat
probeer ik in een notedop straks neer te zetten.
Amy en Martine Oke! Ja… de laatste vraag… wat moeten wij absoluut van jou
weten?

Corinne Absoluut.. nou volgens mij weet iedereen altijd alles al, ik ben gewoon
een open boek en bij mij staat alles online behalve mijn pincode (ze lacht). Dus
als je me volgt dan eh, ik ben echt een flapuit. Ik heb niet echt dingen die ik
voor mezelf houd, nee.
Amy en Martine Kun je iets vertellen over je hobby’s bijvoorbeeld? Iets wat eh,
waarvan je denkt, nou…
Corinne Ja, reizen, reizen, reizen! Daarom ben ik ook eigenlijk voor mezelf
begonnen uiteindelijk, eh, ik vond die 23 vakantiedagen die ik kreeg bij een baas
niet genoeg. Dus eh, ik vind het fantastisch om het hele jaar door overal naartoe
te kunnen waar we heen willen. En dat is wel onze.. ja, ik vind hobby een
rotwoord, ik denk altijd aan breien en puzzelen… ik vind het meer eh…
Amy en Martine (Ze lachen) Daar is ook niks mis mee! Toch Amy dat doe jij
toch altijd?
Ik brei me suf!
(Ze lachen)
Corinne Reizen is echt een passie, dat is iets waar wij ons leven eigenlijk
omheen eh, draaien, ja buiten natuurlijk dat ik internet en dergelijke ook tot
mijn hobby reken… maar dat eh…
Amy en Martine En waar zou je altijd nog heen willen?
Corinne Ik heb nog 3 A4-tjes vol… met allemaal… (ze lacht)
(Ze lachen)
Amy en Martine En welke staat bovenaan, welke staat bovenaan je
verlanglijstje?
Corinne Op dit moment denk ik toch Australië. Ja. We zijn naar Nieuw Zeeland
geweest en die heeft met stip alle landen en alle plekjes doen vervagen, zelfs de
Bounty-eilandjes in de Pacific eh… konden daar niet tegenop, en ik ben nu
eigenlijk nog meer nieuwsgierig naar Australië omdat er toch, ja, je hoort van
mensen dat dat nog mooier en leuker is, dat kan ik me niet voorstellen dus ik
ben nieuwsgierig.
Amy en Martine Okee. Super. Nou, we kijken er naar uit ook om jou te zien en
te zien spreken en ons te laten inspireren door jouw tips over Facebook en
dergelijke. En eh…
Corinne Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig naar jullie. Het (..) spreekt me ook heel
erg aan dus het lijkt me heel leuk om jullie ook te zien.
Amy en Martine Mooi! Tot 13 maart!
Corinne (Ze zegt iets)
Amy en Martine Wat zeg je?

Corinne Dat geldt voor alle sprekers, ik denk dat ik echt de hele dag bij iedereen
wel aan de lippen hang
Amy en Martine Nou dat wordt een feestje. Ja, we zijn heel blij met de sprekers
ook.
Corinne Ja, het is echt een leuke lijst, ik ken er een aantal niet maar de
onderwerpen wel natuurlijk, en degenen die ik wel ken weet ik dat het gewoon
toppers zijn dus.
Amy en Martine Super, helemaal goed. Tot de 13e, tot 13 maart!
Corinne Tot de 13e! Doeg, bedankt voor het bellen!
Met dank aan Jolita Kroon voor het uitwerken!
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