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Het is content marketing dat de klok slaat. Of sterker nog, context marketing. In het drukke media 
landschap van de moderne consument, is er geen ruimte meer voor pure platte advertising. Als merk 
kun je enkel nog opvallen door op het juiste moment, op het juiste device, content aan te bieden met 
meerwaarde. Context is king dus! Zo ook op social media. De ontwikkelingen volgen zich in razend 
tempo op, wat zorgt voor een ongekende professionalisering van social media marketing. De kans is 
groot dat jij als marketeer door de bomen het bos niet meer ziet. Tijd dus, om de vuistregels eens op 
een rij te zetten. 

Professionalisering en vercommercialisering 
van de social media markt

Dat social media en content marketing zich snel ontwikkelen 
werd ook nog eens bevestigd door de Universiteit van 
Amsterdam (UvA), die onlangs een hoogleraar content 
marketing heeft aangesteld. Content marketing wordt 
een onderdeel van de colleges voor studenten. En terecht 
natuurlijk!

En ook de verschillende social media kanalen staan niet 
stil. Ook zij herkennen de trend. Facebook kondigde 
onlangs bijvoorbeeld de uitrol van Facebook Canvas aan, 
een middel voor merken om hun content op een fraaie 
grafische stijl in verhalende vorm aan te bieden aan de 
consument. 

Tegelijkertijd neemt door de commerciële profes-
sionalisering en ontwikkeling van social media platformen, 
de druk op advertising enorm toe. Het organisch bereik dat 
je met social media kunt behalen loopt drastisch terug op 
Facebook, wat merken dwingt om niet enkel na te denken 
over content marketing, maar ook content promotie. Het 
opvallende is wel dat juist op Instagram nog wel veel 
organisch bereik te halen is…voor zolang het duurt.

Ken jij de vuistregels voor social media content?
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Steeds meer merken hanteren dan ook een ‘less is more’ 
aanpak. Omdat ze hun budget maar één keer uit kunnen 
geven, besluiten ze tot het verspreiden van minder content 
op de diverse social media kanalen. Deze content is dan 
echter wel van hogere kwaliteit en wordt bovendien beter 
onder de aandacht gebracht van de gerichte doelgroepen. 
Met andere woorden: hetzelfde budget wordt verdeeld over 
minder maar betere content. Wanneer je meer inspanning 
levert voor minder content, is het NOG belangrijker dat je 
alle facetten benut die van invloed zijn op het succes van 
je content.

Vooruitkijkend naar de inhoudelijke ontwikkelingen van 
social media content valt één trend direct op: motion! Social 
media content heeft de afgelopen jaren een ware evolutie 
doorgemaakt. Eerst was het vooral op korte tekstjes 
gefocust. Daarna kwam daar (statische) beeldmateriaal bij. 
Inmiddels is het tijdperk van motion aangebroken. Video, 
animatie, stop-motion, het speelt een steeds grotere rol in 
je social media content strategie.

Social media kanaalkeuze

Sinds de opkomst van het internet is social media mee 
geëvolueerd. Waar jaren geleden netwerken als Hyves 
en Netlog enorm populair waren in Nederland en België, 
hoor je er nu niets meer over. Dankzij de mogelijkheden 
van mobile in de laatste 5 jaar hebben enkele social media 
kanalen zich flink ontwikkeld. Waar Facebook (ontstaan in 
2004) vroeger alleen op desktop werd gebruikt, komt nu 
ongeveer 70% van mobile. Deze technologische evolutie 
heeft ervoor gezorgd dat niet alleen Facebook, maar 
ook andere kanalen zoals Instagram, Snapchat, Twitter, 
Periscope en Meerkat, konden ontstaan. De continu 
versnellende technologische veranderingen zorgen ervoor 
dat de kanalen zichzelf steeds weer verplichten om zich 
opnieuw/ beter uit te vinden. Wat is de volgende trend? 
360 graden video? VR-functionaliteit? Het komt allemaal 
al om de hoek kijken.

De jongeren zijn traditioneel gezien de early adopters 
van social media, zij gaan vaak als eerste aan de slag met 
nieuwe kanalen zoals Snapchat. Ze zijn wat sneller verveeld 
en grilliger in hun mediagedrag dan volwassenen. In de 
beginjaren van Facebook waren het ook vooral de zestien- 
tot vijfentwintigjarigen die actief waren. Gaandeweg 
breidde de doelgroep uit en momenteel zijn er ook heel 
wat senioren actief, die via dit medium contact houden 
met oude vrienden of familie die ze niet dagelijks zien. Het 

valt ook op dat, in de loop der tijd, het platform door velen 
anders gebruikt werd en wordt. 

Meest gebruikte platformen (in mijoenen)

Hieronder een korte toelichting per social media netwerk, met een 
sterke focus op het doel dat het kanaal kan dienen voor je organisatie.

 
Facebook 

Is officieel bruikbaar vanaf 13 jaar. Er zijn nog steeds 
heel wat tieners die gebruik maken van Facebook, 
maar de grote massa is toch eerder te vinden onder de 
volwassenen. Voor hen is social media ook nog steeds 
een beetje nieuw, omdat ze er niet mee zijn opgegroeid. 
Daarom zijn ze vaak meer geneigd om interactie aan te 
gaan met andere gebruikers, communities of pagina’s. Men 
zegt weleens dat jongeren afhaken op Facebook, maar dat 
klopt niet volledig. Ze verlaten het kanaal niet, maar door 
de fragmentatie van het social media landschap en het 
ontstaan van nieuwe kanalen, verspreiden zij hun sociale 
activiteiten over meerdere kanalen. Wil je als bedrijf een 
volwassen doelgroep bereiken, dan is Facebook een ideaal 
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kanaal voor jou. Facebook kan vooral als een verlengde 
of start dienen van je aankoop-funnel. Niet als last click 
conversion kanaal, maar als conversion attribution kanaal 
waar je de aandacht van je doelpubliek kunt verdienen. 
KPI’s zoals ‘branding’, ‘bereik’, ‘naamsbekendheid’, ‘traffic’, 
‘leadgeneration’ gaan dan ook vaak gepaard met de inzet 
van Facebook als marketingkanaal. Sind enige tijd komt 
daar ook steeds vaker ‘conversiebijdrage’ bij als voorname 
KPI.  Als bedrijf kun je inmiddels heel wat data verzamelen 
om jouw potentiële klanten naderhand op een persoonlijke 
manier te benaderen middels bijvoorbeeld retargeting. 
Van alle sociale netwerken is Facebook veruit het verst 
ontwikkeld qua data analyse voor merken.

Instagram 

Werd een tijdje terug, tot grote verbazing van velen, voor 
een enorm bedrag opgekocht door Facebook. Momenteel 
telt het 1.8 miljoen actieve gebruikers in Nederland. Het 
grote voordeel van de samenvoeging met Facebook 
is dat Instagram data van Facebook kan gebruiken 
om advertenties nog beter te targeten op de juiste 
doelgroepen. Oorspronkelijk heeft het platform enkel voor 
iOS gewerkt, maar toen het ook voor Android beschikbaar 
kwam raakten steeds meer mensen geïnspireerd door 
het foto-platform. Vanwaar die drang? Instagram had 
iets retro-achtigs doordat het dezelfde effecten als een 
polaroid lijkt te hebben, maar met nog veel meer filters 
en aanpassingsmogelijkheden die toegankelijk zijn 
voor iedereen via het mobiele internet. We kunnen nog 
steeds stellen dat het enkel mobile-friendly is. Je kan wel 
via desktop iemands pagina bezoeken, maar je kan niet 
echt smooth navigeren met hashtags, gebruikers of in de 
timeline. Het kanaal is puur visueel en kan dus gebruikt 
worden om mensen te inspireren met prachtige visuals 
of korte video’s (15sec. max). Instagram is vooral geschikt 
om mensen van 13-30 jaar te benaderen. Omdat je maar 1 
aanklikbare link (in de biografie van je pagina) kan plaatsen, 
moet je heel creatief zijn met je content. Pure informatie of 
commerciële boodschappen worden afgestraft en zorgen 
voor een lage interactie. De interactie is in veel gevallen, 

als de content gericht is op inspiratie, procentueel veel 
hoger dan op Facebook. KPI’s waar Instagram vanuit een 
marketingperspectief vaak op afgerekend wordt zijn dan 
ook ‘interactie’ en ‘engagement’. 

YouTube 

Is nog steeds de 2e grootste zoekmachine ter wereld en 
daarom dus zeker niet te onderschatten. Jong en oud 
maken gebruik van YouTube, dat sinds 2006 onderdeel 
is van Google. “Als zoekmachine?” hoor ik je denken… Ja, 
enorm veel mensen zoeken tutorials, productinformatie op 
specifieke content waarover ze graag extra uitleg zouden 
willen hebben. YouTubers worden tegenwoordig ook vaak 
gezien als de nieuwe BN’ers. Vele creatievelingen hebben 
hun eigen YouTube-channel gebouwd met tientallen- tot 
honderdduizenden subscribers. Vaak heeft een merk er 
dus meer baat bij dat een bekende vlogger (zoals men 
dat daar noemt) een product of dienst bespreekt, dan 
dat men een budget vrijmaakt voor een tv-commercial. 
Hoewel Facebook steeds nadrukkelijker de concurrentie 
met Youtube opzoekt voor de videoviews van jouw 
doelgroep, is Youtube dus zeer zeker een aan te raden 
kanaal wanneer je jouw TV budget efficiënter en gerichter 
wil benutten, of wanneer je zowel TV als online video met 
elkaar wil versterken. Steeds meer merken besluiten om 
TV en Youtube om en om in te zetten. De campagnes 
waarvan de budgetten geen ruimte geven voor een 
volledige TV productie worden dan op Youtube ingezet, 
waar de productiekosten en promotiekosten fors lager 
liggen. Youtube wordt dan ook meestal ingezet voor het 
behalen van KPI’s zoals ‘views’, en ‘bereik’. 

Twitter 

Krijgt de laatste maanden steeds vaker commentaar, 
omdat de diensten en verdienmodellen niet goed genoeg 
lijken te zijn voor de aandeelhouders. Bovendien loopt 
het actieve gebruik al enige tijd terug. Twitter is vanuit 
marketingperspectief vooral een kanaal om in te spelen 
op de ‘context’. Bij live-evenementen is het goed om een 
doordachte hashtag te bedenken en deze te ‘claimen’ 
tijdens het event, bijvoorbeeld middels advertenties. Bij 
Twitter is het dus vooral belangrijk dat het NU gebeurt. 
De 2.8 miljoen Nederlandse gebruikers gaan niet echt 
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op zoek naar Tweets uit het verleden. Wanneer er bij-
voorbeeld veel gesproken wordt op Twitter over een 
TV programma of over een sportevenement (of anders 
soort evenement) dat dicht bij je merk staan, dan is HET 
moment aangebroken om Twitter promoties te benutten. 
Voor always on werkzaamheden is het kanaal simpelweg 
niet effectief genoeg en te duur ten opzichte van de andere 
social media kanalen. Twitter wordt meestal afgerekend op 
‘interactie’, ‘engagement’ en ‘bereik’, maar is voor tal van 
consumentenmerken ook een zeer belangrijke service 
kanaal (webcare).

Snapchat

Dit platform is ontstaan in 2011, en is dus nog erg jong, 
zelfs voor social media begrippen. Het telt momenteel 0.8 
miljoen Nederlandse gebruikers, wat nog relatief weinig 
is. Echter, het is sterk in opkomst, met name bij jongeren. 
Snapchat kenmerkt zich door zijn beperkte mogelijkheden. 
Omdat je foto’s of video’s maximum 10 seconden lang kunt 
maken en amper 24u online kunt zetten, ben je als merk 
of gebruiker verplicht om creatief te zijn. Veel storytellers 
zien Snapchat als ultieme tool om hun IRL bezigheden (in 
real life) aan de massa te tonen. Geregeld komt de tool met 
nieuwe features zoals lenses, emoticons, geofilters, teken- 
en tekstmogelijkheden om de creatieve mogelijkheden 
nog meer op te smukken. Veel social media gebruikers 
zijn de ge-photoshopte visuals en verheerlijking van 
personen een beetje beu en zoeken naar iets puurs, wat ze 
terugvinden in Snapchat. Vaak is het een hele kunst voor 
merken en storytellers om een verhaal te maken met de 
tool, anderzijds is dit ook de charme. 

Het spreekt dan ook voor zich dat deze app (want het is 
enkel mobiel te gebruiken) vooral gebruikt wordt door 
de millenials. Een doelgroep die Facebook en Twitter 
momenteel een beetje opzij heeft geschoven of waar ze 
minder actief aanwezig zijn. Snapchat is momenteel nog 
in volle ontdekkingsfase over hoe ze ads het beste kunnen 
inzetten. Ze testen momenteel met betaalde stories door 
merken of tijdelijke lenses die gesponsord worden door 
merken. In Amerika is het mogelijk om geofilters voor events 
te gebruiken, via deze manier kunnen alle aanwezigen 

content snappen met een geofilter naar hun vrienden en 
zijn zij als het ware ambassadeurs van het event. In Europa 
zijn geofilters enkel mogelijk voor locaties, niet voor events. 
Als je als merk een gebruikersnaam aanmaakt bestaat er 
vooralsnog geen onderscheid tussen een persoons- of 
merkpagina. McDonalds, Taco Bell en andere merken 
proberen vaak games uit bij Snapchat. Het nadeel is dat 
je geen url kunt toevoegen in je profiel of snaps. Deze tool 
wordt dus vooral gebruikt als trigger, want je weet immers 
nooit op voorhand waarover de snap zal gaan.

Adverteren op Snapchat is helaas dus nog niet mogelijk, 
mits je over zeer omvangrijke budgeten beschikt. Toch 
gebruiken steeds meer merken Snapchat om hun publiek 
(met name de influencers en het jonge publiek) bijvoor-
beeld sneak previews te geven van nieuwe producten 
en collecties. De KPI’s zijn dan ook eerder ‘seeding’ en 
‘interactie’ dan bijvoorbeeld ‘bereik’.

Periscope & Meerkat

Periscope en Meerkat zijn redelijk nieuw in het social 
media landschap. Ze bestaan beiden ongeveer een jaar. 
De tweestrijd was zeer heftig in het begin, maar Periscope 
lijkt aan het langste eind te zullen trekken. Periscope of 
andere livestreaming tools worden momenteel vooral door 
influencers en bekenden gebruikt. Via Periscope kunnen 
mensen ook in real-time reageren op de conversatie en 
daar kan de livestreamer op inspelen. Voor bedrijven biedt 
dit kansen om een productvoorstelling of persconferentie 
live uit te zenden, zodat haar klanten/ambassadeurs 
meer betrokken worden en het nieuws niet naderhand 
op een of andere blog pas te horen krijgen. Voor de hand 
liggende KPI’s voor deze kanalen zijn ‘interactie’ en ‘live-
viewers’, maar je kunt zeker bij productintroducties en 
persconferenties ook denken aan KPI’s op het vlak van PR.

Pinterest

Pinterest is een social netwerk waarbij opvalt dat 2/3e van 
de 1.6 miljoen Nederlandse gebruikers vrouwelijk is. Het 
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is als het ware een virtueel bord, waarbij je verschillende 
prikborden kan aanmaken. Pinterest wordt vooral gebruikt 
als inspiratiebron. Je vindt er veel interieurfoto’s, fancy 
gerechtjes en hippe kleding. Merken die bijvoorbeeld met 
interieur, voeding, kleding of iets dergelijks bezig zijn kunnen 
per stijl zo’n bord aanmaken en op Facebook, Twitter, hun 
website of andere kanalen verwijzen naar Pinterest waar 
mensen inspiratie kunnen opdoen. Ook test Pinterest volop 
mogelijkheden om objecten vanuit het platform rechtstreeks 
aan te kopen. Stel je voor dat IKEA een bureaulamp afbeeldt 
en je de lamp rechtstreeks in Pinterest kan aankopen zonder 
dat je naar een aparte webshop geleid hoeft te worden. 
Erg handig! Tot op heden heeft Pinterest nog beperkte 
mogelijkheden voor merken op het vlak van advertising, 
doch hier wordt aan gewerkt. KPI’s voor Pinterest kunnen 
bijvoorbeeld ‘pins’, ‘traffic’ of ‘interactie’ zijn.

LinkedIn

Nederland is wereldwijd een van de meest actieve gebruikers 
van Linkedin. Zo’n 3.8 miljoen Nederlanders gebruiken het 
kanaal, vooral zakelijk uiteraard. Als gebruiker kun je hier 
dus beter niet afgebeeld staan met een vakantiefoto waar 
je van een heerlijke cocktail geniet. Als bedrijf is jouw online 
aanwezigheid op dit platform min of meer wel verplicht te 
noemen, want elke medewerker kan in zijn biografie laten 
weten waar hij werkt. Als je bedrijfspagina dus in orde is, 
is de eerste indruk in orde. Bedrijven en merken gebruiken 
Linkedin om nieuwe aankondigen te doen op een formele 
manier en beschikbare vacatures bekend te maken. Als je 
content wenst te promoten onder een bepaalde doelgroep 
is dat net zoals bij Facebook mogelijk, maar met minder 
targetingopties en een hoger kostenplaatje. Op deze manier 
trachten ze de kwaliteit van het netwerk te bewaren. Linkedin 
ads zet men dan ook met name in voor het onder de aandacht 
brengen van vacatures. Wanneer je marketing wenst te 
bedrijven op Linkedin, om bijvoorbeeld je employer brand 
te vesterken, dan zijn voor de hand liggende KPI’s ‘interactie’, 
‘bereik’ en ‘traffic’ naar bijvoorbeeld je vacaturepagina.
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De succesfactoren van social media content

We hebben gezien dat een weloverwogen kanaalkeuze 
een belangrijke eerste stap is voor elke content strategie. 
Elk kanaal kan een ander doel dienen en dient ook op een 
andere manier afgerekend te worden. Als je dat eenmaal 
hebt gedaan is het zaak om naar de inhoud te gaan kijken. 
Wat scoort? En wat scoort niet? Psychologie speelt 
binnen social media marketing een grote rol. Het is niet 
voor niks dat vaak wordt gezegd dat de nieuwe generatie 
social mediadirecteuren en managers een psychologische 
of sociologische achtergrond/opleiding zal hebben.

Rationeel versus niet-rationeel
Social media marketing bevindt zich op de scheidslijn 
van commercie en psychologie. We hebben het over het 
menselijk brein, en over de mate waarin we ons bewust 
zijn van ons onbewust zijn. Dat klinkt ingewikkeld, maar 
het is in feite heel eenvoudig. We denken rationeel te 
zijn bewust beslissingen te nemen op basis van de juiste 
afwegingen. Maar we doen onbewust juist enorm veel op 
de automatische piloot.
De werking van ons brein is dus een raar fenomeen, waar 
je als marketeer op social media nadrukkelijk rekening 
mee moet houden. Grofweg kunnen we 2 systemen 
onderscheiden:

1. Onbewust, op de automatische piloot
2. Bewust, waarbij je rationeel denkt (of tracht te denken).

Social media gebruiken we op de automatische piloot, met 
systeem 1 dus! Vol van emotie en sociale geruststelling, maar 
weinig rationeel. Denk aan de welbekende ‘kattenfilmpjes’ 
die het altijd goed doen, of de vele babyfilmpjes en foto’s. 
Of aan het vrijwel op de automatische piloot liken van 
leuke berichten. We doen het allemaal, bijna onbewust. 

Hoe pas je dit toe?
Het deel van ons brein dat actief nadenkt en dus rationeel 

probeert te analyseren, raakt snel uitgeput gedurende de 
dag. Bovendien kan het maar 1 ding tegelijk. Daarom is 
eenvoud in social media marketing van groot belang.
• Probeer zo min mogelijk op systeem 2 in te spelen, 

als je berichten teveel denkwerk vergen, loop je grote 
kans dat je posts door de meeste mensen genegeerd 
worden.

• Vermijd dat je met 1 post meerdere acties van je 
doelgroep te vraagt, de boodschap wordt daardoor 
complexer waardoor mensen afhaken. 

• Let op de timing dat je artikelen online gaan. Later 
op de dag zijn mensen veel actiever op social media. 
Systeem 2, dat rationeel probeert te denken, is dan 
echter al uitgeput door alle indrukken van de dag. 

• Dat moment leent zich dus veel beter om te scoren 
met content die inspeelt op de automatische piloot. 
Leuk, grappig, emotioneel, maar niet te serieus of 
zwaar. 

• Wil je keiharde conversie, probeer dan de aandacht 
te krijgen eerder op de dag, wanneer ons rationeel 
vermogen nog niet uitgeput is.

De psychologie levert dus tal van relevante learnings. Het 
succes of falen van jouw content wordt er voor een groot 
deel door bepaald. Wil je veel interactie en engagement op 
je content, dan is het verstandig om een van de volgende 
attributies te verwerken in je posts.

Emotie

Hierboven werd het al genoemd: Social media gaat over 
emotie! Familie, vrienden, stapavonden, herinneringen aan 
vroegere tijden, herkenbare spreuken, voetbalwedstrijden, 
baby’s, kinderen, mooie landschappen en natuurlijk 
schattige dieren. De social media kanalen staan er vol mee. 
De snelste weg naar een hoge interactie op social media is 
dus emotie. Raak jij de gevoelens van je doelgroep?



7

Zelf expressie

Het prijkt helemaal bovenaan de welbekende piramide van 
Maslow: zelf-expressie! Mensen willen zichzelf laten zien. 
In woord en in beeld. Denk maar aan al die selfies, gevraagd 
en ongevraagd. Het publiek betrekken bij je content is dus 
altijd een verstandige keuze wanneer je interactie zoekt. 
Laat je fans bijvoorbeeld foto’s insturen van iets waar ze 
trots op zijn, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Helpende hand

In het drukbezette social media landschap is relevantie en 
toegevoegde waarde van levensbelang om je doelgroep te 
kunnen bereiken en vooral raken (boeien). Het bieden van 
de helpende hand is een troef om dit te bereiken. Relevante 
tips, tricks en adviezen, waar je publiek daadwerkelijk wat 
mee kan. En dat dit niet ingewikkeld of hoogdravend hoeft 
te zijn, bewijst het onderstaande voorbeeld.

Timing

Context, daar gaat het om. De komst van mobile devices 
zoals de smartphone en tablet hebben de zucht naar 
context nog verder verhoogd. De juiste boodschap, op het 
perfecte moment getimed, op het juiste device. Ga er maar 
aan staan! Als merk moet je een infrastructuur aanleggen 
die het mogelijk maakt om ten alle tijden zeer snel paraat 
te kunnen staan voor het bieden van de juiste context. 
Soms gaat het goed, en soms jaag je er een heel land mee 
tegen je in het harnas ;) 

De vuistregels voor tekstuele content

‘Content is king’, of zoals we eerder al zeiden: ‘context is 
king’. Dat heeft niet enkel betrekking op de visuele invulling 
van de content, maar natuurlijk ook op de tekst. Als je tekst 
onduidelijk of vaag is, dan kun je het wel schudden. Waar 
moet je op letten?

• Lengte van de tekst
• Opbouw van de tekst
• Tone of voice

Mensen hebben geen zin en vaak ook geen tijd om lange 
artikelen te lezen op Facebook. Lees jij de lappen tekst 
waarbij je zelf op ‘lees meer’ moet drukken? Nee toch?! 
Bij Twitter is daar überhaupt de mogelijkheid niet voor. Op 
deze kanalen is het het beste om een korte samenvatting 
of inspirerende inleiding plaatsen. Facebook heeft 
bijvoorbeeld zelf al eens aangegeven dat je potentiele 
impact al enorm afneemt bij meer dan 3 regels tekst. 
Middels een link kun je naar lange stukken verwijzen op 
een extern kanaal, bijvoorbeeld een blog artikel. Doe je dit 
niet, dan verliezen de lezers vaak al na een paar zinnen 
hun interesse. 
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Afhankelijk van jouw doelgroep en het platform waarop 
je communiceert moet je je taalgebruik en tone of 
voice aanpassen. Op LinkedIn moet je iets formeler 
communiceren, omdat jouw persoonlijke reputatie of die 
van jouw bedrijf op het spel staat en je een zakelijk publiek 
aanspreekt. Op Snapchat moet het juist weer losjes 
zijn; geen haan die ernaar zal kraaien als je Engels en 
Nederlands door elkaar gebruikt. Bedrijven en merken op 
Facebook gebruiken een gulden middenweg, spreektaal 
is heel gangbaar. En het hoeft echt niet altijd ‘binnen de 
lijntjes’ te zijn. 

Wat verder erg belangrijk is bij het inzetten van tekst, is 
je doelstelling. Wil je interactie op je content? Stel dan 
vragen, plaats stellingen of quotes. Daag je publiek uit tot 
het geven van een reactie. Wil je voornamelijk traffic, zorg 
dan juist niet voor veel interactie op je post, maar trek je 
publiek richting je website met een link.

Statische visuele content

Wat heb je nodig om een social media post op visueel te 
laten slagen? Vroeger was het advies: bij je tekst ook een 
passend beeld. Nu is het andersom en zien we bijna alleen 
nog maar foto’s (of video’s) in onze tijdlijn, met een korte 
tekst erbij. Je visual is leading, je tekst ondersteunend. 
Waar moet zo’n afbeelding eigenlijk aan voldoen? De 
belangrijkste elementen zijn: kleurgebruik, eenvoud en 
formaat. Hieronder worden ze toegelicht: 

Kleurgebruik

• Houd rekening met huisstijlkleuren. Door deze in je 
post terug te laten komen zal dit een bepaalde mate 
van herkenbaarheid oproepen.

• Elke kleur geeft zijn eigen sfeer. Heeft een foto een 
blauwe zweem? Dan zal dit een wat killere uitstraling 
geven. Hiertegenover staat een foto met rood/gele 
tinten, dit geeft een warme uitstraling. Belangrijk is 
om zoveel mogelijk heldere kleuren te gebruiken, die 

opvallen in de tijdlijn van je doelgroep.
• Contrast: Houd bij het gebruik van tekst in je afbeelding 

rekening met de leesbaarheid. Kies nooit voor geel 
op een witte achtergrond (en andersom). Ook rood 
op een zwarte achtergrond en blauw op een zwarte 
achtergrond is niet aan te raden. 

• Complementaire kleuren: Dit zorgt ervoor dat deze 
kleuren elkaar versterken. Op elkaar gebruikt gaan 
deze kleuren ‘vloeken’. Dit komt de leesbaarheid niet 
altijd ten goede, maar kan ook met opzet ingezet 
worden. Het rood lijkt nog roder door het groene vlak 
(vandaar dat er bij de slager vaak groene elementen 
tussen het vlees worden gebruikt, zo lijkt het vlees nog 
roder).

Complementaire kleuren zijn bijvoorbeeld:

Drukte

Wat laat je allemaal in de afbeelding zien? Meerdere 
producten? Een quote? Een vrolijke achtergrond? Ga uit 
van het KISS principe (Keep it simple, stupid!). Over het 
algemeen is het beter om te kijken of het eenvoudiger 
kan. Leg de focus op het onderwerp. Als er te veel andere 
elementen omheen staan leidt dit af. Ga uit van een 
mooi beeld/illustratie en voeg hier bijvoorbeeld nog een 
korte tekst aan toe. Wil je zelf een beeld aanpassen met 
Photoshop? Zorg dat dit niet goed te zien is. Pas op met 
allerlei effecten, het is al snel te veel! Hoe drukker, hoe 
minder het op zal vallen bij je doelgroep.

Formaten

Ook afmetingen zijn een belangrijk element als het gaat om 
visuele content. Er zijn al verschillende blogs geschreven 
die je informeren over de juiste afbeeldingsformaten. 
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Hierbij nog even de belangrijkste op een rijtje:

• Reguliere Facebook-visual: 1200x1200 
• Linkpost visual: 1200x628
• Traffic ad: 1200x628
• Groei ad: 1200x444

Facebook is continu in ontwikkeling, waardoor boven-
staande formaten vaak veranderen. Blijf op de hoogte door 
bijvoorbeeld https://www.facebook.com/design te volgen. 

Motion content

Naast statische afbeeldingen zien we tegenwoordig 
steeds meer video’s in onze tijdlijn verschijnen. Dat 
Facebook sterk de focus legt op video blijkt ook uit het 
algoritme. Video’s die rechtstreeks op Facebook worden 
gezet, worden snel aangeklikt en kunnen daardoor weer 
rekenen op een hogere EdgeRank (facebook’s algoritme 
dat de relevantie, en daarmee het bereik van je content 
bepaalt.) De belangrijkste elementen voor video content 
zijn opbouw, stijl en lengte. Hieronder worden ze alle 
toegelicht.

Opbouw

Facebook is een vluchtig medium, mensen scrollen snel 
door hun tijdlijn, krijgen heel veel prikkels en zijn dan ook 
snel afgeleid. De eerste 3 seconden van jouw video zijn 
daarom cruciaal. Zorg ervoor dat de kijker direct geboeid 
is. Zo is het goed om al in de eerste paar seconden duidelijk 

te maken wat de kijker ongeveer kan verwachten. Op die 
manier kan men snel bepalen of een video interessant is 
of niet. Als het onderwerp niet snel duidelijk is, zal de kijker 
snel afhaken. Hoe weet je of je je kijker in de eerste paar 
seconden hebt kunnen boeien? Kijk in de statistieken! 
Facebook heeft ook voor videogebruik uitgebreide 
statistieken beschikbaar. Wanneer je een snelle daling ziet 
na een paar seconden dan kun je de conclusie trekken dat 
je video niet interessant genoeg is geweest. 

Stijl

Grofweg is motion content in 3 groepen in te delen:
• Stop-motion: Heel veel foto’s worden versneld achter 

elkaar afgespeeld waardoor er een filmpje ontstaat. Bij 
stop-motion kun je tussen het maken van de foto’s je 
opstelling veranderen. Dit type video’s geeft een speels 
tintje aan de video en is wat goedkoper qua productie.

Klik voor deze stop-motion voorbeelden:

• Animatie: Er wordt gebruik gemaakt van illustraties, die 
vervolgens worden geanimeerd. Met een animatie kun 
je een complex verhaal in korte tijd helder uitleggen. 
Wanneer je een ingewikkeld proces wil uitleggen is 
het verstandig om te kiezen voor motion content in de 
vorm van een animatie. 

Reguliere Facebook-visual
1200 x 1200 

Linkpost visual & Traffic ad
1200 x 628

Groei ad
1200 x 444

https://www.facebook.com/design
https://www.facebook.com/abnamro/videos/999161086761681/ 
https://www.facebook.com/debijenkorf/videos/10153467679506723/ 
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Klik voor deze animatie voorbeelden:

• Video: Dit is real life materiaal, gefilmd met een camera. 
Nog meer dan tekst en statisch beeld, speelt video in 
op emotie. Zorg ervoor dat je video een verhaal vertelt 
van kop tot staart en een bepaalde emotie oproept. 
Hiermee prikkel je verschillende zintuigen en houd je 
de aandacht van de kijker vast. 

Klik voor deze video voorbeelden:

Lengte

Houd het kort! 20 á 30 seconden is lang genoeg. Duurt 
het langer? Dan is de kans groot dat men afhaakt voordat 
de boodschap is overgekomen. Videoadvertenties op 
Instagram mogen bijvoorbeeld ook maximaal 30 seconden 
lang zijn. YouTube adviseert video’s niet langer dan 3 
minuten te laten duren. De statistieken laten daarnaast 
duidelijk zien dat het publiek op Facebook iets minder lang 
geconcentreerd blijft dan op bijvoorbeeld Youtube. Hou je 
videocontent voor Facebook dus op maximaal rond de 30 
seconden, en op Youtube op maximaal 2 of 3 minuten.

Hoe beoordeel je social media content?

Hiervoor is al uitgebreid aan bod gekomen hoe je een 
succesvolle social media post kunt maken en waar je 
allemaal rekening mee dient te houden. Had jij verwacht 
dat psychologie zo’n grote rol zou spelen en dat je KPI’s 
per kanaal duidelijk verschillen? Maar hoe ga je straks 
beoordelen of al die inzet nu ook het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd? Dat is eigenlijk niet eens zo heel 
moeilijk. Het mooie aan social media (marketing) is dat je 
alles door kunt meten. Vooraf goed nadenken over de KPI’s 
is uiteraard van evident belang. 

De ROI van social media

Levert de inzet van social media een positieve bijdrage 
aan de return on investment op je online activiteiten? 
Ja, mits goed ingezet uiteraard. Denk aan een positieve 
bijdrage op het vlak van service, branding, genereren 
van leads en sales. Hier moet uiteraard ook passende 
content bij worden bedacht. Om de content die je maakt 
goed te kunnen analyseren is het belangrijk dat je begrijpt 
wat de toegevoegde waarde van social media is voor 
jouw specifieke business. Daarom onderscheiden we 
verschillende fasen waarin een social media update kan 
vallen. Dit noemen we ook wel de ‘social sales funnel’. Deze 
fases zijn uiteraard met elkaar verbonden en moeten een 
versterkend effect op elkaar hebben.  

• Branding (audience): het opbouwen van een 
voldoende groot publiek voor je content, pagina, 
advertenties event etc. Via de zeer gerichte targeting 
mogelijkheden (ook voor organisch bereik) kun je op 
een relevante wijze je doelgroepen bereiken. In deze 
fase wil je jouw publiek vooral triggeren met inspiratie. 
Verwijzen naar interessante content op je blog kan 

https://www.facebook.com/abnamro/videos/999161086761681/ 
https://www.facebook.com/MoneYouNederland/videos/1231384840220477 
https://www.facebook.com/debijenkorf/videos/10153391857736723/ 
https://www.facebook.com/debijenkorf/videos/10153191660511723/ 
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bijvoorbeeld een goede start van je social sales funnel 
zijn.

• Engagement: als je jouw publiek hebt bereikt, moet je 
content van zodanige aard zijn dat deze engagement 
oproept. Dat kan in de vorm van likes, comments, 
videoviews, shares. Je evalueert dat uiteindelijk in de 
vorm van kosten per interactiemoment. In deze fase 
van de funnel is het zaak om te zorgen voor voldoende 
interactieve content waarmee je de dialoog aangaat 
met je doelgroep. 

• Conversion: uiteindelijk gaat het allemaal om 
conversie(bijdrage) natuurlijk. Er moet tenslotte een 
bepaald doel worden bereikt, in veel gevallen betekent 
dit: geld verdiend worden. Omdat jij jouw publiek al 
door de andere fases hebt geloodst en ze daar middels 
targeting en retargeting vast hebt weten te houden, 
is de stap naar conversie een stuk kleiner geworden. 
In deze fase is jouw publiek er dus klaar voor om je 
commerciële boodschap optimaal te ontvangen. 

Meten = weten

Wat wil je bereiken? Dat is de eerste vraag die je zult moeten 
beantwoorden, bij iedere post die je op social media plaatst. 
Daarnaast adviseren we altijd om de pixels van Facebook 
en Twitter op je website te implementeren, zeker als je 
aan de slag gaat het adverteren. Zo creëer je voor jezelf 
een extra mogelijkheid om je doelgroep nog beter te leren 
kennen, maar ook het gedrag op de website te analyseren. 
Daarnaast kun je gebruik maken van conversietracking en 
retargeting. Maak je gebruik van Google Analytics om de 
statistieken van je website te analyseren? Tag dan altijd 
alle uitgaande social media links. Je kunt hiervoor de url-
builder van Google gebruiken. Op deze manier kan je al 
het social media verkeer uitfilteren en analyseren ten 
opzichte van bijvoorbeeld verkeer dat niet afkomstig is via 
social media. Dit kan tot hele interessante inzichten leiden. 
Het is daarom van groot belang dat je voor jezelf een 
vaste werkwijze ontwikkelt en je social media content dus 
systematisch analyseert, optimaliseert en ook rapporteert. 

KPI’s voor analyseren social media content
Op welke post wordt veel gereageerd en welke berichten 
worden veel gedeeld? Zijn de resultaten op LinkedIn anders 
dan op Twitter, Facebook of Instagram? En hoe komt dit? 
Welke berichten zorgen daadwerkelijk voor conversie? 
Goede inzichten (via analytics van het platform) zijn 
noodzakelijk om je social media content goed te kunnen 
analyseren. Hieronder zijn per fase de belangrijkste KPI’s 

voor je op een rijtje gezet.
Wist je dat er in de rapporten van Facebook maar liefst 
180 verschillende statistieken zitten die je in je rapporten 
kunt laten verschijnen? Dan hebben we het nog niet eens 
gehad over Youtube, LinkedIn, Twitter en Instagram. Het 
gaat dus veel te ver deze één voor één door te nemen. 
Belangrijk is dat je voor jezelf vooraf de belangrijkste KPI’s 
definieert en toevoegt in de templates van je rapportages, 
zodat je een vaste analysemethodiek ontwikkel. Zo kan 
je op dagelijkse basis bezig zijn om je eigen social media 
content te analyseren en te optimaliseren.  

Branding 

Een waardevolle community begint vaak met volgers 
en fans. En ondanks dat aantallen niet alles zeggen, wil 
je om substantieel en structureel bereik te genereren 
onder je publiek toch een fanbase opbouwen van een 
zekere grootte. Dat geldt in ieder geval voor platforms 
waar organisch bereik parallel loopt met de grootte van je 
fanbase. Zorg dus dat je weet hoeveel mensen je bereikt 
met je berichten op sociale media. 

• Aantal nieuwe fans / volgers
• Bereik 
• Frequentie (hoe vaak ziet een gebruiker  

gemiddeld mijn bericht?)
• Kosten per nieuwe fan / volger
• CPM (kosten per 1000 bereikte personen) 
• Relevantiescore

Engagement

Hoe scoort jouw content? Een belangrijke vraag om 
te beantwoorden. Veel mensen gebruiken nog steeds 
de IPM(+) formule, (+), een metric die interactie per 
duizend fans bepaald. Een prima metric en zeker nog 
altijd bruikbaar! Echter, door wijzigingen in het Facebook 
algoritme is het organisch bereik onder je eigen fans 
steeds minder gegarandeerd. En als fans je post niet zien 
kunnen ze er ook niet op reageren. Facebook legt steeds 
meer de nadruk op advertising voor het behalen van 
bereik, ongeacht hoeveel fans je hebt. Hierdoor kregen 
we behoefte aan een nieuwe metric die minder afhankelijk 
is van het aantal fans en de van advertising die je inzet. 
Dat is IPV geworden: Interactie Per View. Het is een 
interactiepercentage dat bepaalt hoeveel procent van de 
mensen die je content heeft gezien ook daadwerkelijk een 
interactie met je aan gaat.
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Dus samengevat zijn je belangrijkste KPI’s: 

• IPM / IPV
• Kosten per interactie 

Maar wanneer doe je het dan goed? Onderzoek wijst uit 
dat de meeste merken in Nederland gemiddeld minder 
dan, of rond de 1% interactie scoren. 

Deze interactiemomenten zijn weer verder uit splitsen per 
platform. Denk aan:  

• Gedeelde berichten / shares 
• Aantal reacties / mentions
• Aantal video- / fotoweergaven
• Negatieve feedback op je content  

(spam / bericht verbergen etc.)

Conversie(bijdrage)

Een social media post kan op meerdere manieren een 
bijdrage leveren aan het uiteindelijke doel. Je wilt in veel 
gevallen dat je publiek uiteindelijk een handeling uitvoert, 
al dan niet op je website. KPI’s die hierbij een rol kunnen 
spelen:

• Doorklikratio  
     naar  website
• Kosten per websiteklik
• Tijd op de website 
 

• Bouncerate (heb je een blog, dan  
is een hoge bouncerate niet erg!) 

• Aantal % nieuwe bezoekers
• Ingevulde contactformulieren
• Geassisteerde conversies
• Laatste klik conversies

Het is dus belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over de 
inzet van je social media content. Wat wil je bereiken? Aan 
de hand van de gekozen doelstelling heb je nu een aantal 
concrete tools en KPI’s in handen. Zo kan je aan de slag 
om je social media content steeds effectiever in te zetten. 

Website


