
Social media 
strategie



Even voorstellen.. 



Social media 
strategie, hoe 
pak je dat 
aan..?

1. Leuke trends en 
ontwikkelingen

2. Strategie in een notendop

3. Voorbeelden



Van opkomst naar afgang.. 

• Facebook verliest terrein.

• Instagram is sterk groeiende.

• Snapchat groeit door (2.400.000 
gebruikers).

• Twitter na sterke daling nu stabiel 
1.014.000 dagelijkse gebruikers. 



• Organisch bereik neemt af.. 

Tip: Focus op bereik i.p.v. likes.



Verandering in content

 Video 
 augmented reality
 Instagram stories
 Collection ads



Verandering in content

 Video 
 augmented reality (betaald) 
 Instagram stories
 Collection ads (betaald)



Algoritme

• Probeer niet slimmer te zijn dan het 
algoritme.. 



Strategie voor jouw 
bedrijf

• Ken je doelgroep 
• Kies je kanalen
• Bepaal je doelstellingen
• Maak een contentplanning per kanaal
• Kijk naar de resultaten 



Stap 1: Ken je doelgroep

 Van welke kanalen maakt je doelgroep 
gebruik? En wanneer? (Denk hierbij 
vanuit de costumer journey)

Welke informatie kan je bieden (wat is 
waardevolle content)? 



Stap 2: Kies je kanalen

Fa
ce

bo
ok •Krantje 

lezen

•25-54 jaar

•Opbouwen 
van relaties

•Loyaliteit 
merk, leads 
generatie & 
sales

•Voorbeeld: 
Tips

In
st

ag
ra

m •Plaatjes 
kijken

•18-29 jaar

•Opbouwen 
relaties en 
conversatie

•Branding, 
merk 
loyaliteit

•Voorbeeld: 
sfeer 
organisatie

Li
nk

ed
In •Jezelf 

verrijken 

•30-49 jaar

•Nieuws, 
artikelen, 
conversatie, 
netwerken

•Bedrijf 
ontwikkelen, 
B2B zaken, 
netwerken

•Voorbeeld: 
Kennis delen

Tw
itt

er •Nieuws 
verkrijgen

•25-34 jaar

•Nieuws, 
artikelen en 
conversatie

•Publieke 
relaties

•Voorbeeld: 
Actuele 
content (met 
nieuwswaarde)

 Elke kanaal heeft een eigen functie. 
Verbind content met het juiste kanaal.

B.v. garagebedrijf? 

Facebook: Zomercheck voor vakantie 
(blog naar website), reviews klanten
Instagram: Storie van een APK-keuring
LinkedIn: nieuwste technieken 
(autoriteit zijn en kennispartner) 



Stap 3: Bepaal je doelstellingen

Exposure: Gericht op bereik. Leent zich voor 
branding van je bedrijf. 
KPI’s: views, likes, volgers, websitebezoekers. 

Engagement: Mate van betrokkenheid. Leent 
zich voor merkloyaliteit. 
KPI’s: Interactieratio, sessieduur, clicks.

Influence: Mate waarin er over je gesproken 
wordt (gaan mensen in gesprek n.a.v. jouw 
bericht of word je ergens vermeld).
KPI’s: Sentiment, totaal bereik in externe media, share of 
voice. 

Action: De directe ROI. 
KPI’s: contact, downloads, inschrijvingen nieuwsbrief.

Exposure

Engagement

Influence

Action



Stap 4: Maak een contentstrategie

Mensen betrekken, 
bereiken en activeren op 

basis van de drie C’s

 Contact; ga in gesprek met je 
doelgroep (én luister)!
 Content; maak content binnen de 

interesse van je doelgroep.
 Conversie; betrokken mensen 

overzetten tot conversie. 
Content

Contact

Conversie



Contact

Ga in gesprek.. 

Geef je bedrijf een gezicht, wees 
persoonlijk, betrokken en dichtbij. 
Steeds vaker gebruik van humor, 
zelfspot en emotie.. 

Content

Contact

Conversie



Contact

Zoals het WNF..



Contact

Of de NS.. 

Antwoord van NS werd ruim 
350 keer geretweet.



Contact

Reageer ook als mensen 
over je praten.. 



Content

Zorg voor een juiste mix:

 Interesse
 Belonen
 Delen
 Geven

En… Maak gebruik van inhakers!

Content

Contact

Conversie



Interesse

Interesse:

Maak content binnen de interesse van 
je doelgroep.



Interesse

Interesse:

Maak content binnen de interesse van 

je doelgroep/volgers. 



Interesse

Interesse:

Maak content binnen de interesse van 

je doelgroep/volgers. 



Belonen

Belonen:

 Zet mensen in de spotlight, bedank ze 
en maak ze ambassadeur!



Belonen

Belonen:

 Zet mensen in de spotlight, bedank ze 
en maak ze ambassadeur!



Geven

Geven: 

 Geef ook iets weg.. Winnen is altijd 
leuk 



Geven

Geven:

 Geef ook iets weg.. Winnen is altijd 
leuk 



Geven

Geven:

 Geef ook iets weg.. Misschien niet 
winnen, maar maak de privé makelaar 
ook écht persoonlijk. Je hebt iets 
unieks te geven.. 



Delen

Delen:

 Oftewel: deel uitmaken.. 

Laat mensen meedoen of meedenken, 
organiseer dingen of stel vragen (keuze 
a of keuze b).



Haak in…

Haak in..  

Maak een jaarkalender en zoek bij 
voorbaat aanhakers.. 



Haak in…

Haak in..  

Maak een jaarkalender en zoek bij 
voorbaat aanhakers.. 



Conversie

Een betrokken achterban 
kan je overzetten tot 

conversie…

Content

Contact

Conversie



Conversie

Zo dus..



Stap 5: Kijk naar de resultaten

Recap; ben je op de goede 
weg? 

 Koppel je resultaten aan je 
doelstellingen. 
Wat werkt en wat kan er beter?
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