
Training social media 

Training

Door Paloma en Sanne, PS: be you



Waarom social een moetje is

• Social media is géén hype

• Real time infografic

• Mening van anderen is leading voor 
Generatie Z (>1992)

• We zijn visueel ingesteld

• Perfect voor bereik of betrokkenheid

• Richt je op niche marketing (regionaal en 
specials)

• Geen tot weinig kosten

• Je wil koopgedrag

• Je concurrenten doen het ook

http://snip.ly/oaoxx


• Bron sept 2017



Wat gaat er veranderen...

• Bron: Frankwatching



Trends 2018 

• Focus op bereik

• Bye Bye interactie

• Video, video, video

• Mobiel, mobiel, mobiel

• Augmented reality

trends



• Creativiteit binnen kaders

• Livestreaming

• Nieuwe privacy wetgeving

• Influencers (klein maar..)

trendsTrends 2018 



Tip: weet waar je doelgroep is





• Instagram = storytelling

• Visuele content is essentieel voor je marketingstrategie

• Je kunt HEEL veel mensen bereiken

• Het is de perfecte gelegenheid om een band op te
bouwen met publiek

• Het is goudmijn aan bruikbare feedback en inzicht!

• Het is super handig om je concurrentie in de gaten te
houden

Daarom



• Vul altijd je bio in

• Bekijk de uitstraling van je 
totale feed

• Volgen/liken/reageren

• Gebruik logo als profielfoto

Hoe



• Delen van posts alleen via FB

• Niet delen via Twitter!

• Gebruik #hashtags onder je 

post (meer tips later)

• Tag andere shops/merken in 

de tekst of in de foto

Hoe



• Wissel makkelijk van accounts

• Reageer met hashtags

• Probeer persoonlijk te antwoorden

• Wees creatief en bedenk leuke acties

PS: Workshop social media 

Hoe



Hoe

• Film/video

• Advertentiemogelijkheden!

• Bloggers zijn dol op IG

• Like, reageer en tag

• Plaats meerdere foto’s



Stories



• Kies de juiste IG-story instelling

• Normaal, Boomerang, Terugspeelvideo en 
Handsfree

• Gebruik foto’s van je camerarol

• Pin stickers vast op een bewegend 
object 

• Voeg muziek toe aan je video’s

• Gebruik kleur

• Swipen

• Personen uitsluiten of juist taggen

Stories



• Video is verticaal

• Ruimte overlaten voor tekst en doodles

• Instagram Stories op je Instagram timeline

• Video op timeline = minimaal 3 seconden

• Video op timeline = vierkant

• Vertel een verhaal

• Persoonlijk tintje

• Misschien binnenkort ook IG Stories delen op Facebook (testfase)

Stories



• Het bedrijfsprofiel

• Contactbutton toevoegen

• Statistieken inkijken en hier op 
inspelen

PS: Workshop social media 

Bedrijfspagina



Meer inzicht in 

je statistieken 

Statistics



Meer inzicht doelgroep 

en prestaties

Statistics



(Eindelijk) Makkelijker producten 

aanbieden op Instagram!

Shoppen



Shoppen



• Dat kun je doen vanuit de Instagram app of via Facebook

• Hoe maak je een Instagram doelgroep aan?

Adverteren



Voor een select gezelschap…



#1 Plaats interessante, kleurrijke foto’s en video’s

#2 Overdrijf niet met de filters

#3 Gebruik niet teveel hashtags (#)

#4 Post regelmatig

#5 Gebruik de explore knop voor inspiratie

#6 Gebruik ook IG Direct

#7 Zorg voor interactie

#8 Koop geen volgers

#9 Probeer shoutouts uit

#10 Blijf op de hoogte van trends

Take aways





• 160 miljoen leden in 200 landen

• In Nederland 7 miljoen gebruikers

• Joúw doelgroep dus ook

• Het grootste zakelijke sociale netwerk 

• Google ziet t als betrouwbare bron

• Employee advocacy = mond-tot-mond reclame: het faciliteren, 
activeren en motiveren van medewerkers om waardevolle content 
van de organisatie te delen met hun eigen netwerk via social 
media.

Waarom



3 Basis elementen!

1. Company page (gratis)
• Visitekaartje

• Lijm tussen medewerkers en hun netwerken

• Content is openbaar

• Duidelijke bedrijfsomschrijving

• Goede relevante achtergrondafbeelding

• Zorg dat medewerkers het bedrijf goed vermelden

• Persoonlijk gezicht en toegankelijker

basics





2. Faciliteer

• Maak 2 of 3 basisafbeeldingen

• Stuur goede bedrijfsinformatie

• Korte en duidelijke bedrijfs-

omschrijving

• Geen verplichting!

• Stimuleer, traint en voorbeeld

Basics 2





3. Marketing/campagne- en salesactiviteiten moeten aansluiten

• Marketing & sales beïnvloeden elkaar

• Goede contentstrategie

• Meer like/share/ comments
• (147%)

• Video
• Beste voor: korte informatieve‘how to’ 
content, testimonials, case studies.
• Korte LinkedIn blog posts bij de nieuwe video’s.

Basics 3



Deel content



Voor op je bureau..



FACEBOOK OPENINGSPAGINA



• Facebook blijft populair en wordt ook steeds populairder 

• Wereldwijd 60.000.000 Facebook pagina’s online

• 10,4 miljoen maandelijkse gebruikers in Nederland

• Mogelijkheid tot 
adverteren

• Content is goed te delen

• Nodig mensen uit voor 
je pagina

• binnenkort geld 
overmaken via 
Facebook Messenger

Waarom



• Download de app Pagina’s

• Altijd een bedrijfspagina aanmaken

• Van profiel wisselen

• Wat deel je nu op je bedrijfspagina?

Intro



• Wat wordt er beloond?

• Foto album

• Korte teksten

• Linkpost

Basics



• Linkpost

• ‘Gewone’post

Basics



• Meten = weten

• Kijk naar je totale bereik

• Creëer interactie

Analytics



• Tag mensen en pagina’s

• Koppel apps (bijv. Instagram)

• Geen logo in je omslagfoto
• Maak een evenement aan

PS: Clinic Facebook

Tips



Nog wat laatste tips…

• Reageer altijd

• Verander regelmatig je profielfoto

• Meerdere foto’s in 1 bericht

• Deel je bericht ook privé

• Denk goed na over je naam/url

• Je kunt een call 2 action
KNOP toevoegen

• Vraag om recensies

Tips



• Adverteren? Ga naar Advertentiebeheer op Facebook

• Download de app Advertentiebeheer op je telefoon

• Target op leeftijd, geslacht, werkgever, woonplaats, interesses, etc.

• Sponsored content

• Test met verschillende afbeeldingen

• Facebook draait om relatiemanagement

• Stel een maximum budget in

• Automatische advertentie-opties

PS: Clinic Facebook

Adverteren



• Kijk naar de concurrenten, wat doen zij? Leer hier van 

• Voorbeelden zien op Facebook? Volg deze stappen:

1.  Ga naar een advertentie in je eigen timeline

2.  Klik op de 3 puntjes en dan op ‘Waarom krijg ik dit te 
zien’?

3.  Klik dan op ‘advertentievoorbeelden beheren’

4. Klik op een van je interesses en je ziet veel 
voorbeelden. Ook de doelgroepselecties.

Adverteren maar geen inspiratie?



• Video krijgt voorrang  – niet via YouTube

• Live video – trigger/notificatie

• Ondertiteling

• ‘How to’best bekeken – hoe loopt het af?

• Vierkant of landscape? Of horizontaal

• Ga aan de slag met Facebook
stories.  Nieuw, concurrentie is laag.

video





- Hét kanaal voor clips en filmpjes

- Na Google grootste zoekmachine

- Wat is je doel? 

- Toegankelijk platform

- Abonneren en like

- Tags, titel, beschrijving

- Maak en video intro /outro

- Bedenkt een format

- Verras de kijker – teaser
Training social media 

Hoe



- Hét kanaal voor clips en filmpjes

Training social media 

Hoe

https://youtu.be/Bt9zSfinwFA


SHEET MET #TIPS ---- goed beeld zoeken



Belangrijke/handige apps

Vsco cam

• Draaien, bijsnijden en licht toevoegen

Whatsapp zakelijk inzetten

• KLM eerste officiële NL partij

• Gebruik het als online chat

• Geef je bereikbaarheidstijden aan

• Toon je vinkjes in het grijs

• Whatsappen via je scherm (handig!) 

• Stel dit in via de app op je telefoon (QR-code scannen)



Belangrijke/handige apps

A beautiful mess

• Collage, teksten, doodles

Training social media 

Instrack of Volgers + voor instagram  

• Inplannen!

Tagsforlikes

• Zoek in deze app naar de meest populaire Instagram hashtags.

• Let op: #tagsforlikes verwijderen



Boomerang

• Boomerang maakt snel 
meerdere foto's achter elkaar

• Houd je telefoon dus stil

• Boomerang speelt een video 
af, 
spoelt hem daarna terug en 
dit wordt vervolgens herhaald

• Sla de video op en post hem 
via andere kanalen

Tip: ook te vinden in Instagram Stories (en direct 

opslaan)

Belangrijke/handige apps



Powerwords – laat je inspireren! 

Voor social media: populair; gewild; favoriet; veel gekozen; meest gekozen; veel verkocht;veel 
gevraagd; wegens succes verlengd; anderen bekeken ook;  anderen kochten ook; meest bekeken; 
meest gewaardeerd; als beste  beoordeeld door; succes verzekerd; prijswinnaar; beste koop; 95% 
beveelt dit  aan.  

Schaarste: zeldzaam; exclusief;                                   beperkte oplage; op=op; wacht niet te lang;  
beperkt beschikbaar; tijdelijk;                                            geldig tot; actie aanbod; laatste week; alleen
vandaag; speciaal aanbod;                                             alleen op uitnodiging; beperkte toegang; 
alleen voor; beperkte oplage; exclusief voor; nu; onmiddellijk; nu 
meteen; mis dit niet;                                                         lastminute; privé; vertrouwelijk; persoonlijk; nog 2: 
17 minuten; 25 anderen bekijken deze pagina; nog maar 4 producten op 
voorraad; bijna uitverkocht; zo lang de voorraad strekt; gelimiteerde editie. 

Autoriteit: aanbevolen door; speciaal aanbevolen; ons advies; onze tip(s);  geadviseerd; gecertificeerd; 
bewezen; getest; garantie; zonder risico;  goedgekeurd; betrouwbaar; vertrouwen; beschermen; 
bescherming; veilig;  veiligheid; levenslang (in positieve zin; onvoorwaardelijk; succes verzekerd.   

Commitment en consistentie: mijn bekeken; mijn bewaard; mijn persoonlijke pagina; ja ik wil…;  ja ik
vind; tips voor M. van Kranenburg; voor u geselecteerd; ga verder naar stap 2; je bent al op x %; 
doorgaan met bestellen; bestelling afronden. 



Een krachtige                       is:

#Eenvoudig te onthouden / communiceren

#Aansprekend

#Herkenbaar

#Zo origineel mogelijk (check ook accounts): 
voorkom foute associaties

#Kort en krachtig: houd ruimte over voor je boodschap

#Duidelijk

#Positief, trots: iets wat je graag wil delen, waar je bij wil horen

#Uitnodigend

#Geen leestekens: bij een leesteken wordt de hashtag afgebroken





SEO = super belangrijk!

• Wat is SEO?

• Zoekwoordenonderzoek

• Linkbuilding

• Nieuwe en unieke content

• Zoekwoorden in de titels

• Reviews

• Mobiele site is een must

• Zorg voor deelknoppen



PS: wil je nóg meer?
Je kunt ons altijd bereiken!

info@psblog.nl

www.psblog.nl

www.instagram.com/psblog

www.facebook.com/psblog.nl

06 22 72 99 57

Training social media 
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