Hoe zet ik social media doelgericht in voor mijn onderneming?

Het stappenplan voor het schrijven
van een social media marketingplan
aangeboden door Sayns.nl
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Goedendag!
Veel ondernemers zoals jij en ik vragen zichzelf het volgende af: ‘Hoe zet
ik social media doelgericht in voor mijn onderneming?’ Gelukkig ligt het
antwoord voor je: het stappenplan voor het schrijven van een social
media marketingplan. Het stappenplan begeleid je in slechts 8 praktische
stappen in het schrijven van het social media marketingplan van jouw
onderneming. De belangrijkste stappen zijn: het plan schrijven én
uitvoeren.
Veel ondernemers en marketeers laten social media voor wat het is,
omdat ze er geen of weinig ervaring mee hebben en geen tijd hebben.
Als de (potentiële) klanten van jouw onderneming wel op social media
aanwezig zijn, loop je zakelijke kansen mis en dat is zonde!
Enkele social media marketing kansen die op je wachten zijn:
•
•
•
•
•

het opbouwen van een band met de doelgroepen aanwezig op social media kanalen;
(potentiële) klanten betrokken laten zijn bij jouw onderneming;
social media inzetten als een laagdrempelig klantcontact-middel;
een bedrijf dat actief is op social media scoort hoger in de zoekresultaten van bijvoorbeeld Google;
je kunt een expertpositie claimen en bewijzen.

Ik 'zie' je nu denken: ‘Super ﬁjn, maar ik heb er nog steeds geen tijd voor of geen verstand van social media.
Wat nu?’. Geen probleem, want ik ga je op weg helpen! Sayns is het type onderneming dat andere
ondernemers graag op de goede weg helpt. Daarom heb ik een gratis stappenplan gemaakt voor het
schrijven van een social media marketingplan. Dit stappenplan ligt voor je, dus wacht niet langer, ga aan de
slag en proﬁteer van de kansen die social media je bieden.
De antwoorden op de vragen kun je met een balpen invullen in de antwoordvelden. Diverse onderzoeken
tonen aan dat mensen informatie beter onthouden als zij het eerst opschrijven en vervolgens overtypen.
De kans dat jouw social-mediamarketingplan slaagt is afhankelijk van de uitvoering van het plan: actie
nemen. Als jij het grootste gedeelte van het plan hebt uitgeschreven, blijft er meer van het plan in je hoofd
zitten en verhoogt dat de kans op implementatie en dus je kans van slagen.
Wie ben ik?
Mijn naam is Sayna de Voogd en ik ben naast een ‘gebruiker expert’ op het gebied van social media, ook
marketeer en merkontwikkelaar. Met mijn bedrijf Sayns.nl help ik ondernemers en marketeers de onderneming te professionaliseren en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen door de klant centraal te
stellen bij innovatie, ontwikkeling en groei van het bedrijf.
Nog twee tips voordat jij begint:
1. Draag er zorg voor dat social-mediamarketing onderdeel is van je totale communicatiemix.
2. Voor het plannen van jouw social-mediaberichten kun je gebruik maken van www.hootsuite.com, je kunt
hier gratis maximaal vijf social-media-accounts aankoppelen.
Als je vragen hebt of hulp nodig hebt dan hoor ik het graag van je. Ook hoor ik graag van je wat je aan het
stappenplan hebt.
Hartelijke groet,
Sayna de Voogd
sayna.de.voogd@sayns.nl

doelgerichte

Een korte introductie van
7 social media kanalen.

Meer informatie over deze en andere social
media kanalen vind je op www.Sayns.nl
of door te Googlen.

Facebook | Voornamelijk B2C

De huidige hoofdgebruikers zijn
35 jaar of ouder, ruim 64,5% van de
gebruikers uit Nederland.
Dit kanaal wordt veelal in de privésfeer
gebruikt. Om die reden is het niet in
iedere branche geschikt om B2B te gebruiken.
De gebruikers houden vrienden en kennissen op
de hoogte d.m.v. foto’s, berichten (status
updates) en video’s.

Linkedin | B2B

De gebruikersgroep van Linkedin is zakelijk
`Nederland (let wel Linkedin is internationaal
dus ook internationaal in te zetten). De
hoofdgebruikers zijn ouder dan 35 jaar oud.
Dit kanaal wordt veelal gebruikt als online
visitekaartje, CV en voor het onderhouden van
zakelijke contacten (oud-collega’s,
oud-studiegenoten enzovoorts).

Tumblr | Voornamelijk B2C
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Twitter | B2C & B2B

De gebruikersgroep is breed en
divers, maar de nadruk ligt op
mediabedrijven, HRM en
consultants. Twitter is een mini
blog website. Hier kan je in 140
tekens jouw gedachte, oproep, idee, nieuws,
link, foto, video, weetje of actie delen met de
rest van de wereld.

Google+ | B2C & B2B:

De gebruikersgroep van Google+ (het
social media netwerk van Google)
bestaat momenteel uit de voorlopers,
trendsetters, inﬂuencers. Dit kanaal wordt
veelal op dezelfde manier gebruikt als
Facebook. Het wordt niet overspoeld met
advertenties van bedrijven. Daarnaast kun je
gemakkelijk contacten leggen met mensen over
de hele wereld. Verhoog je Google rank door
Google+ aan je blog op Blogger.com
te koppelen.

Pinterest | Voornamelijk B2C

De hoofdgebruikers van Pinterest zijn met
name vrouwen en bedrijven (creatieve
bedrijven). Pinterest is een online en openbaar moodboard en inspiratie- en interesse
prikbord. Gebruik het ook dusdanig. Men kan
plaatjes op hun bord (vast)’pinnen’, door een
plaatje te ‘pinnen’ laat je zien dat je het leuk,
mooi of bijzonder vinden.‘

De huidige hoofdgebruikers van Tumblr zijn
met name jongeren tussen de 15 en 35 jaar.
Tumblr is een sociale blogwebsite, met een
zeer toegankelijke mobiele app. Op Tumblr
kun je hetgeen wat je wil vertellen in diverse
vormen delen: video, chat, link, citaat, foto of
tekst.

Instagram | Voornamelijk B2C

De hoofdgebruikers van Instagram zijn
jongeren tussen de 20 en 30 jaar oud en
bedrijven. Het zijn actieve gebruikers.
Instagram is een mobiele applicatie (app),
waarmee je foto’s kan opleuken door diverse
ﬁlters te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld een
zwart/wit thema of jaren 70 stijl.

Start met jouw social media marketingplan
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Wat zijn social media?

Laten we eerst vaststellen wat social media nou eigenlijk zijn. Social media volgens Encyclo.nl: ‘Social media
is de verzamelnaam voor alle websites waarbij de gebruikers (en niet een redactie) zelf de waarde van de
website creëren. Denk hierbij aan websites als: Ekudos Hyves Nujij YouTube. (Bron: http://www.social-media.nl’.)
In aanvulling op het bovengenoemde zijn social media interactief, bieden
meerwaarde en werke als een ﬁlter in het alledaagse leven van veel consumenten
en bedrijven. Social media zijn van internationale aard en verkleinen de
wereld aannemelijk. De snelheid van social media is kenmerkend, wat nu
interesse
gezegd wordt kan over

luisteren

geven

Een communicatiekanaal

Social media is een communicatiekanaal 3.0. Communicatie 3.0 bestaat
uit luisteren, geven, delen & interesse tonen.

delen

Dit is het social-mediamarketingplan van
Beantwoord de vragen en formuleer zo je plan van aanpak. Mocht je sommige vragen niet kunnen beantwoorden, dan is het zaak eerst antwoord te vinden op die vragen. Zonder alle onderdelen is deelname aan
social media doelloos (letterlijk).

Stap 1: Wat zijn de doelstellingen van de onderneming?

Beschrijf het waarom van
jouw onderneming:

Komend jaar

Komende drie jaar

Komende vijf jaar

Stap 2: Wat zijn de marketingdoelstellingen?
Komend jaar

Komende drie jaar

Komende vijf jaar
Heb je vragen of heb je hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar sayna.de.voogd@sayns.nl.
Voor meer informatie of social media blogartikelen ga je naar Sayns.nl
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Stap 3: Zijn social media geschikt om bovengenoemde doelen te behalen?
Is social media marketing een geschikt communicatiemiddel om de bovengenoemde doelstellingen te
behalen? Hier kom je achter door de onderstaande drie substappen te nemen.
a. Deﬁnieer de doelgroep(en) (max. 5) van jouw onderneming en analyseer deze online. Geef per doelgroep aan:
Benaming doelgroep

Uit wie (personen) bestaat de doelgroep?

Waar bevindt de doelgroep zich? (welke social media kanalen?)

Hoe gedraagt de doelgroep zich? (actief, neutraal, passief)

Wat is de communicatietoon van de doelgroep op social media?
(formeel, behulpzaam, expertise, vragend, belerend, aardig, gemeen, neutraal, negatief, positief)

Waarom is dit een doelgroep?

Wat is de omschrijving van de doelgroep? (samenvatting bovengenoemde)

Waartoe wil je doelgroep inspireren?
(bijvoorbeeld: betrokkenheid, informatie inzamelen, aankopen)

Indien de doelgroep(en) van jouw onderneming niet aanwezig of actief zijn
op social media, dan zijn social media geen geschikte communicatiemiddelen.
Heb je vragen of heb je hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar sayna.de.voogd@sayns.nl.
Voor meer informatie of social media blogartikelen ga je naar Sayns.nl
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Heb je meerdere doelgroepen? Noteer onderstaande punten dan voor alle doelgroepen.
b. Maak een persoonlijk account aan op diverse social-mediakanalen (start in ieder geval met Twitter,
Facebook, Google+, Linkedin en Pinterest).
Observeer de social media kanalenminimaal twee weken op basis van de onderstaande punten, m.b.t. de
geformuleerde doelgroepen in stap 2.a. Noteer je bevindingen hieronder.
Hoe wordt
er gecommuniceerd?
Wat wordt
er gecommuniceerd?
Hoe start men gesprekken?
Wat voor informatie
wordt er gedeeld?
Wat voor type informatie
wordt goed ontvangen?
Wat doet de concurrentie?

Wat doet de branche?
Wat voor vragen worden er
branche gerelateerd gesteld?
tip: Gedraag je tijdens alle communicatiemomenten via social media, e-mail of de telefoon, net zoals je je ook in
een één-op-één gesprek gedraagt. Achter de social media kanalen zitten namelijk ook mensen.

c. Maak een conclusie op basis van de in de twee substappen (stap 3.a en 3.b) gegeven antwoorden.
Beantwoord onderstaande vragen met ja of nee en een korte toelichting:
Draagt social media op basis van de verzamelde resultaten van de substappen
bij aan het behalen van doelstellingen van de onderneming en marketingdoelstellingen?

Is/zijn de doelgroep(en) te inspireren tot hetgeen je op social media wil bereiken?

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar sayna.de.voogd@sayns.nl.
Voor meer informatie of social media blogartikelen ga je naar Sayns.nl
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d. Tel de ja’s en nee’s in substap 3.c bij elkaar op en vind hieronder het advies
Let op dit is een algemeen advies. Wil je op maat gemaakt advies voor jouw onderneming? Neem dan
contact op met Sayna de Voogd van Sayns.nl: Sayna.de.Voogd@sayns.nl.
2 x ja
De doelgroep(en) van jouw
onderneming zijn klaar
voor social-mediamarketing.

Actie:
Ga verder met stap 4.

1 x ja / 1x nee

2 x nee

1 of 2x meer weet ik niet

De doelgroep(en) van
jouw onderneming zijn
(nog) niet helemaal klaar
voor social-mediamarketing.

De doelgroep(en) van
jouw onderneming zijn
(nog) niet klaar voor
social-mediamarketing.

Misschien werkt social media
marketing wel of niet voor
jouw onderneming. Met
concretere antwoorden kan
er concreter advies gegeven
worden.

Actie:
Zoek uit waarom de nee
geen ja is en of dit op de
korte termijn (binnen 1
jaar) kan veranderen. Als
je dingen kunt veranderen,
start dan eerst daarmee.

Actie:
Zoek uit waarom de nee’s
geen ja zijn en of dit op de
korte termijn (binnen 1
jaar) kan veranderen. Als je
dingen kunt veranderen,
start dan eerst daarmee.

Actie:
Formuleer jouw
antwoorden bij de substappen 2.a en 2.b concreter. Zodat jij concreet ja
of nee kan antwoorden bij
substap 2.c.

Of accepteer dat social
media wellicht niet
geschikt is voor jouw
onderneming.

Of accepteer dat social
media wellicht niet
geschikt is voor jouw
onderneming.

Of ga verder naar stap 4 en
waag de sprong.

Stap 4: Lange termijn aanpak & praktisch plan van aanpak
a. Wat wil je bereiken met social media (formuleer doelstellingen)?
Maak het concreet, formuleer doelstellingen die SMART zijn. SMART staat voor: Speciﬁek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.
Komend jaar

Komende drie jaar

Komende vijf jaar

Inspiratie voor jouw doelstellingen

Social media worden veelal ingezet om: top-of-mind te zijn, de naamsbekend
naamsbekendheid te vergroten, de reputatie te managen, leads te generen, klanten te
behouden, invloedrijke gebruikers te bereiken en te betrekken, medewerkers te
``betrekken en te stimuleren en nieuwe medewerkers vinden (bron: Budeco.nl).
Hier voegt Sayns nog aan toe dat social media veelal geschikt zijn voor
interactie met het merk, expertpositie te claimen en te bewijzen (door kennis &
ervaring te delen) en als klantcontactmiddel in te zetten.

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar sayna.de.voogd@sayns.nl.
Voor meer informatie of social media blogartikelen ga je naar Sayns.nl
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b. Wat is de waarde die je met social media met de community ‘deelt’? (social media waardepropositie)
Een goede en concrete waardepropositie geeft richting aan activiteiten en helpt in de toekomst beslissingen
te nemen. Bijvoorbeeld over welke content (tekst, video, actie) er wel of niet geschikt is om te plaatsen op
de social media kanalen.
Kies een richting, welk type waarde geef jij de community via social media? Is de waarde van:
• praktische aard (ondersteuning)
• informatieve aard (kennis delen)
• ﬁnanciële aard (structureel voordeel)
• symbolische aard (status, part-of-the-group)
• emotionele aard (gevoel, trots)

Voorbeeld waardeproposite van de NS

De waardepropositie van de NS heeft een praktische aard: ‘We helpen de reiziger in zijn reis van deur tot
deur. Alles wat we via Twitter doen moet daaraan bijdragen.’
c. Hoe ga je dit bereiken? (strategie)

Voorbeeld social media strategie

Expertise tonen door kennis, ervaring en standpunten te delen.
d. Met welke methode ga je dit bereiken in kleine stapjes? (tactiek)

Voorbeeld van een tactiek

Elke dag een voor de doelgroep interessant artikel delen, elke dag drie mensen aanschrijven via social
media, één keer per week een blogartikel schrijven en verspreiden, nieuwsartikelen schrijven en
verspreiden via social media over populaire onderwerpen.
e. Welke kanalen ga je hierbij inzetten?
Op de website www.sayns.nl vind je aanvullende informatie over de diverse social media kanalen. Daarnaast kan Google je vanzelfsprekend ook verder helepn. Het is van belang om op de hoogte te blijven van
nieuwe trends en kanalen.
Een blog als social media
Veel blogs staan onder redactie van een onderneming, toch valt het onder de categorie ‘social media’. Een blog
is te vergelijken met een kort artikel m.b.t. een onderwerp wat de doelgroep van de blog of de onderneming
interessant vind. In zo een artikel komt de visie of opinie van de schrijver duidelijk naar voren. Voorbeelden van
websites waar je een blog kunt aanmaken zijn: Blogger.com, WordPress.
Heb je vragen of heb je hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar sayna.de.voogd@sayns.nl.
Voor meer informatie of social media blogartikelen ga je naar Sayns.nl
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Kies op basis van het plan, de doelgroep(en), de doelen, de strategie en de informatie op pagina 9 de
geschikte kanalen voor jouw onderneming uit. Dit kan er één zijn, maar het kunnen er ook zeven zijn.
Noteer hieronder de kanalen tezamen met de accountnaam en de frequentie dat jij er content op zal delen.
Social-mediakanaal

Account naam

Frequentie

Datum

volgers/likes/+1

f. Maak een nulmeting van de positie van jouw onderneming en die van de concurrentie aangaande de
social media kanalen: noteer de datum achter het kanaal en het aantal volgers, likes of +1’s). Plaats deze
informatie voor je eigen onderneming in de tabel hier boven. Monitor de vooruitgang van de concullega’s
van jouw onderneming in een aparte tabel. Doe dit minimaal één keer in de drie maanden.

Stap 5: Het inhoudsplan
Het inhoudsplan maak je op basis van de doelgroep(en), de doelstellingen, de waardepropositie en per
kanaal.
a. Vul de antwoorden op de onderstaande vragen per social-mediakanaal in de bijbehorende kolom.
Kolom a: Wat is interessante inhoud voor de doelgroep(en) die de kanalen gebruiken?
Kolom b: Hoe vaak wil(len) de doelgroep(en) inhoud ontvangen?

Kolom c: Welke ‘tone-of-voice’, oftewel communicatietoon is passend bij de doelgroep(en)?
Voorbeelden van tone of voices (kies er minimaal 2)

serieus, vriendelijk, humor, informeel, formeel, dienstverlenend, expertise (jargon),
toegankelijk (geen jargon), creatief, feiten, afstandelijk enzovoorts.
Social-mediakanaal

a. Interessante inhoud

b. Frequentie

c. Tone of voice

Linkedin

Twitter

b.

Moet alle geplaatste inhoud van kwalitatieve waarde zijn?

d. Wat is de balans in percentages tussen de verschillende soorten berichten (tekst, video, foto, externe inhoud)?

50% tekst

25% afbeeldingen

25% extern

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar sayna.de.voogd@sayns.nl.
Voor meer informatie of social media blogartikelen ga je naar Sayns.nl
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e. Hoe draag jij er zorg voor dat de geplaatste inhoud van uitstekende kwaliteit is?
(Content is nog steeds King & Queen!)

f. Maak een inhoudskalender (per kanaal). Plan dit tot één jaar van te voren. Denk aan standaard gebeurtenissen, zoals feestdagen, vakanties, begin van de zomer enzovoorts. Als dit gepland is, kun je ook doelgericht acties inplannen. Let er op dat het bijdraagt aan de periode van het jaar. Bijvoorbeeld product of
dienst gerelateerd.
Social media zijn gratis in gebruik. Het kost wel tijd, energie en uiteindelijk dus geld. Ga daarom
weloverwogen aan de slag. Neem in je planning ook een budget op, voor bijvoorbeeld de kosten van acties
of adverteren op social media. Evalueer elk kwartaal of dit budget realistisch is, pas het indien nodig aan.
Maak met behulp van onderstaande vragen de planning voor minimaal twee maanden.
Noteer de maand

Wat ga je communiceren?

Op welke
social-mediakanalen?

Stap 6: Interne verantwoordelijkheden & richtlijnen
Samen sta je sterk
Versterk je aanwezigheid op social media door je netwerk te vragen je te helpen door feedback te geven en
berichten te delen. Train de medewerkers in het gebruik van social media. Informeer ze over de doelstellingen
die je wil behalen met social media en vraag om hun hulp en inbreng.
Wie is of zijn eindverantwoordelijk voor de social media van jouw onderneming?

Hoeveel medewerkers zijn er voor jouw onderneming actief op social media?

Wie hebben er toestemming om berichten te plaatsen op de social-mediakanalen?

Wat zijn de do’s en don’ts? (Stel richtlijnen op voor intern gebruik)

Wat zijn de do’s en don’ts m.b.t. de persoonlijke accounts van de medewerkers t.a.v. jouw onderneming?

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar sayna.de.voogd@sayns.nl.
Voor meer informatie of social media blogartikelen ga je naar Sayns.nl
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Stap 7: Implementeren
Nu begint het echte werk, je gaat beginnen met de uitrol van de social media marketing van jouw onderneming. Probeer alles: leer van de successen en wees niet bang om fouten te maken. Zoek het gesprek op, lok
het gesprek uit, vraag om reacties en heb geduld. Social media marketing is een lange termijn investering.
Rome is ook niet in één dag gebouwd, daarnaast zijn er ook meerdere wegen die naar Rome leiden (zie stap
8), wellicht heb je nog niet de juiste route uitgestippeld.
Stel je zelf voor iedere plaatsing de vraag: zou ik het delen? Zou mijn doelgroep het delen? ‘Is it worth
sharing? Or is every one not caring?’De uitzondering daar gelaten dat sommige content niet echt interessant is om te delen, maar wel interessant voor je doelgroep om te lezen en jouw onderneming op die
manier top-of-mind te laten zijn.
Manage de verwachtingen: als er vragen via Twitter snel beantwoord worden geef
dit dan ook aan. Laat de wereld weten dat je online bent en op welke social-mediakanalen
je actief bent; zet het op visitekaartjes, website, nieuwsbrieven, kassabonnen,
advertenties, blogs, oﬀertes, facturen, persberichten, e-mailhandtekening enzovoorts.

Stap 8: Continu analyseren & verbeteren
Analyseer welk tijdstip het beste werkt als het gaat om het plaatsen en delen van je content. Wanneer heb
je de meeste interactie? De social-mediatool Hootsuite.com helpt je bij het plaatsen van berichten op de
beste tijdstippen.
De social-mediadoelstellingen zoals geformuleerd bij stap 4.a zijn het uitgangspunt bij de analyse van de
resultaten van dit social-mediamarketingplan. Voor een goede analyse omschrijf je voor je start Key Perfomance Indicators (KPI’s), oftewel hoofd-prestatie-indicatoren. Veel gebruikte KPI’s bij social-mediamarketing
zijn:
• aantal (actieve) volgers, fans en invloedrijke mensen;
• aantal likes of +1’s op Google+
• de waardering van gedeelde inhoud; delen, retweten, liken, interessant vinden, +1, enzovoorts van jouw
berichten
• aantal videoviews (YouTube)
• het doorklikken op gedeelde links naar de website (dit is terug te zien in Google Analytics)
• aandeel in de conversaties, in vergelijking met concurrentie (o.b.v. je nulmeting)
• aantal downloads vanaf de webiste van de onderneming (indien van toepassing)
• aantal nieuwe nieuwsbriefabonnees
• aantal e-mailaanvragen
• aantal oﬀerte-aanvragen
Baseer je resultaten op gemiddelden. Stel je KPI’s in alvorens dat je start. Op deze manier kun je direct de
resultaten en output analyseren en verbeteringen of verslechteringen signaleren en hier adequaat op
reageren. s
De teruggave van de investering in social media
Veel bedrijven willen een teruggave op hun investering (ROI) zien. De ROI van social media is niet altijd
eenvoudig uit te drukken in geld. De opbrengst kan wel worden gedeﬁnieerd in: nieuwe ideeën over
product- of dienstontwikkeling, meer interactie met de doelgroepen, groeiende groep loyale (online) fans,
handvatten voor het publiek om online ambassadeurschap te bezitten, online reputatie managen, vacatures
die via social media snel en voordelige worden ingevuld. Er is wel een teruggave in aandacht vast te stellen.

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar sayna.de.voogd@sayns.nl.
Voor meer informatie of social media blogartikelen ga je naar Sayns.nl
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Social media kanalen B2B:

voor bedrijven die met andere bedrijven zaken doen

Top-of-mind
Delen van kennis, ervaring en nieuws
Merkinteractie
Betrokkenheid
Naamsbekendheid
Reputatiemanagement
Leads
Klantcontact
Invloedrijke gebruikers
Personeelsmanagement
Portfolio tonen

Social media kanalen B2C:

voor bedrijven die met consumenten zaken doen

Top-of-mind
Delen van kennis, ervaring en nieuws
Merkinteractie
Betrokkenheid
Naamsbekendheid
Reputatiemanagement
Leads
Klantcontact
Invloedrijke gebruikers
Personeelsmanagement
Portfolio tonen

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar sayna.de.voogd@sayns.nl.
Voor meer informatie of social media blogartikelen ga je naar Sayns.nl
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