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SOCIAL MEDIA MADE EASY
10 TIPS OM JOUW BUSINESS ONLINE TE LATEN GROEIEN! 
Met veel plezier deel ik mijn leukste tips op het gebied van Social Media voor bedrijven. Een paar keer per week krijg ik de vraag of ik vooral beginnende “Social Media-ers”, kan helpen. En ja! Zeker 
wil ik dat. Daarom dat ik 10 ‘must know’ tips heb samengevat in dit e-book. Speciaal wordt er ingezoomd op de basis van Instagram; het snelst groeiende kanaal van dit moment. Daarnaast zitten er 
ook tips bij op ‘SELF’ niveau. Mijn filosofie is namelijk Skills & Self = Success; je kunt alle Skills wel leren maar als je dit niet kunt toepassen is de kans op lange termijn om ‘Success’ te creëren niet 
zo groot. Dus ga voor Skills én Self! 

Je mag dit ‘E-book’ trouwens ook download, brochure of iets anders noemen. Dat maakt niets uit. Het gaat erom dat ik deze kennis met jou wil delen, simpelweg om te laten zien hoeveel kansen Social 
Media biedt; voor elk type organisatie, bedrijf, ondernemer, marketeer of wat jouw achtergrond en doel ook mag zijn.

Ook omvat dit E-book een gratis Content worksheet. Vul deze in, print deze uit en hang deze op. Dan heb je op één A4 meteen overzicht op jouw contentstrategie, superhandig.  So! Maak hier gebruik 
van en ik wens je ontzettend veel plezier! 

 Liefs, 

Maria  
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1. CREËER EEN VISUAL FIRST MINDSET
Dit is wellicht de belangrijkste stap op het gebied van social media “Visuals First Mindset”;  84% van de online communicatie gaat 
namelijk via visuals; foto’s, video’s, gifjes, emoji’s, animations en stories. Bijna al onze online communicatie is dus visueel en deze 
lijn is stijgend. Daarom is het superslim om jezelf te trainen om in beelden te denken; “past deze visual bij het verhaal wat ik wil 
delen?” Kies EERST de foto die je wilt delen en bedenk er pas later de tekst bij! Dit klinkt als omgekeerde wereld maar dat mag 
ook anno 2019. Jouw fans, volgers zien namelijk zoveel beelden voorbij komen, daarom is het slim om hierover na te denken wat jij 
voor jouw bedrijf wilt uitstralen. 

Visuals First in vijf stappen 

Stap 1 kies het doel; wat wil je overbrengen 
Stap 2 kies je doelgroep; naar wie wil je dit overbrengen?
Stap 3 kies de visual die hierbij past 
Stap 4 bedenk de tekst
Stap 5 optimaliseer met emoji’s, eventueel een link naar een website/webshop

80% van de marketeers gebruikt visuals in hun online uitingen. Simpelweg  
omdat onze communicatie via Social Media grotendeels visueel gaat. 
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2. INSTAGRAM; HET SNELSTGROEIENDE KANAAL VAN HET MOMENT! GO FOR IT! 
Instagram groeit razendsnel. En dat is niet voor niets; Instagram is een photosharing app waarbij je snel foto’s kunt delen. Onder elke foto zet je een tekst en #hashtags. De #hastags kunnen gaan 
over jouw bericht, jouw bedrijf maar ook # waarop je gevonden wilt worden. 

Instagram account de basis 
 Titel 
  Biografie 
  Menu 

Home = je nieuwsfeed. Als je hierop klikt zie je alle berichten van de mensen en bedrijven die je volgt 
Zoekvenster = zoeken, hier kun je zoeken op personen maar ook op # 
+ = post delen, hier kun je dus jouw eigen bericht (foto met tekst) delen
Hartje = alle interacties; hier zie je de activiteiten van jouw volgers en van jou (dus wie jouw berichten leuk vinden e.d.) 

1 1
2

2

3

3
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Volgend ... 

Menu

Username

Biografie

Link

Berichten waarin je getagd bent
Jouw berichten

Hoogtepunten

Profielfoto
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3. STORY MARKETING; CLAIM JE ZICHTBAARHEID!  
Stories zijn korte verhaaltjes die 24 uur blijven bestaan in je stories zelf. Stories vind je op:

Vanuit de App zelf kun je een Story maken. De Story content hoeft niet ‘perfect’ te zijn, je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld kijkjes achter 
de schermen te delen, projecten waar je mee bezig bent, sneakpreviews of gewoon ‘toffe momentjes’. Stories gaan erg snel en zijn altijd 
verticaal. Je content, bericht, is een foto, korte video met een #, tag, location tag, gifje (bewegend icoontje), tekst en of een promotie. 
Uiteraard kun je dit naar wens opmaken.  In dat laatste geval is het eigenlijk dus simpel gezegd een supermoderne advertentie! 

Tips voor jouw Story Marketing op Instagram
• Bedenk vooraf welk type content je wilt gaan delen; welke kanten van jouw business wil je laten zien?
•  Het is handig om met een paar vaste elementen te werken, dus bijvoorbeeld, tekst in de kleur van je huisstijl, bepaalde Hashtags, GIF’s, of 

altijd een location tag (leuk als je op veel verschillende plaatsen bent). In ieder geval iets waardoor jouw volgers jouw ‘brand’ meteen gaan 
herkennen 

• Je kunt meerdere foto’s (Stories) tegelijk uploaden vanuit je fotocamera en bewerken (time saver!) 
•  Experimenteer eens met de functies zoals Boomerang (soort ‘versnelde’ video) of Superzoom (verschillende designtemplates en muziek) 
• Probeer een paar keer per week een Story te creëren en te delen; zo blijf je zichtbaar! 
• Het hoeft niet perfect te zijn! 

WhatsApp Facebook Snapchat Instagram LinkedIn
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4. INSTAGRAM; MAAK JE HOOGTEPUNTEN 
Weer Instagram ;-) maar goed, het is nu eenmaal het snelst groeiende Social Media netwerk van dit moment. Via Instagram Hoogtepunten kun je je Stories categoriseren. Superleuk én handig! 
De Hoogtepunten staan op je profiel. Je kiest zelf welke Stories je wilt laten zien in welke categorie en welke niet. Wees slim en maak ‘verhaaltjes’ per categorie. H&M Kids maakt bijvoorbeeld 
Hoogtepunten speciaal voor Baby’s, Denim, Holidays, Sweaters. Het leuke van Hoogtepunten is dat je deze zelf razendsnel opzet en 
vormgeeft. Heb je een nieuw idee, project of product? Dan kun je die meteen delen en promoten via jouw eigen Hoogtepunt. So! Use it! 
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So! How To -> Instagram Hoogtepunten maken

So! How To -> Instagram Hoogtepunten vormgeven 



5. #HASHTAG MARKETING; TE BELANGRIJK OM NIET TE GEBRUIKEN  
Hashtags hebben een functie, het zoeken en vinden van bepaalde topics ‘onderwerpen’. Middels het gebruiken van de juiste Hashtags kun je je engagement verhogen! Als jij je profileert aan 
de hand van bepaalde #Hashtags en mensen volgen die #Hashtags kunnen ze bij jouw profiel uitkomen! Daarnaast kun je op een event maar ook gewoon op je eigen website eenvoudig een 
stream laten zien met iedereen die meepraat over het onderwerp op een bepaalde hashtag. Zo stimuleer je anderen om ook weer hier over 
mee te praten! Kortom… online buzzzzzzzzzz! 

Op welke kanalen gebruik je Hashtags? 
• LinkedIn -> op je zakelijke pagina gebruik je 3 - 5 relevante Hashtags 
• Twitter -> op je Twitter account gebruik je 3 - 5 relevante Hashtags 
• YouTube -> op je YouTube account gebruik je 5 - 10 relevante Hashtags 
• Instagram -> op je Instagram Business account gebruik je 10 - 15 relevante Hashtags 

Hoe kies je de juiste Hashtags?
• Begin met zoeken, ga naar het Search vakje en typ jouw # in, je krijgt nu zelf suggesties
• Zet onder elke post die je publiceert de # 
• Experimenteer hiermee en kijk welke # jouw meer bereik / engagement opleveren 
• Ga zelf interessante, relevante # volgen en zie waar er nog kansen liggen! 
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6. VOLGERS?  
“Hoe krijg ik meer volgers?” “Hoe laat ik mijn kanaal groeien?” Zijn veelgestelde vragen. Natuurlijk kan het handig zijn om een 
grote community op te bouwen maar focus, vooral als je net bent begonnen, ook op de kwaliteit van je volgers. Veel volgers 
krijgen hoeft niet zo moeilijk te zijn (kopen is zo gedaan) maar gaan dit ook mensen worden die in de (nabije) toekomst ook 
zaken met jou gaan doen? 

Advies; focus je op de kwaliteit van je content en volgers. 
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7. BEGIN VANUIT DE BASIS; WAAR LIGT JOUW WAARDE? 
Oké. Even een oefening om jou aan het werk te zetten. Mijn filosofie is namelijk Skills & Self = Success! Je kunt alle Skills wel leren maar 
als je er niet over nadenkt, is de kans op Success op lange termijn, niet zo groot. Dus doe mee, geen excuses! Gewoon doen! 

Wat heeft jouw bedrijf als échte toegevoegde waarde voor jouw klanten? Een Instagram, LinkedIn, YouTube kanaal aanmaken is relatief snel 
gedaan. Maar de basis, wat is jouw onderscheidend vermogen in de ogen van jouw klant, is het allerbelangrijkste. Wat heb jij te bieden  
waardoor een klant zaken met jou wilt gaan doen? 

Schrijf het hier op.
In de ogen van mijn klant is dit mijn toegevoegde waarde in de markt:

1 

2 

3 

4 

5 
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8. GEEN TIJD? ECHT WEL! 
Sinds fabrikanten van smartphones de app ‘Schermtijd’ automatisch aan hebben staan, zie je dat mensen hier toch van opkijken. 
De smartphone is (bijna) onmisbaar geworden. Op zich is dat prima, mits je het inzet hoe jij het wilt. De praktijk is echter anders; 
veel mensen gebruiken de smartphone reactief. Met andere woorden; ze blijven reageren op posts, appjes, stories, comments 
van anderen. En een groot deel van dit ‘reactief zijn’ zit in het lezen, bekijken, scannen van andermans posts, stories, comments. 

En precies in dit punt zit jouw tijdswinst. 
Advies; stop NU met reactief zijn en ga die tijd besteden in het opbouwen van je eigen merk, je eigen brand, je eigen zichtbaarheid, je eigen 
communicatie met je (toekomstige) klanten en fans! 

Je tijd clusteren is de manier om je tijd effectief in te delen. Dit gaat verder dan social; ga eens bijvoorbeeld je mail checken op vaste tijden. 
Bijvoorbeeld:
• ‘s ochtends om 8.00 uur
• ‘s ochtends om 11.00 uur
• ‘s middag om 15.00 uur

Zo kun je snel genoeg reageren maar laat je je niet afleiden. Je beslist zelf wanneer je kijkt en reageert. De tijd die je gaat besparen door 
slim om te gaan met je tijd kun je investeren in je online & social media marketing! So! Nu nooit meer een excuus dat er ‘geen tijd is’! 
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9.  SO PRAKTISCH! DE KRACHT VAN DE 3 PUNTJES/LIJNTJES;  
WEES SELF IN CONTROL! 

Op zoek naar die ene instelling waardoor je een bericht kan aanpassen 
of instelling kan verwijderen? Elk Social Media channel heeft haar eigen 
design en menu. En soms is het even door de bomen zoeken naar het bos, 
vooral op je smartphone.

Maar één ding hebben de meeste Social Media Netwerken overeen; de drie 
puntjes/lijntjes. Onder deze drie puntjes/lijntjes staat vaak een menu waarbij 
je net die ene instelling kan vinden die je zocht. Dus, even de weg kwijt? Geen 
paniek, denk aan de drie puntjes/lijntjes. 
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10. JOUW CONTENTSTRATEGIE; CHANNELS CONTENT COMMUNICATIE  
Een contentstrategie. Misschien klinkt dit meteen wel heel professioneel, overdreven of juist heel leuk. Zakelijk gezien is het slim om hierover na te denken. En daar faciliteer ik graag bij. Daarom… de 
Channels Content Communicatie Worksheet! 

Op de volgende pagina zie je de Channels Content Communicatie Worksheet. Hier heb je in één overzicht welke type content jij gaat communiceren via welk kanaal, superhandig! 

So! Uitleg 
Vul dit in bij de Channels die jij gaat gebruiken. 

Content thema’s
Wat voor content wil je gaan delen? Denk hierbij aan content op het 
gebied van nieuwe producten, diensten, fun content, behind the 
scenes, artikelen, veelgestelde vragen. Kies de categorieën die jij 
wilt gaan delen.  (misschien leuk om dit met icoontjes te verleuken?) 

Type Content
Wat voor type content wil je gaan delen? Denk hierbij aan foto’s, 
video’s, animated gifs, teksten, blogs & vlogs. Kies per kanaal wat 
voor type content je gaat publiceren. 

Gebruik #
Hoe wil je gevonden worden? Kies # per kanaal waar # van toepassing 
zijn (Instagram, Twitter, YouTube) en kies jouw #Hashtags! 

Externe links
Naar welke websites wil je gaan verwijzen? (Dit hoeft uiteraard niet 
in elke post maar het is wel slim om hier alvast over na te denken.) 

Location Tags 
Wanneer ga je location tags (dus waar je bent, ‘check in’s) 
gebruiken? Op Instagram en Facebook zie je deze veel voorbij 
komen. Dat maakt het voor je volgers meteen duidelijk waar je bent. 
Wanneer ga jij ze inzetten? 

Emoji’s 
Met welke emoji’s wil jij je profileren? Een activiteit, een smiley die 
bij jouw doelgroep past? 

Frequentie posts 
Ga na hoe vaak jij wilt gaan posten per week. Handig want dan weet 
je meteen de impact op jouw agenda!
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CHANNELS CONTENT COMMUNICATIE
ACTIVITEIT INSTAGRAM INSTASTORIES FACEBOOK FB STORIES LINKEDIN TWITTER PINTEREST YOUTUBE WHATSAPP

Content thema’s

Type content

Gebruik #

Externe links

Location tags

Emoji’s

Frequentie posts

Beheerder
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SO! SUCCESS!
Ik wens je ontzettend veel success en plezier met jouw zakelijke Social Media!
Wil je meer weten over Social? Neem gerust eens vrijblijvend contact op!

 Liefs, 

Maria  
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LIFE IS ALL  
ABOUT  
SHARING
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