
28-07-2020



Online kennissessie Facebook & Instagram voor ondernemers in Waasland

Simone Maas Rick Moggré



8 vragen: Praktische tips & concrete stappenplan

Bestemming Waasland: Waasland als merk

Samen sterk: Campagne 2020 en inhaakmogelijkheden ondernemers

1) Concrete antwoorden op jullie vragen

2) Praktische handvatten

3) Tips om zelf mee aan de slag te gaan



Demp tussentijds je microfoon

Steek je hand op wanneer je iets wilt zeggen of vragen

Zet bij voorkeur je camera aan

Stel je vragen in de chat



Even voorstellen

DNA & kernwaarden Merkstrategie Merkactivatie





Dit drijft ons:



• Facebook & Instagram 

advertenties

• Google tekst- en 

banneradvertenties





De doelgroep

De doelstelling

De opzet van de posts

Facebook & Instagram



EEN BEZOEKER

BRENGT 

35 MIN
PER DAG DOOR

OP  FACEBOOK

EEN BEZOEKER

BEKIJKT

8 X
PER DAG ZIJN

FACEBOOK

VAN ALLE FACEBOOK 

GEBRUIKER “LIKED”

49%
DE PAGINA 

VAN EEN MERK

2.27 

MILJARD
FACEBOOK 

GEBRUIKERS (wereldwijd)

7.6 

MILJOEN 
BELGISCHE FACEBOOK

GEBRUIKERS

65,2%
VAN ALLE BELGEN

HEEFT FACEBOOK



Bereiken van doelgroep ‘ouderen’ t/m 65+

Combinatie van visueel & content

Actualiteit & evenementen

Doel: meer bezoekers naar je website

Facebook



35 miljoen
POSTS PER DAG

1 miljard
MAANDELIJKE 

GEBRUIKERS

500 miljoen
DAGELIJKSE 

GEBRUIKERS VAN 

STORIES

28 minuten
WORDT PER DAG OP 

INSTAGRAM GEKEKEN

18-34 JAAR
IS DE INSTAGRAM 

DOELGROEP



Bereiken van doelgroep ‘jongeren’ t/m 35 jaar

Focus op beeld: visueel visitekaartje

Doel: meer interactie & branding

Instagram



Facebook & Instagram



Facebook & Instagram

• 2-3 regels begeleidende tekst

• Sprekend beeld

• Call-to-action

• Facebook emoticons

• Link naar de website



Facebook & Instagram

• Kort maar krachtig

• Focus op beeld!

• Link naar de website

• Hashtags!





Aan de slag!



• Meld je aan

• Kies voor een simpele, 
herkenbare gebruikersnaam 
(liefst gelijk met andere social
media accounts)



Aan de slag!

• Logo of herkenbaar beeld

• Let op ronde uitsnede 

• Geen kleine teksten of elementen



Aan de slag!

• Titel: maximaal 30 tekens

• Omschrijving: maximaal 150 
tekens

• Geen zakelijke omschrijving, 
maar een statement of visie

• Eigen hashtag

• Activatie

• Link



Aan de slag!

Wat is het?
Een foto en beschrijving

Hoe lang is het beschikbaar?
Onbeperkte tijd zichtbaar 
op profiel



Aan de slag!

Wat is het?
Een foto of filmpje, eventueel met 
teksten of stickers

Hoe lang is het beschikbaar?
Gedurende 24 uur na plaatsen, via 
klik op profielfoto



Aan de slag!

Wat is het?
Een mapje met (door de gebruiker) 
bewaarde stories

Hoe lang is het beschikbaar?
Onbeperkte tijd zichtbaar via klik 
op ronde highlights onder biografie 



Aan de slag!

• Let op vierkante uitsnede

• Afwisseling: onderwerpen en 
perspectief

• Herkenbaarheid: dezelfde 
bewerking

• Samenhang: series van 3 x 3



Aan de slag!



Aan de slag!



Aan de slag!

• Aandacht trekken: start met vraag 
of statement

• Interactie: eindig met activatie 

• Waardevol: geef tips

• Mag langer

• Eigen hashtag

• Maximaal 30 hashtags



Richt je account in met korte teksten en een herkenbaar logo

Gebruik aantrekkelijke beelden met een gelijke opmaak

Zorg voor een waardevolle beschrijving

Gebruik hashtags

Tag personen en locaties

Deel actuele informatie in stories

Bundel stories in highlights

Instagram





Kort & krachtige berichten zorgen voor 80% meer
betrokkenheid

User generated content zorgt voor 28% meer betrokkenheid

Aanzetten tot (inter)actie door middel van call-to-actions zorgt
voor 2,85x meer kliks

Facebook & Instagram



• Kort maar krachtig

• 2-3 regels

• Call-to-action

• Inspelen op de actualiteit

• Facebook emoticons

• Link naar de website

• Deel berichten van derden

Interactie



• Stel vragen

• Like comments

• Vraag om meningen

• Speel in op actualiteiten

• #eigenwaas

Interactie



• Communiceer de voordelen

• Duidelijkheid

• Kort & krachtig

Interactie



Interactie:



Interactie

https://verbekefoundation.com/2017/03/will-beckers-nl-o1967/

https://verbekefoundation.com/2017/03/will-beckers-nl-o1967/


Interactie

Stel vragen en vraag om meningen

Gebruik een call-to-action (lees meer, bekijk meer)

Speel in op de actualiteit

Daag je volgers uit (spelelement, quiz, actie)



Interactie





18:00
VINDT ER DE MEESTE 

INTERACTIE PLAATS

WOENSDAG
IS DE DAG MET DE 

MEESTE INTERACTIE

15:00
IS DE BESTE TIJD OM 

TE POSTEN



Hoe zit dit voor Waasland?



Hoe zit dit voor Waasland?



Hoe zit dit voor Waasland?



Hoe zit dit voor Waasland?



17:00
VINDT ER DE MEESTE 

INTERACTIE PLAATS

WOENSDAG
IS DE DAG MET DE 

MEESTE INTERACTIE

21:00
IS DE BESTE TIJD OM 

TE POSTEN





Minimaal 1x en maximaal 5x per week

In de avonduren de meeste interactie

In het weekend de minste interactie

Kijk en leer van je volgers





Verhaal = story

• Tijdelijk: 24 uur zichtbaar

• Actueel: laat zien wat er nu gebeurt

• Persoonlijk: gebruik het voor een ‘kijkje achter de schermen’

• Interactie

Stories



Zowel Facebook als Instagram hebben een story-functie met een
vergelijkbare werking.

Facebook Instagram 

Stories

Facebook Instagram Facebook Instagram 



Instagram biedt meer mogelijkheden tot personalisatie:

• Stickers

• Interactieve elementen

• Aangepaste achtergronden

• Filmeffecten: boomerang

Instagram 

Stories



Stories



Stories



• Een kijkje achter de schermen bij een workshop

• Resultaten van workshops

• Evenementen

• Nieuwe artikelen uit de shop

• Omgeving

Stories 



Tag personen en locaties

Gebruik een gelijke opmaak

Plaats stories door op Facebook/ Instagram

Deel foto’s of stories van volgers (met vermelding)

Bundel stories rondom één thema in een highlight

Stories





KLIK KLIK KLIK

Plannen & beheren

https://later.com/
https://hootsuite.com/
https://www.semrush.com/


Plannen & beheren



Plannen & beheren



Plannen & beheren



Plannen & beheren



Maak gebruik van onderwerpen

Maak gebruik van vaste dagen & tijdstippen

Plan posts per week in (min. 1 - max. 5 per week)

Houd bij wat wel werkt en wat niet

Plannen & beheren





Meer likes, shares, comments en pagina likes

Meer verkeer naar je website

Evenementen & aankondigingen promoten

Adverteren



Een advertentieaccount

Facebook & Instagram pagina

Gekoppelde betaalmethode (bank of creditcard)

Adverteren



Adverteren



Adverteren



Adverteren



Begin met een laag budget (100€)

Zorg dat de boodschap duidelijk is

Zorg voor een Call to Action

Stel 1 doelstelling centraal

Adverteren





Is de feedback terecht?

Ga de dialoog aan

Accepteren van negatieve reacties

(negatieve reacties verwijderen/verbergen)

Referenties



Referenties

















DNA van Waasland centraal: eigen karakter & onderscheidend vermogen

Verhaallijnen: Creativiteit, Grenzen, Water, Verborgen parels

Verhalen: Concrete invulling thema

Routes & dagprograma’s: Ondernemers en locaties gekoppeld aan verhalen





Niet te netjes Maar ook niet overdrijven

Formeel Sympathiek Casual

Elegant Krachtig Ruw/grof

Sereen Rustig Schreeuwerig

Volgzaam Eigenzinnig Excentriek

Aarzelend Zelfverzekerd Overdreven

Voorspelbaar Verrassend Uitbundig

Saai Speels Humoristisch



Maar 1 dag in Waasland? Belachelijk!

→ Ruw

Stuk voor stuk creatieve enclaves in 
een steeds grijzer wordende wereld.

→ Overdreven / excentriek

Ook op je moet-ik-gezien-hebben-
lijstje: unieke dieren zoals reeën, 
bever en zelfs otters!

→ Uitbundig / casual

Doel. Een dorp zonder doel. 

→ Grof

Klank van het merk

Waasland ontdekken lukt nooit in 
één dag!

De rust van Waasland prikkelt je 
zintuigen en creativiteit. 

Spot unieke dieren als reeën, bevers 
en als je geluk hebt zelfs otters.

Doel. Zeker geen doelloos dorp







Corona-proof



is gericht op de lokale bezoeker

benoemt concrete locaties of actviteiten in de regio

wordt afgesloten met een activatie

bevat #eigenwaas

is eigenzinnig (durf te verrassen!)

haakt in op één van de vier thema’s



https://www.daar-om.nl/blogs/welk-social-media-kanaal-kies-je/

https://www.daar-om.nl/blogs/de-juiste-doelgroep-selecteren-
voor-adverteren-via-facebook/

https://www.daar-om.nl/blogs/facebook-tips-tricks-om-je-bereik-
organisch-te-vergroten/

https://business.instagram.com/advertising?locale=nl_NL

https://strakademie.nl/wat-kan-instagram-betekenen-voor-je-
bedrijf-instagram-for-business/
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