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Dit E-book is geschreven door J&R Marketing met als doel de lezer meer inzicht te geven in de 
mogelijkheden van Social Media. Terwijl sommige ondernemers nog bang zijn voor negatieve 
effecten van Social Media, zijn de platformen voor veel andere bedrijven al van grote waarde 
geweest en niet weg te denken uit het dagelijkse beleid. De verschillende Social Media worden 
wereldwijd zoveel gebruikt dat geen enkele ondernemer er meer omheen kan. 
 
Het gebruik van Social Media wordt steeds meer toegepast door ondernemers. Niet gek, het is gratis 
en heeft een enorm bereik. Op Facebook, Twitter en YouTube kunt u potentiële klanten vinden en zij 
vinden u. Bedrijven die vandaag nog gebruik maken en kennis opdoen van de ontwikkeling en 
mogelijkheden van Social Media zullen hier later de vruchten van plukken.  
 
Door goede strategieën toe te passen en de juiste berichten te plaatsen, is het voor elke 
onderneming mogelijk om succes te behalen op Social Media. Maar hoe gaat dit nu precies in zijn 
werk? J&R Marketing neemt u via dit E-book bij de hand en zal belangrijke marketingconcepten via 
Social Media uiteenzetten. Zo zal onder andere worden ingegaan op het starten met Social Media, 
het creëren van naamsbekendheid en de voordelen van de verschillende mediakanalen. Met de 
toepassing van de tips in dit E-book kunt u direct aan de slag. Lees snel verder en ontdek hoe u uw 
bedrijf kan presenteren via Social Media. 
 
Veel leesplezier en succes met het doorvoeren van onze tips! 
 

J&R Marketing 
  

Zaken doen via Social Media 
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Sinds de komst van Web 2.0 heeft Social Media een hoge vlucht genomen. Het is via Social Media 
voor iedereen mogelijk om informatie te delen op een gebruiksvriendelijke manier. Social Media zijn 
eigenlijk media die u laten ‘socializen’ met de omgeving waarin u zich bevindt, maar ook met de 
doelgroep(en) waarmee u zich verbindt. Social Media bieden uw bedrijf dus goede mogelijkheden 
om in contact te komen met potentiële klanten. En nog helemaal gratis ook. 
 
Social Media zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten. Elk kanaal heeft andere mogelijkheden 
en biedt unieke marketingmogelijkheden. Wat kan Social Media nu eigenlijk voor u doen? Via Social 
Media kunt u als ondernemer onder andere: 

- De naamsbekendheid van uw onderneming vergroten 
- Continu in contact staan met uw doelgroep en/of klanten 
- Gratis (of tegen lage kosten) informatie over diensten en producten verspreiden  
- Beter vindbaar worden in Google 
- Uw netwerk vergroten 

 
Hier komen een aantal grote voordelen van Social Media naar voren, maar voordat u begint met 
Social Media moet u zich goed bedenken dat Social Media twee kanten kunnen hebben. Enerzijds 
kunt u door middel van Social Media veel positieve aandacht creëren voor uw onderneming. 
Anderzijds kunnen Social Media uw bedrijf ook ernstige schade aanbrengen wanneer berichtgeving 
tot verkeerde interpretaties of negatieve aandacht voor uw onderneming leidt.  
 
Twee voorbeelden om dit te illustreren: 
Positieve aandacht voor KLM na een Facebook-bericht  
waarin zij het populaire ‘Kakhiel’ imiteren en tegelijkertijd  
hun actie, de Werelddeal Weken, promoten: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatieve aandacht voor KLM na een tweet waarin  
zij verwezen naar de WK-wedstrijd Nederland – Mexico.  
Zij stootten een grote groep internationale reizigers  
(Mexicanen) voor het hoofd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Waarom Social Media zakelijk gebruiken? 
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2.1 Bepaal het doel van het gebruik van Social Media  
Een fysieke onderneming begint u ook niet zonder plan, dus waarom wel online? Een goede 
voorbereiding kan u veel tijd schelen in de uitvoering. Bepaal daarom voordat u begint wat u precies 
wilt bereiken met de inzet van Social Media en welke doelgroep u wilt aanspreken. Denk hierbij 
voornamelijk vanuit uw eigen onderneming en zet Social Media niet alleen in omdat u denkt dat dit 
moet of omdat uw concurrent het ook doet. Bedenk juist wat het uw onderneming kan opleveren.  
 
Er bestaan vele verschillende doelen die bereikt kunnen worden met behulp van Social Media. U zult, 
voordat u begint met de opzet van Social Media, moeten bepalen welk doel u wilt bereiken. Een 
aantal voorbeelden zijn: 

- Naamsbekendheid vergroten 
- Klantenservice uitbreiden 
- Meer te weten komen over interesses en bezigheden van uw doelgroep 
- Een gezicht geven aan het bedrijf 
- Beter gevonden worden in Google 

 
Heeft u dit eenmaal bedacht, dan zult u ook moeten bedenken wie uw doelgroep is en hoe u deze 
doelgroep wilt bereiken. Daarover zullen we hieronder meer vertellen. 

 

2.2 Voer een doelgroepanalyse uit 
Wanneer u een doelstelling heeft vastgesteld, moet u bedenken wie uw doelgroep is. Het beste wat 
u daarvoor kunt doen, is een doelgroeponderzoek. Pas wanneer u uw doelgroep kent en weet te 
vinden, kunt u beginnen met het maken van een Social Media-strategie. Maar hoe vindt u nu uw 
doelgroep? Wanneer u de volgende drie stappen uitvoert, weet u precies waar uw doelgroep zich 
bevindt en waar zij online behoefte aan heeft. 
 

2.2.1 Ontdek waar uw doelgroep actief is 
Er wordt dagelijks onderzoek gedaan naar het gebruik van Social Media. Hierbij wordt onder andere 
onderscheid gemaakt tussen sekse, verschillende leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en 
interessegebieden. Zeker wanneer u nog niet actief bent op Social Media is het verstandig om eens 
uit te zoeken waar u uw doelgroep kunt vinden. Er staan verschillende soorten onderzoeken op de 
website van Marketingfacts. Dit bureau verzamelt statistieken van over de hele wereld en hier vindt 
u dus waardevolle informatie voor uw bedrijf.  

 
Om echt gericht op zoek te gaan naar een specifieke doelgroep (specifieker dan hierboven 
beschreven), dan zijn er een aantal tools die u kunt gebruiken. U kunt natuurlijk kiezen voor de 
zoekfuncties van verschillende Social Media. Via zoekwoorden die voor uw onderneming relevant 
zijn, kunt u zoeken waar uw doelgroep actief is. Daarnaast zijn er andere tools die u een eind op weg 
helpen.  Zo kunt u Social Searcher gebruiken, een tool die op basis van opgegeven zoekwoorden de 
status updates van gebruikers onderzoekt op Facebook, Twitter en Google +. Een ander soortgelijk 
programma is Social Media Check. Deze tool geeft aan op welke kanalen uw zoekwoord het meeste 
voorkomt en welke gebruikers deze term vaak gebruiken. Tot slot nog een handige tip: via 
Followerwonk kunt u bekijken welke Twitteraars behoren tot uw doelgroep. Deze tool bekijkt 
namelijk de beschrijvingen van een Twitter-account. Wanneer iemand binnen uw doelgroep valt, 
kunt u deze gebruiker direct volgen.  
 

2.2.2 Leer uw doelgroep kennen 
Wanneer u weet wie uw doelgroep is en waar deze te vinden is, bent u nog niet klaar. Het is 
belangrijk om te weten waar uw doelgroep in geïnteresseerd is en wat zij dagelijks doet. Zo kunt u  

2. Beginnen met Social Media voor uw onderneming 

http://www.marketingfacts.nl/
http://www.social-searcher.com/
http://www.socialmediacheck.nl/
http://followerwonk.com/
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inspelen op de wensen en behoeftes van uw doelgroep en op die manier meer omzet genereren. U 
leert uw doelgroep kennen door haar te volgen. U kunt zich daarom aanmelden voor blogs en fora en 
u zult de gebruikers die vallen binnen uw doelgroep moeten gaan volgen. Denk bijvoorbeeld aan het 
volgen van gebruikers op Twitter, Instagram of Pinterest. U kunt daarnaast lid worden van relevante 
groepen op Facebook en LinkedIn. Wanneer u lid bent, kunt u zich mengen in het gesprek, maar ook 
op de achtergrond blijven en alleen observeren. Een handig programma om uw eigen Social Media 
overzichtelijk te volgen, is Sprout Social. Het is niet helemaal gratis, maar het geeft u veel informatie 
over degenen die u volgt. 
 

2.2.3 Blijf uw doelgroep volgen 
Als het goed is, weet u na het uitvoeren van stap 1 en 2 waar uw doelgroep zich online bevindt en 
waarin uw doelgroep geïnteresseerd is. Dit is een goede stap in de juiste richting, maar helaas zijn 
Social Media veranderlijk, net als uw doelgroep. Het is daarom belangrijk dat u uw doelgroep continu 
blijft volgen om te weten hoe zij een Social Media-kanaal gebruiken. En wanneer u toch online bent, 
kunt u gelijk zien hoe gebruikers reageren op uw aanwezigheid. 
 

2.3 Bepaal welke Social Media u wilt inzetten 
Nu duidelijk is waar uw doelgroep zich bevindt, kunt u gaan bepalen welke Social Media u wilt gaan 
inzetten voor uw onderneming. De grootste Social Media-platformen in Nederland zijn Facebook, 
YouTube, LinkedIn en Twitter. Daarnaast zijn ook Google +, Instagram en Pinterest in opkomst. Alle 
platformen bieden mogelijkheden voor uw onderneming, maar u hoeft zeker niet op ieder Social 
Media-platform aanwezig te zijn. U kunt beter kiezen voor enkele Social Media-kanalen, die passen 
bij uw onderneming en die geschikt zijn voor uw doelstellingen.  

 

2.3.1 De meest gebruikte Social Media-kanalen in Nederland 
 

Facebook 8,9 miljoen gebruikers 

YouTube 7,1 miljoen gebruikers 

LinkedIn 4,1 miljoen gebruikers 

Twitter 3,5 miljoen gebruikers 

Google + 3,3 miljoen gebruikers 

Instagram  1,4 miljoen gebruikers 

Pinterest 1,1 miljoen gebruikers 

 
Facebook wordt in Nederland het meest gebruikt met ca. 9 miljoen gebruikers. Van deze gebruikers 
is 50% zelfs dagelijks actief. Het is daarom elk bedrijf sterk aan te raden om actief te zijn op 
Facebook. Naast Facebook biedt ook YouTube veel mogelijkheden. Na Google is YouTube de grootste 
zoekmachine ter wereld. Maar heel weinig ondernemingen zijn actief op YouTube, wat gunstig is 
voor uw onderneming. U kunt filmpjes plaatsen over uw onderneming, uw producten of uw 
diensten. Zo kan een makelaar filmpjes plaatsen van het huizenaanbod en een reisbureau van 
diverse vakantiebestemmingen. Verder zijn ook LinkedIn, Twitter en Google + erg handig voor de 
promotie van uw producten, diensten of speciale acties. Bij het laatstgenoemde kanaal is het zo dat 
hoe meer personen uw website een +1 geven, des te hoger uw website komt te staan in Google. Zorg 
daarom altijd voor een Google +1 knop op uw website.  
 
Kortgezegd zijn er verschillende kanalen met verschillende eigenschappen. Bekijk altijd goed welk 
kanaal geschikt is voor uw doelstellingen. 
 

  

http://sproutsocial.com/
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2.3.2 Mogelijkheden per Social Media-kanaal 

Hieronder hebben wij voor u per kanaal op een rijtje gezet voor welke doelstellingen zij geschikt zijn. 
Dit verschilt natuurlijk wel per bedrijf en per branche. 
 

 Branding PR Informeren Webcare Klantenbinding Productontwikkeling Salesondersteuning 

Facebook        

YouTube        

LinkedIn        

Twitter        

Google +        

Instagram         

Pinterest        

 
= Geschikt 
= Matig geschikt 
= Niet geschikt 
 

Het bedrijf CMO heeft een uitgebreid overzicht gemaakt van verschillende Social Media en de 
mogelijkheden op het gebied van SEO, Brand Awareness, Customer Communication en Traffic 
Generation. Bekijk het overzicht hier. 
 
Zoals gezegd, het is erg belangrijk dat u weet welke eigenschappen de verschillende kanalen hebben 
en hoe uw onderneming hier gebruik van zou kunnen maken op een manier die uw bedrijf ten goede 
komt. Heeft u een webwinkel waarbij het visuele aspect erg belangrijk is? Dan is het aan te raden om 
actief te zijn op Social Media waar u foto’s en filmpjes kunt plaatsen. Heeft u een onderneming met 
voornamelijk diensten als product? Dan heeft uw klantenservice prioriteit en zult u een kanaal 
moeten gebruiken waarop uw klanten met u kunnen communiceren. 
 

2.4 Maak een strategie voor het bereiken van uw doelgroep 
De volgende stap is het maken van een goede strategie waarmee u uw doelgroep effectief bereikt. 
Dit onderdeel is erg belangrijk binnen het opstartproces van de bedrijfsmatige Social Media. 
Wanneer u namelijk niet goed weet wat u wilt communiceren en wanneer, dan zal degene die u 
bereikt er ook weinig van snappen. U zult moeten nadenken over onderstaande, belangrijke 
vraagstukken: 
 

 Wat wordt er wel en niet gecommuniceerd via Social Media? 
Het is allereerst van belang om te bedenken wat er wel en wat er niet gecommuniceerd zal worden 
via Social Media. U heeft in de eerste stap een doelstelling geformuleerd. Bedenk nu goed met welke 
berichten u deze doelstelling kunt verwezenlijken. Wilt u graag een gezicht geven aan uw bedrijf, dan 
zult u voornamelijk persoonlijke informatie moeten gaan delen. Wilt u juist meer bekendheid en 
volgers genereren? Dan kunt u nadenken over het inzetten van Deel & Win-acties. Of wanneer u juist 
uw klantenservice wilt aanbieden via Social Media, dan zult u continu beschikbaar moeten zijn om te 
reageren op vragen van uw klanten. Welke doelstelling uw bedrijf ook heeft, maak een plan en schrijf 
in grote lijn op wat u wilt communiceren via Social Media. En niet minder belangrijk: wat u niet wilt 
communiceren via Social Media. 
 

 Hoeveel tijd kan er worden besteed aan Social Media? 
Het maken van een planning is belangrijk voor de implementatie van de Social Media-strategie. Zorg 
er dus voor dat u van tevoren een realistisch schema maakt waarin per dag of per week staat 
beschreven hoeveel tijd u kwijt bent aan het plaatsen van berichten, het bijhouden van Social Media- 

 

  

 

http://www.cmo.com/content/dam/CMO_Other/articles/CMO_Guide_Social_2014.pdf
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berichten van uw doelgroep en het opdoen van ideeën voor blogposts. Een voorbeeld van een 
dergelijk schema ziet u hieronder: 

 
 Welke personen zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van berichten op Social Media? 

Wie doet wat? Is één persoon verantwoordelijk of een team van medewerkers? Heeft iedereen 
evenveel verantwoordelijkheden? Dit zijn belangrijke vraagstukken wanneer u begint met de inzet 
van Social Media. Uit onderzoek komt naar voren dat het goed is om vroeg in het proces een 
eindverantwoordelijke aan te stellen. Zo komt er snel duidelijkheid voor de onderneming over het 
gebruik van Social Media. In kleine bedrijven kan dit door één persoon worden gedaan. In grote 
bedrijven wordt er vaak voor gekozen om een team van mensen eindverantwoordelijk te stellen. 
Bijna alle Social Media-platformen hebben een functie om beheerders aan te maken. Met deze 
functie kunt u personen binnen uw bedrijf op verschillende niveaus toegang geven tot het gebruik 
van de Social Media. De niveaus van toegang kunnen verschillen van inzage in de gegevens en cijfers 
van het Social Media-platform tot het aanmaken en verwijderen van campagnes en advertenties. 
Bedenk dus goed hoe u het beheer van de bedrijfsmatige Social Media inricht. 
 
De functie van een Social Media-verantwoordelijke is complex. Iemand moet beschikken over 
communicatieve- en creatieve vaardigheden, maar moet daarnaast ook enige technologische kennis 
hebben van de Social Media. Verder is het van belang dat diegene ook nog eens voldoende inzicht, 
ervaring en affiniteit heeft met het gebruik van Social Media. Wat verwacht u verder van uw Social 
Media-medewerkers? Maak van tevoren duidelijk welke verantwoordelijkheden zij hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan: 

- het claimen, optimaliseren en onderhouden van Social Media 
- het verzamelen, creëren en delen van relevante content 
- het communiceren met de doelgroep (berichten delen, vragen stellen en reageren) 
- het faciliteren en beheren van online omgevingen 
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Dit zijn zomaar wat voorbeelden van taken en verantwoordelijkheden van een Social Media-
medewerker. Uiteraard ziet dit er binnen elke organisatie anders uit, aangezien elke organisatie 
andere doelstellingen heeft en een andere strategie gebruikt.  
 

 Hoe worden de resultaten gemeten? 
Alle tijd en moeite die in sociale activiteiten wordt gestopt is leuk, maar het draait uiteindelijk om het 
boeken van resultaat. Toch blijkt uit onderzoek dat slechts de helft van de Nederlandse bedrijven de 
resultaten niet eens meten. Twee redenen hiervoor zijn: er is geen budget om onderzoek te laten 
doen en er is niet voldoende kennis aanwezig over het meten van Social Media-resultaten. Toch is 
het belangrijk om wel te meten, anders besteed u wellicht veel tijd en geld aan de verkeerde 
berichtgeving. Meet daarom altijd uw Return On Investment (ROI). Return On Investment bestaat 
niet altijd uit winst in de vorm van geld. Ook het onderhouden van contact met uw doelgroep kan 
gezien worden als ROI. Zonder uw doelgroep is er namelijk geen (of weinig) conversie. Maar hoe 
meet u nu wat de ROI van uw zakelijk Social Media is? 
 
Wat u wilt meten hangt af van het doel van uw Social Media-inzet. Heeft u de Social Media ingezet 
om meer bezoekers te krijgen op uw website? Of heeft u de Social Media juist ingezet om meer 
naamsbekendheid te vergaren? In beide gevallen zult u andere gegevens willen meten. Een 
belangrijke tip: zorg dat u bijhoudt wat u meet, zo kunt u deze gegevens vergelijken met de 
resultaten op een later tijdstip. De volgende indicatoren zijn voor bijna ieder bedrijf interessant: 

 Bereik 
Wie bereikt u met uw berichten en groeit dit aantal? Bekijk per maand hoeveel bezoekers uw 
Social Media krijgen. Zo kunt u bekijken of dit aantal groeit en welke berichten populair zijn. 

 Engagement 
Hoe betrokken is uw doelgroep? Bekijk hoe vaak uw berichten worden gelezen, gedeeld en 
hoe vaak er wordt gereageerd. Ook Facebook likes en Google  +1’s zijn belangrijk en geven aan 
in hoeverre uw doelgroep uw organisatie steunt. 

 Traffic 
Hoeveel bezoekers komen via Social Media op uw website? Dit kunt u bijhouden met Google 
Analytics. Bekijk of door uw aanwezigheid op Social Media uw site beter gevonden wordt. 

 
Niet alleen via Google Analytics kunt u resultaten meten, maar dit kan tegenwoordig ook bij de Social 
Media-kanalen zelf. Zo heeft Facebook een speciaal beheerdersysteem waar u statistieken kunt 
bekijken. In onderstaand voorbeeld ziet u de cijfers van de populaire facebookpagina ‘Delfsail 2016’. 
Hoewel het nog wel even duurt voordat dit zeilevenement in Delfzijl plaatsvindt, worden de 
berichten nu al goed bekeken, geliked en gedeeld: 
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2.5 Integreer de Social Media in uw bedrijfswebsite 
Zorg ervoor dat de Social Media waarop u actief bent ook worden geïntegreerd in uw website. U 
denkt misschien: ‘het is toch de bedoeling dat bezoekers van Social Media naar de website worden 
geleid en niet andersom? En als Social Media worden geïntegreerd op de website is de kans aanwezig 
dat bezoekers op deze links klikken en de website verlaten’. Dat klopt, deze kans is aanwezig. Maar 
toch raden wij u sterk aan om Social Media-links te laten zien, en wel om de volgende redenen: 

 U bezoeker weet dat u actief bent op meerdere kanalen. Dit komt vertrouwd over. 
 U geeft bezoekers de mogelijkheid om uw pagina’s te delen, gunstig voor uw onderneming. 
 Bezoekers kunnen zien wie van hun vrienden en connecties uw website leuk vinden. 
 Door de Social Media-links te plaatsen op uw website, worden zij hier onderdeel van. Dit is 

gunstig voor uw positie in Google. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw Social Media kunt integreren in uw website: 
 

2.5.1 Integratie van Facebook-volgers  
Laat zien welke gebruikers uw Facebook-pagina hebben geliked. De bezoekers van uw website zien 
dit direct bij binnenkomst op de homepagina. Zitten er toevallig vrienden of connecties van de 
bezoeker bij? Dan komen deze vooraan te staan. Dit principe heeft veel weg van mond-tot-mond 
reclame. Uw website komt op deze manier direct vertrouwd over.  
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2.5.2 Social Media-knoppen onder aan uw pagina’s 

Gebruik de onderstaande Social Media-knoppen onder blogberichten en/of informatieve teksten op 
uw website. Wanneer bezoekers de pagina interessant vinden, kunnen zij deze makkelijk delen op 
het gewenste Social Media-kanaal. En dit geeft uw onderneming positieve aandacht. 

 
2.5.3 Versterk het effect van een tekst met de Blog Plug-in van Facebook  

Installeer de Blog Plug-in van Facebook. Bezoekers kunnen hierna reageren op teksten die u op uw 
website zet. Deze reacties verschijnen niet alleen op uw website maar vervolgens ook op uw 
Facebook. Hierdoor versterkt het effect van uw bericht. Meerdere bezoekers zullen het bericht zien 
langskomen in hun netwerk.  
 

2.5.4 Laat testimonials zien op uw website 
Laat de tweets waar u trots op bent zien op uw website. Wat is een betere aanbeveling dan positieve 
reacties van klanten of leuke berichten over uw bedrijf? Laat deze berichten één voor één voorbij 
komen op uw website. Om dit te installeren kunt u gebruik maken van www.tweetamonial.com 

 

2.6 Bereik duizenden mensen! 
Sinds kort bestaat er een nieuwe tool om bezoekers sociaal te laten betalen voor uw content, 
namelijk via www.betaalsociaal.nl. Sociaal betalen, wat is dat nou weer? Het is een manier waarop u 
uw bezoekers kunt verleiden tot het delen van uw berichten. Schrijf eens een interessante blog met 
tips of weetjes over uw product of dienst en zorg ervoor dat bezoekers deze blog alleen kunnen lezen 
wanneer zij uw bericht delen of liken. Je ruilt dan als het ware uw waardevolle informatie voor een 
bericht op Facebook, Twitter, Google + of LinkedIn. Op deze manier wordt uw bericht ontzettend 
snel door veel mensen gezien en bereikt u snel duizenden mensen. 
 
Onderzoek wijst uit dat wanneer een vriend of een kennis iets aanbeveelt gemiddeld 57% van de 
mensen het aanbevolen product eerder kopen dan wanneer zij de advertentie zelf zouden zien in 
bijvoorbeeld een tijdschrift of op televisie. Daarnaast geeft maar liefst 84% van de mensen aan dat zij 
het meest vertrouwen op mond tot mond-reclame. Mede hierom is betaalsociaal.nl een erg 
krachtige tool waar u snel resultaat mee kunt boeken.  
 

  

http://www.tweetamonial.com/
http://www.betaalsociaal.nl/
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3.1 Altijd aanwezig zijn 
Be there, be relevant, be optimized; dit zijn zeer belangrijke peilers die vanuit Google worden 
meegegeven. Maar hoe zorg je er nu voor dat je altijd aanwezig bent op Social Media, dat jouw 
berichten relevant zijn en dat je pagina geoptimaliseerd is voor de bezoekers? Verschillende Social 
Media-kanalen bijhouden en actief inspelen op berichten vergt veel tijd. Om tijd te besparen en toch 
actief te zijn op Social Media, zijn er systemen ontwikkeld waarop u precies kunt zien op welke 
kanalen uw onderneming actief is. Op die manier hoeft u niet meer naar de verschillende kanalen om 
te zien wat er speelt, maar ziet u alles tegelijk in één overzicht. Een voorbeeld van zo’n systeem is 
Hootsuite. Hootsuite biedt, naast het overzicht, de mogelijkheid om berichten voor te 
programmeren. Deze berichten zullen dan geplaatst worden op een aangegeven tijdstip, via een 
aangegeven kanaal. Voor het beheer van verschillende Twitter-accounts raden wij u aan om gebruik 
te maken van tweetdeck.com. 
 
Met het gebruik van Social Media-systemen zoals hierboven beschreven, is uw onderneming altijd 
aanwezig op Social Media. Ook als u zelf op dat moment niet aanwezig bent.  
 

Door berichten voor te programmeren kunt u inspelen op actuele zaken, zelfs als u zelf op dat 
moment te druk bent. Denk daarbij aan een inhaak-advertentie op feestdagen of tijdens bepaalde 
grote evenementen. Bent u zelf aanwezig bij zo’n evenement? Dat weerhoudt u er tegenwoordig niet 
meer van om berichten te plaatsen. Meer hierover vertellen we in paragraaf 3.2, hieronder. 
 

3. Hoe te gedragen op Social Media? 
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3.2 Inspelen op berichten van gebruikers, bepaalde data of evenementen 
Elk bericht is anders, dus zal er ook een gepaste reactie op moeten komen. Houdt bij het schrijven 
van een reactie altijd uw doelstelling en doelgroep in het achterhoofd. Vrijwel iedereen kan uw 
reactie lezen en u wilt niet dat een bericht uw bedrijf slechte publiciteit oplevert. Denk daarom goed 
na over mogelijke gevolgen voordat u iets plaatst, maar wees er ook snel bij. Social Media zijn snelle 
kanalen en zij vragen dan ook een snelle reactie van u. Wees niet bang: hoe meer u bezig gaat met 
Social Media, hoe beter u snapt wat wel en niet gewaardeerd wordt en hoe sneller u kunt reageren 
op berichten van uw doelgroep. 
 

3.2.1 Inspelen op berichten van gebruikers 
Het is belangrijk om met een positieve toon te reageren op berichten van gebruikers. Hoeveel kritiek 
u of uw organisatie ook om de oren krijgen, blijf altijd rustig en beantwoordt vragen zo goed 
mogelijk. Er is natuurlijk niet altijd sprake van kritiek, vaak hebben gebruikers ook interessante 
vragen die u prima kunt beantwoorden. Probeer in uw antwoord eens positief verrassend te zijn. Zo 
zult u sneller indruk maken op de gebruiker en iedereen die het bericht leest. Bekijk onderstaand 
voorbeeld van humor in de webcare van Samsung Canada maar eens. Nadat een trouwe klant vroeg 
om een gratis Samsung telefoon reageerde Samsung op een goede manier: 
 
 

 
 

 
 
Uiteindelijk kregen beide berichten zoveel positieve aandacht dat Samsung de klant alsnog beloonde 
met een gratis, unieke Samsung Galaxy S3. Op de achterkant van het toestel hadden zij de tekening 
van de klant geplaatst: 
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3.2.2 Inspelen op bepaalde data 
Bepaalde dagen, zoals feestdagen of vakantiedagen, zijn bij uitstek geschikt voor inhakers. Met 
inhakers bedoelen we berichten of advertenties die ‘inhaken’ op de bijzondere dag. Een inhaker kan 
heel veel positieve aandacht genereren voor uw onderneming. Daarbij is de juiste toon en inhoud 
van groot belang. Maar het is ook belangrijk om al vroeg op de dag een leuk bericht te plaatsen. Dan 
zal uw bericht gedurende dag wellicht veel aandacht krijgen. Bekijk de voorbeelden hieronder maar 
eens: 
 
Telefoonprovider Hi kwam op Blue Monday met onderstaand bericht. Het doel van deze advertentie 
is niet de promotie van een product, maar eerder om Hi op een leuke manier in de spotlights te 
zetten. En dat is gelukt. Het bericht kreeg veel aandacht en werd door veel gebruikers gedeeld. 
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Tijdens Pasen kwam Heineken met onderstaand bericht. Zoals u kunt zien heeft de biergigant ook 
een ‘ei’ verstopt. Door tijdens deze feestdagen humor te combineren met de bedrijfsnaam, kreeg 
Heineken veel positieve aandacht. 
 

 
 
Tot slot nog een laatste voorbeeld van Albert Heijn. Zij publiceerden op Valentijnsdag de 
onderstaande advertentie. Met de woordspeling laat Albert Heijn zien dat zij als supermarktgigant 
ook humor hebben. 
 

 
 
Mensen houden ervan om te lachen, dus waarom zou u humor niet inzetten in uw communicatie? 
Natuurlijk moet u hiermee wel oppassen, zeker wanneer u gebruik maakt van sarcasme of humor ten 
koste van iemand anders. Dit kunt u beter niet doen. Maar wanneer u goed nadenkt over de inhoud, 
kan een inhaker u veel positieve aandacht brengen.  
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3.2.3 Inspelen op evenementen 

Het is ook altijd aan te raden om in te spelen op grote evenementen zoals het WK voetbal, de 
Olympische Spelen en de Elfstedentocht. Het betreft hier evenementen die veel mensen 
bezighouden en die vaak een saamhorigheidsgevoel geven. Hét moment om een goede inhaker de 
deur uit te doen. Hieronder volgen twee voorbeelden van inhakers tijdens het WK voetbal (2014): 
 
Calvé Pindakaas zette deze afbeelding een dag na de wedstrijd Nederland - Spanje online. Het is voor 
iedereen duidelijk dat hier een jonge Robin van Persie wordt afgebeeld. Naast deze afbeelding zijn er 
ontzettend veel afbeeldingen gemaakt van de duik van Robin van Persie. Deze waren razend populair 
op Social Media. Slim van Calvé om hier ook op in te spelen.  
 

 
 
Na de wedstrijd Nederland – Costa Rica postte Andrélon onderstaande afbeelding. Zij haakten op een 
grappige manier in op de prestaties van keeper Tim Krul, die ervoor zorgde dat Nederland doorging 
naar de halve finale. 
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3.3 De juiste tone-of-voice 
Hoe zit het nu met de toon in uw bericht? Is het beter om zakelijk te blijven of wordt humor, zoals in 
bovenstaande berichten, meer gewaardeerd? En moeten berichten persoonlijk zijn of kan er wel op 
de massa worden ingezet? Hier wordt al jaren over geschreven en nog steeds zijn de meningen 
hierover verdeeld. Wat wel in alle berichten naar voren komt, is dat de beste tone-of-voice een 
menselijke toon is. Maar hoe schrijft u nu op een menselijke manier met zakelijke contacten? Wij 
hebben een aantal tips voor u. 
 
Mensen schijnen op een intuïtieve manier aan te kunnen voelen wanneer een bericht recht uit het 
hart komt en wanneer er sprake is van zogenoemde ‘corporate communicatie’. Hoe hard u ook uw 
best doet, als u berichten schrijft die alleen maar als doel hebben een product te verkopen, dan zal 
een ander dit snel in de gaten hebben. Probeer daarom dicht bij uzelf, uw klant of uw doelgroep te 
blijven en probeer vooral niet te geforceerd te verkopen. Denk bij het plaatsen van berichten 
bijvoorbeeld eens na over hoe u zou reageren op uw privé-account. In onderstaand voorbeeld is hier 
goed op ingespeeld door KLM:  
 

 
Wat mensen ook altijd graag willen, is eerlijkheid en een kijkje achter de schermen. Niemand heeft 
iets aan een ontwijkende of verdedigende houding wanneer het bijvoorbeeld een klacht betreft. Dus 
durf toe te geven dat ook uw onderneming soms fouten maakt. Wanneer uw onderneming een 
gezicht krijgt en transparant laat zien wat zij doet, zullen veel mensen uw onderneming meer 
vertrouwen geven. Dit kunt u al bereiken door zo nu en dan een foto van medewerkers te plaatsen of 
door een filmpje op te nemen in uw werkruimte. Vindt u dit teveel van het goede? Dan kunt u er ook 
voor kiezen om iets minder persoonlijke informatie te delen. Zet bijvoorbeeld het cadeau van een 
jarige medewerker op de foto in plaats van de medewerker zelf. Of bekijk onderstaand voorbeeld 
van Desperados: 
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Verder zijn mensen van nature hedonistisch, ze willen zich goed voelen en vermaakt worden. Humor 
spreekt daarom ook veel mensen aan en werkt vaak goed. Maar pas hier ook mee op: grappen ten 
koste van anderen zullen voor velen misschien grappig zijn, maar uiteindelijk kan uw bedrijfsnaam 
ernstige schade oplopen door negatieve publiciteit. Zorg er dus voor dat niemand gekwetst wordt en 
iedereen er de humor van kan inzien. Wanneer u hierin een goede weg weet te vinden, zullen veel 
mensen met een lach terugdenken aan uw bedrijf en hier een goed gevoel aan overhouden. NS 
maakt daar goed gebruik van in onderstaand voorbeeld: 
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4.1 Durf te investeren 
Gratis adverteren, wie wil dit niet? Het is goed om zuinig te zijn met uw geld, maar vaak is een 
financiële injectie echt nodig om uw onderneming te laten groeien. Loopt het nog niet zo goed met 
uw bezoekersaantallen en wilt u deze zo snel mogelijk laten oplopen? Overweeg dan eens gebruik te 
maken van betaald adverteren via Social Media-kanalen. 
 
Via Social Media-kanalen zijn er verschillende opties tot adverteren. Zo kunt u heel geschikt via 
Facebook adverteren wanneer u gericht uw specifieke doelgroep(en) wilt bereiken. Ook via Twitter 
kunt u met uw advertenties een specifiek doelgroep aanspreken. U kunt er ook voor kiezen om via 
YouTube te adverteren. YouTube is een onderdeel van Google, waardoor de 
advertentiemogelijkheden erg uitgebreid zijn. Tot slot is er ook de mogelijkheid om via LinkedIn te 
adverteren. Hieronder hebben we de mogelijkheden voor u op een rijtje gezet: 
 

4.2 Adverteren op Facebook 

Waarom zou u ervoor kiezen om te adverteren op Facebook? Ten eerste is Facebook het grootste 
sociale netwerk ter wereld. Het netwerk heeft meer dan 1 miljard gebruikers over de hele wereld, 
waarvan ongeveer 9 miljoen Nederlandse gebruikers. Wilt u dus dat uw advertenties gezien worden? 
Adverteer dan op Facebook. Verder is adverteren op Facebook ook ontzettend handig, u kunt 
namelijk instellen dat uw advertentie alleen bij een specifieke doelgroep terechtkomt. Met het 
speciale programma Facebook Ads kunt u op basis van verschillende criteria uw advertenties 
vertonen in de gewenste doelgroep. Het gaat om criteria als leeftijd, geslacht en regio, maar ook om 
interesses, activiteiten en profielkenmerken. Ook is het een voordeel dat via Facebook de 
advertenties zowel tekst als beeld kunnen bevatten, waardoor u meer mogelijkheden krijgt om uw 
boodschap over te brengen. Tot slot kunt u via Facebook statistieken inzien. Bekijk wie u heeft 
bereikt met de advertenties en hoe vaak deze zijn gedeeld en hoeveel likes er zijn gegenereerd. Zo 
kunt u bepalen welke berichten wel en niet aanslaan bij de doelgroep. Vervolgens kunt u uw 
campagne optimaliseren. 
 

4.2.1 Facebook Retargeting 
Deze vorm van adverteren wordt momenteel nog door maar weinig ondernemers ingezet, terwijl er 
zeer grote resultaten mee behaald kunnen worden. Facebook Retargeting richt zich op bezoekers die 
al interesse hebben getoond in een product op uw website, maar dit product nog niet hebben 
aangeschaft. Wanneer deze bezoekers nu op Facebook inloggen, kunt u er met Facebook Retargeting 
voor zorgen dat er advertenties worden getoond van ditzelfde product. De kans dat de bezoeker de 
schoenen alsnog bij u aanschaft wordt op deze manier aanzienlijk groter. Met een goed doordachte 
Facebook Retargeting kunnen enorme resultaten worden behaald. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Adverteren op Social Media  
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4.3 Adverteren op Twitter 

Met adverteren op Twitter heeft u, net als met Facebook, een miljoenenpubliek voor zich. Er zijn 
meer dan 3 miljoen actieve Twitteraars in Nederland en ongeveer 500 miljoen over de gehele 
wereld. Daarnaast kunt u instellen dat uw advertentie alleen bij een specifieke doelgroep (binnen uw 
volgers) terechtkomt. U kunt uw doelgroep selecteren met behulp van criteria demografie en 
interesses. Tot slot kunt u via Twitter statistieken inzien. Bekijk wie u heeft bereikt met de 
advertenties en hoe vaak deze zijn geretweet. Zo kunt u bepalen welke berichten wel en niet 
aanslaan bij de doelgroep. Vervolgens kunt u uw campagne optimaliseren. 
 

4.3.1 Advertentiemogelijkheden van Twitter 
Twitter heeft verschillende handige manieren om te adverteren. U kunt kiezen uit o.a.: 

- Uitgelichte Accounts: Via deze groep kunt u ervoor zorgen dat uw account wordt getoond in 
de ‘Wie te volgen’ sectie. Op die manier zien potentiële klanten uw account sneller. 

- Uitgelichte Tweets: Via deze advertentiemogelijkheid kunt u ervoor zorgen dat uw Tweets 
worden uitgelicht bij mensen die u nog niet volgen.  

- Uitgelichte Trends: Via deze laatste groep kunt u een hele dag met uw Twitter-account 
getoond worden in de populaire sectie ‘Trends in Nederland’. U bent dan 24 uur zichtbaar 
voor heel Twitterend Nederland. 

 
4.4 Adverteren op YouTube 

Naast Facebook en Twitter is ook YouTube een interessant medium voor advertenties. Laat uw 
publiek zien wat u doet, hoe u dit doet en waarom dit uw passie is door middel van een video. Uw 
naamsbekendheid wordt enorm vergroot wanneer u start met adverteren in YouTube. Natuurlijk 
kunt u het kanaal ook inzetten om een nieuw product te introduceren of bezoekers naar uw website 
te sturen. 
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Voordelen van YouTube zijn onder andere dat het de grootste videosite ter wereld betreft en na 
Google de grootste zoekmachine. Met meer dan een miljard bezoekers per maand biedt YouTube 
goede advertentiemogelijkheden. Daarnaast kunt u adverteren met tekstadvertenties, maar ook 
met banners en video's. U kunt uw advertenties gericht inzetten om de gewenste doelgroep te 
bereiken. U kunt uw advertenties inzetten op basis van criteria als leeftijd, geslacht en regio, maar 
ook op interesses en profielkenmerken. Net als bij Facebook en Twitter kunt u ook bij YouTube de 
resultaten meten van uw advertenties. 
 

4.4.1 Advertentiemogelijkheden van YouTube 
Er zijn drie verschillende advertentiemogelijkheden die u binnen YouTube kunt gebruiken, namelijk 
In-Stream, In-Display en In-Search: 

- In-Stream: In-Stream video’s kunnen worden weergegeven in YouTube-video's (aan het 
begin van de video) en op pagina's in het Google Display Netwerk. Na vijf seconden heeft de 
kijker de mogelijkheid de advertentie over te slaan.   

- In-Display: Met In-Display video’s kunt u een video promoten naast YouTube-video's. 
U betaalt in dit geval alleen wanneer iemand ervoor kiest de video te bekijken. 

- In-Search: In-Search videoadvertenties zijn advertenties (met video) die tevoorschijn komen 
in je zoekresultaten op YouTube, zoals hieronder te zien is: 
 

 
4.5 Adverteren op LinkedIn 

Tot slot willen we ook adverteren op LinkedIn nog even onder de aandacht brengen. Ook dit medium 
biedt interessante mogelijkheden voor uw onderneming. LinkedIn is het grootste zakelijke netwerk 
ter wereld, met in Nederland alleen al ruim 3 miljoen leden. LinkedIn richt zich voornamelijk tot de 
zakelijke, hoger opgeleide doelgroep. Naast het grote bereik heeft u met LinkedIn ook het voordeel 
dat u uw advertenties gericht kunt inzetten om de gewenste doelgroep te bereiken. U kunt uw 
advertenties inzetten op basis van criteria als leeftijd, geslacht en regio, maar ook op interesses en 
profielkenmerken. Net als bij Facebook, Twitter en YouTube zijn ook bij LinkedIn alle statistieken 
inzichtelijk en kan er uitgebreid gemeten, getest en bijgestuurd worden. 
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Uit ervaring weten wij dat weinig ondernemers in Nederland bezig zijn met de positionering van hun 
bedrijfsmatige Social Media op het internet. Hier valt dus veel te verbeteren. Wilt u vanaf vandaag 
ook bezig met uw positionering en bedrijfsnaam op het internet? Dan zullen onze tips u een eind op 
weg helpen. 
 
Mocht u nou geen tijd hebben om de Social Media van uw onderneming te beheren? Dan kunnen wij 
u hiermee helpen. Samen kunnen we een op maat gemaakt pakket samenstellen, zodat uw 
onderneming zich online precies gedraagt zoals u wilt. Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt in onze 
diensten, dan kunt u een kijkje nemen op onze website: www.jenrmarketing.nl. Ook kunt u gerust 
contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Dit kan per mail via info@jenrmarketing.nl of per 
telefoon via het nummer: 050 – 280 8875. 
 
Veel succes met de toepassing van onze tips. 
 

J&R Marketing 
 
 

Succes! 

http://www.jenrmarketing.nl/
mailto:info@jenrmarketing.nl

