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Beste lezer,

Wat leuk dat je onze passie voor social media-marketing 
deelt!

Misschien ben je tegen al even begonnen met 
advertentiecampagnes en ben je tegen wat problemen 
aangelopen. Of misschien ben je gewoon benieuwd 
naar een handleiding of wat extra kennis.

Wat je situatie ook is, goed dat je deze whitepaper hebt 
gedownload!

In deze whitepaper nemen we je mee door de “wie, wat, 
waar” van het opzetten van een social media-campagne 
in Facebook Ads. Deze campagne heeft betrekkin op 
zowel Facebook als Instagram.

Om snel aan de slag te kunnen, gaan we er even van 
uit dat je al in het bezit bent van een Facebook account. 
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“Social media is niet meer weg 
te denken uit het dagelijks 
leven”. Het is een kreet die we 
zo vaak te horen krijgen dat 
zelfs de bewering zelf wat cli-
ché wordt. De essentie van de 
boodschap echter onmisken-
baar. Uit een onderzoek van 
Statista (2020) bleek dat we 
gemiddeld 144 minuten per 

dag spenderen aan onze social media-accounts, en 
dit aantal is nog altijd groeiende!
Het zou dan ook op zijn zachtst gezegd naïef zijn 
om de effecten van social media-marketing weg te 
wuiven. Iedere zichzelf respecterende marketeer 
doet er dan ook alles aan om bij te blijven. 
Dit kan soms best intimiderend zijn als je pas net 
komt kijken. Hoe bereik je je doelgroep? Wat is het 
verschil tussen feed en story? Verschilt dit op Face-
book van Instagram? Hoe stel je überhaupt een 
campagne op en wat is nou toch die Facebook pix-
el? 

Geen stress! 

In deze whitepaper helpen wij je jouw ideale social 
media-campagne op te zetten. Dankzij de duidelijke 
uitleg en stapsgewijze opbouw haal ook jij straks 
alles uit je socials!

Let’s get started!

Inleiding
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DRIE LAGEN

Een advertentiecampagne in 
Facebook Ads bestaat uit drie 
lagen (Smorenburg, 2019): de 
campagne zelf, de advert-
entiesets en de advertenties. 
Zie het als mapjes op je 
computer. De campagne 
zelf is de overkoepelende 
map. Wanneer je deze opent 
zie je iedere advertentie-
set als nieuw mapje en in die 
mapjes zitten weer meerdere 
advertenties. 

CAMPAGNE

De hoofdmap is vrij simpel. Deze map draa-
gt de naam van de campagne zelf. De instel-
lingen van deze map beperken zich tot “cam-
pagnedetails” en “A/b-test”. 

ADVERTENTIESET

De advertentieset is in essentie een map die 
meerdere advertenties groepeert. Ook geeft 
de advertentieset instructies mee aan de 
gekoppelde advertenties. Deze instructies 
bestaan bijvoorbeeld uit targeting en plaatsig.

ADVERTENTIES

In deze laag bevindt zich de content die de 
ontvanger te zien krijgt. Hier kun je je pagina 
linken, teksten invoeren en media toevoegen. 
Ook kun je hier aangeven waar de advert-
enties heen moet linken. 

De opbouw
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Het begin

Doelstellingen
Je inspanningen leveren natuurlijk 
vele malen meer op als je weet wat 
je wilt bereiken. Wil je bijvoorbeeld 
traffic genereren, conversies halen 
of simpelweg een groot aantal 
impressies maken? Deze keuze is 
volledig afhankelijk van de situatie 
binnen je bedrijf. 

Om te beginnen is traffic vaak een 
goede optie. Door voor traffic te 
kiezen optimaliseert Facebook de ad 
om zoveel mogelijk mensen naar je 
site te leiden. Je kunt zelfs instellen 
dat je alleen betaalt wanneer de 
site ook echt aan de ontvanger is 
getoond!

A/B-tests
De volgende optie waar je gebruik van 
kunt maken is A/B-testing. Hiermee kun 
je meerdere varianten tegelijk laten lopen. 
Deze varianten verschillen lichtelijk van 
elkaar waardoor je kunt meten welke variant 
het beste resultaat oplevert.

Een gouden tip voor A/B testing is om de 
aanpassing zo klein mogelijk te maken. Zo 
kun je het effect duidelijk toewijzen aan de 
oorzaak,

Budgetoptimalisatie
Om te voorkomen dat het budget per 
advertentieset niet in verhouding ligt met de 
grootte van de doelgroepen biedt Facebook 
aan om budgetoptimalisatie aan te zetten. 
Hierdoor geef je echter controle op en weet 
je niet letterlijk waar je geld heen gaat. Maar 
jij bent de expert!

Na het lezen van deze whitepaper weet je 
precies wat je doet. Hou dus zelf de controle 
en stel handmatig de budgetten in.
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It’s in the name
Advertentiesets hebben vele taken, maar 
daarvan is er één verreweg het meest belangrijk: 
targeting. Om het overzicht te houden vernoem 
je de advertentieset dan ook meestal naar de 
doelgroep die je ermee wilt targeten. Het is 
goed om te weten dat je zo veel advertentiesets 
kunt maken als je wilt.

Spend it wisely
Vervolgens geven we de advertentieset een 
budget mee. Hierbij is het belangrijk hoe groot 
de doelgroep van iedere ad-set is. Wanneer 
ad-set 1 maar 10.000 mensen omvat terwijl 
ad-set 2 wel 3.000.000 mensen zou kunnen 
bereiken is een 50/50 split niet altijd de juiste 
optie. Afhankelijk van welke groep volgens je 
analytics het meeste op zal leveren maak je een 
verantwoordelijke verdeling van het budget. 
Wij raden echter aan om dit uit te stellen tot na 
de volgende stap. Dan weet je namelijk pas hoe 
groot de doelgroep per ad-set is. 

Stel nu dat je doelgroep bestaat uit twee leeftijdsgroepen: 18-24 en 65+. Dan 
wil je waarschijnlijk een andere advertentie tonen op basis van leeftijdsgroep-
en. Dit is waar advertentiesets voor zijn.

Wie
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Narrowing down
Als medewerker van je bedrijf heb je vast al een idee 
welke doelgroep je wilt bereiken. Maar wanneer 
je met €10 per dag gaat targeten op honderden 
miljoenen manen die van voetbal houden is dat niet 
erg effectief. 

Hiervoor kun je ideaal gebruik maken van de 
Audience Insights tool van Facebook!

Met deze tool kun je jouw, nog veel te ruime, 
doelgroep invoeren inzien. Uit onderstaande analyse 
blijkt dat mannen van 18+ die van voetbal houden 
vaak ook interesse tonen in “Premier League”, 
“LaLiga”, “UEFA Champions League”, “WWE” en “NBA”. 
Gouden informatie! Maak een selectie van merken 
uit de resultaten en je hebt een veel beter beeld 
van wat voor mensen je advertentie te zien gaan 
krijgen. Daarnaast ben je veel minder afhankelijk van 
toevalstreffers omdat meerdere interessegebieden
de interesse voor jouw product bevestigen! 
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Door deze interesses toe te voegen als 
vereisten voor de doelgroep maak je de doel-
groep al snel kleiner én relevanter. Dit doe je 
door voetbal toe te voegen aan interesses 
van de ad-set. Vervolgens klik je op de knop 
“Doelgroep verkleinen”. Dit zorgt ervoor dat 
je een tweede rijtje interesses kan maken. De 
advertentie wordt dan enkel nog getoond aan 
mensen die in beide rijtjes minstens één inter-
esse hebben. Maken we bijvoorbeeld een rijt-
je met “Premier League”, “Nike Football”, “Leo 
Messi” en “LaLiga”, dan krimpt onze doelgroep 

in Europa al van 96.000.000 naar 21.000.000. 
Maak de targeting zo specifiek mogelijk tot je 
een groot deel van je doelgroep kunt dekken 
met het beschikbare budget. Facebook geeft 
dit zelf aan in de geschatte dagelijkse resul-
taten. Op deze manier voorkom je dat de ad-
vertentie maar een enkele keer wordt gezien 
door een ontvanger. Een intensief bereik op 
een kleine groep heeft namelijk veel meer ef-
fect dan een sporadisch bereik op een enorme 
groep. 
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Tekst
De tekst van social media content wordt vaak 
de ‘caption’ genoemd. Wanneer deze caption 
te lang is kiest het platform er vaak voor om niet 
alles direct te tonen. In plaats daarvan moet de 
ontvanger op “meer weergeven” klikken. 

Om dit te voorkomen wil je zo kort en bondig 
mogelijk zijn. Laat in hooguit 120 tekens weten 
wat je te vertellen hebt. Is dit niet genoeg? Zorg 
dan dat je de kern van de boodschap op een 
duidelijke manier in het toegevoegde beeld-
materiaal verwerkt. Een goede caption zou 
kunnen zijn: “Geniet tot 31 januari van 20% op 
geselecteerde items. Wees er snel bij, want 
op=op!”

Beeld
Mensen hebben vaak direct door dat iets een 
advertentie is en zullen er zonder na te denk-
en voorbij scrollen. De tekst neemt dan maar 
een klein deel van het scherm op en wordt 
vaak niet eens gelezen. Door je doelgroep 
frequent te confronteren met de advertentie zal 
vooral het beeld goed bij hen blijven hangen. 
Communiceer je merk en de boodschap zo 
duidelijk mogelijk in de advertentie zonder hier 
teveel tekst voor te gebruiken. Maar zorg er ook 
voor dat de afbeelding op zichzelf voldoende is 
om de boodschap te begrijpen.
Maak je een video? Zorg dan voor ondertiteling. 
Mensen scrollen vaak zonder geluid!

Nu we weten wie de advertentie te zien krijgen kunnen we ons richten op wat we hen nou eigenlijk 
willen vertellen. Dit is waar de advertentie vorm krijgt. 

Wat
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Oké, de wie en de wat zijn duidelijk. Maar waar gaan we de advertentie eigenlijk tonen?

Waar

Crossmediaal
Binnen de Facebook Adsmanager 
kun je aangeven dat de ad zowel 
op Instagram als op Facebook 
moet worden getoond. Dit is vaak 
een goede optie om je doelgroep 
optimaal te kunnen bereiken. 

Feed vs Stories
De meestgebruikte plaatsen om te 
adverteren zijn in de feed en tussen 
stories. Maar wat is nou beter?

Een eenduidig antwoord is er helaas 
niet. Het hangt er helemaal van af 
wat je wilt bereiken. Stories zijn ver-
ticaal georiënteerd en bieden dus 
mogelijkheden voor andere advert-
entievarianten. Ook zijn ze effectief 
als het gaat om het genereren van 
traffic. De ‘swipe-up’ is namelijk erg 
convenient. Een groot nadeel van 
stories is dat de advertentie vaak di-
rect wordt weggeklikt. 

Ook kun je een poll aan stories toevoegen om direct aan 
te zetten tot actieve engagement.
Door in de feed te adverteren bereik je over het algemeen 
minder traffic. Dit krijgt echter wel vaak meer aandacht 
dan eens story en kan mogelijk beter passen bij de 
boodschap die je over wilt brengen. 

Video
Wanneer je een goede video hebt kun je gebruik maken 
van de extra opties om te adverteren middenin andere 
video’s. Hier kun je ook zorgen dat mensen de video af 
moeten kijken waardoor er veel kansen liggen!



Afsluiting
Social media advertenties kunnen erg effectief zijn wanneer ze de juiste 
doelgroep bereiken. Het belangrijkste is dat je vooraf een goed beeld schetst 
van wie je probeert te bereiken, wat je wilt laten zien en waar je dat wilt doen. 

Onthou goed: een marketeer stelt over het algemeen het doel om minimaal 
een ROI van 3.0 te behalen. Dit betekent dat iedere euro die je uitgeeft aan 
advertenties in drievoud terug moet komen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de 
winstmarge op je producten, maar het is een goed uitgangspunt om mee te 
beginnen.

In be basis is kun je met deze kennis een succesvolle campagne opzetten. Maar 
laten we eerlijk zijn: we’ve only just scratched the surface. Heb je vragen, wil je 
meer weten of lukt het je simpelweg niet om je doelen te halen? Aarzeld dan 
niet en neem contact op met kevin.kloosterman@hotmail.com.
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