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Je wil met socialmediamarketing jouw organisatie 
onder de aandacht brengen bij een diverse 
doelgroep. En belangstelling wekken voor jouw 
producten of diensten. Maar hoe zorg je ervoor dat 
huidige en potentiële klanten jouw berichten zien 
en dat de berichten voor hen relevant zijn? 

Hoe kun je de kansen van sociale media volledig 
benutten? En welke strategieën kun je inzetten 
om tot een succesvolle social mediacampagne te 
komen? Doe je voordeel met deze whitepaper vol 
tips voor een effectieve socialmediacampagne.
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Met socialmediamarketing wil je je bedrijf onder de aandacht brengen bij je doelgroep. 
Versterk de interactie met je doelgroep via social media. Social media bieden volop kansen 
voor jouw bedrijf.  Maar hoe zet je de verschillende social media platform succesvol in? 
Maak kwalitatieve content die je doelgroep aanzet tot actie. Om zo je branding te versterken 
en nog aantrekkelijker te worden voor je potentiële klanten.

In deze whitepaper lees je meer over de kansen die social media biedt, hoe je deze het beste 
kan benutten en geven we je tips voor een succesvolle social media campagne. 
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Hoofdstuk 1: De social media kansen voor bedrijven
Tegenwoordig is social media een belangrijk onderdeel geworden 
in het dagelijks leven van miljoenen mensen. Sociale media wordt 
al veel ingezet door bedrijven en met name Instagram en Facebook. 
Sociale media zorgt voor meer naamsbekendheid, interactie met 
de klant, goedkoper adverteren, koopgedrag beïnvloeden en het gene-
reren van meer bezoekers op je website. Maar hoe benut je de kansen 
van social media volledig? Dit zijn vijf belangrijke social media 
kansen waar je vandaag nog mee aan de slag kunt.

1) Geavanceerde opties om je posts te verrijken
Sociale platforms zijn constant bezig met jou als gebruiker, maar 
ook als klant jou beter te kunnen bedienen. Ongeveer 60% van de 
gebruikers ontdekken producten of diensten via Instagram, blijkt 
uit onderzoek van het platform. Hierdoor is Instagram een functie 
gaan bedenken, om een product te taggen in plaats van een persoon. 
Daarnaast onderneemt ongeveer 75% van de gebruikers actie, zoals 
het bezoeken van websites, het reageren en delen van posts of 
het invoeren van zoekopdrachten. Instagram wordt daarmee een 
verlengstuk van de webshop.

2) Nieuwe platforms ontdekken
Vaak worden ‘standaard’ platforms zoals, Instagram, Facebook en 
LinkedIn ingezet door bedrijven. Toch biedt een platform als Snapchat 
enorm veel mogelijkheden en kansen voor bedrijven. Snapchat wordt 
weinig ingezet als marketing platform, wat zonde is omdat gebruikers 
van Snapchat zeer te spreken zijn over de gebruiksvriendelijkheid 
van het platform. Zeker als jongeren tot de doelgroep behoren, is 
Snapchat voor jouw bedrijf interessant. Zo heeft Fanta een paar jaar 
geleden een Halloween-film uitgebracht op Snapchat, genaamd ‘The 
Lens’. Deze campagne moet de doelgroep bewust maken van de Snap-
chat-filters en het merk aan Halloween verbinden. Het frisdrankmerk 
wil Nederlanders hiermee enthousiasmeren Halloween te omarmen.
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3) Inspireer je doelgroep
Succesvol zijn op social media hangt onder andere af van het 
type content dat je plaatst. Uit onderzoek is gebleken dat mensen 
zoeken naar motivatie en graag willen leren. Dit kan op een 
eenvoudige manier door gebruik te maken van quotes of citaten. 
Daarnaast werken tips en vragen stellen heel goed. Als je een 
vraag stelt toon je interesse en creëer je betrokkenheid. Dit 
waardeert je doelgroep. Zorg ervoor dat je vraag kort en 
eenvoudig is en kom snel to the point. 

4) Een groter platform zorgt niet automatisch voor meer succes
Ongeveer 88% van de bedrijven zet Twitter in, maar als je kijkt 
naar het totale aantal volgers van alle onderzochte bedrijven op-
geteld, dan is dat erg laag vergeleken met Facebook en Instagam. 
Op Twitter is dat 74.473 volgers in vergelijking met 1,2 miljoen 
likes op Facebook. Echter plaatsten de onderzochte bedrijven ook 
weinig content,  zo werd in een maand tijd gemiddeld maar 4,5 
berichten geretweet. In dat geval moet je je als bedrijf afvragen 
of dat op een snel en tijdsgebonden sociaal netwerk als Twitter 
wel effectief is. Ze zouden hun focus dan beter op andere sociale 
media kunnen richten.

5) Klantbetrokkenheid verhogen door klantdata in te zetten
Om de klantbetrokkenheid te verbeteren is het belangrijk om 
klantdata te verzamelen. Leer de klant kennen, weet wat hij/zij 
het liefst doet en over praat op een bepaald moment, zodat je 
gericht persoonlijke berichten kan sturen. Zo zijn alle berichten 
op Facebook gepersonaliseerd. Bij emailmarketing is 85% van 
de berichten gepersonaliseerd. Uit onderzoek van Adweek blijkt 
dat maar weinig bedrijven klantdata verzamelen en bijhouden. 
Slechts 30% van de bedrijven verzamelt data over content. Juist 
kwaliteit bepaalt het succes van een bedrijf op Social Media. 
Maak daarom posts die aansluiten bij een kleine groep mensen, 
dat meer oplevert dan een massabericht, wat vaak niet bij jouw 
doelgroep terecht komt.
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Hoofdstuk 2: 3 strategieën voor succesvolle social mediacampagnes

Social media is niet meer weg te denken uit een algemene onlinestrategie van een 
bedrijf. Met een social mediastrategie wordt beschreven hoe en waarom je social media 
gaat inzetten. Ik zal 3 belangrijke strategieën uitlichten die je kunt inzetten om tot een 
succesvolle social mdiacampagne te komen.

1) Persoonlijke interacties
Het is belangrijk dat er genoeg interactie is tussen jou als merk en je volgers. 
Hiermee kan je voorkomen dat je content eenrichtingsverkeer wordt. Door 
middel van community building en storytelling kun je interactiviteit stimule-
ren. Zo kan je met community building je volgers onderdeel laten uitmaken 
van je merk. Dit kan door ze te vragen om ideeën, feedback en mee te laten 
denken aan eventuele nieuwe producten/diensten. Naast dat je ze verbindt 
aan je merk, kom je als merk tot nieuwe inzichten in waar je klanten behoefte 
aan hebben.
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2) Livestreams
Filmora heeft onderzoek gedaan naar het gebruik en de mogelijkheden van 
livestreaming op social media. Cijfers uit het onderzoek tonen de populariteit 
aan van livestreams. Zo geeft meer dan 75% aan liever een live-video te bekij-
ken dan een artikel te lezen van een merk. Vooral grappige en nieuws gerela-
teerde video’s doen het goed. Deze live-video’s zijn het populairst op Facebook 
(45%) en YouTube (44%). Een live-video doet het beter dan een reguliere video 
op Facebook. De live-video wordt drie keer langer bekeken.

3) Influencers
Influencers zijn onmisbaar voor een succesvolle social 
mediacampagne. Door influencers in te zetten kun je een
authentieke social mediacampagne lanceren en een 
hogere ROI (return on investment) behalen. Influencers
kunnen een gerichte doelgroep van jouw merk bereiken. 
Ze weten wat hun publiek bezighoudt, waardoor zij heel
goed jouw merk kunnen promoten. Influencers hebben
een persoonlijke connectie met hun doelgroep, 
waardoor hun volgers sneller advies van hen aannemen 
en daardoor sneller overgaan tot kopen.

7



ZO HAAL JIJ HET MAXIMALE UIT 
SOCIALMEDIAMARKETING
Tips voor een effectieve social mediacampagne

Hoofdstuk 3: Meer informatie

Wil je meer uit je social mediakanalen en berichten halen? Zorg ervoor 
dat jouw aantrekkelijke berichten zichtbaar zijn voor jouw doelgroep op 
het juiste kanaal en daarbuiten. Laat media-adviseurs met jou mee denken 
om te zien wat het voor jouw bedrijf kan opleveren. Daarnaast kunnen ze 
jouw helpen met het bedenken van een effectieve strategie waardoor jouw 
socialmediacampagne een succes wordt.
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De Social Media training.nl verzorgt een eendaagse training waarin je zakelijk 
gezien de vier belangrijkste platforms leert kennen: Business,  Instagram, 

Facebook en Linkedin. Doel van de training is om je praktische professionele 
kennis en vaardigheden te geven in het zakelijk toepassen van deze social 

media platforms.

Meld je nu aan!
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