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Agenda

1. Het socialmediaplan
2. Bepalen van de doelstellingen
3. Creëren van persona
4. Interne en externe analyse
5. Bepalen van de kanalen
6. Strategie
7. Bepaal je boodschap en je contentstrategie
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Agenda

8. Schrijven voor social
9. Community en conversation management
10. Privacy en wetgeving
11. Actieplan
12. Content calendar
13. Budget
14. Monitoring
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Bron: Digimeter 2019

Social media in Vlaanderen
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De onderdelen van het socialmediaplan

1

Het socialmediaplan
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4 stappen om succesvol te zijn op social media

Stap 1:

Bepaal je 
doelstellingen op 

social media 
gebaseerd op je 

SMART 
bedrijfsdoelen

Stap 2:

Kies de juiste 
kanalen

Stap 3:

Bepaal je 
boodschap en 

stel een 
contentplan op

Stap 4:

Treed in 
interactie met je 

volgers of klanten

7



De ultieme structuur
1. Inleiding 
2. Doelstellingen 
3. Doelpubliek 
4. Interne en externe analyse
5. Strategie

6. Privacy & wetgeving
7. Actieplan: overzicht timings
8. Content calendar 
9. Monitoring 
10. Budgettering 
11. Evaluatie
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“Een socialmediaplan beschrijft jouw 
publiek, doelen, strategieën en actieplan om 
ervoor te zorgen dat jouw geïnvesteerde tijd 
meetbare resultaten oplevert voor jouw 
bedrijf of merk.”
- Leen Veldeman



Wat zijn je SMART-doelstellingen?

2

Bepalen van de doelstellingen

Social media marketing: boek meer online succes



Doelstellingen: voorbeelden
• Ik wil meer verkeer naar mijn website
• Ik wil meer producten verkopen via social media
• Ik wil meer volgers
• Ik wil meer positieve beoordelingen op social media
• Ik wil mijn instructievideo's tonen
• Ik wil grotere naamsbekendheid
• Ik wil meer contact met klanten
• …?
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Vertaal naar SMART-doelstellingen
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Vertaal naar SMART-doelstellingen
• Tegen 31 december 2020 halen de Instagramposts een gemiddeld engagement 

rate van 6%

• Tegen december 2020 willen we 300 maandelijkse bezoekers naar de website 
vanuit Instagram

• Tegen december 2020 willen we 150 maandelijkse opgestarte gesprekken in 
Facebook Messenger

• Na het event (21 September 2020) hebben we 200 mentions behaald op alle 
socialmediakanalen
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Voorbeelden KPI’s
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• Naamsbekendheid
- # mentions
- # hashtags

• Nauwer contact met de klant
- # gestarte gesprekken in Facebook Messenger
- # gestarte gesprekken in WhatsApp
- # gesprekken door chatbot afgehandeld

• Verkeer naar de website
- # clicks op linkinbio in Instagram
- # clicks op de knop in Facebook

• Event engagement
- # shares van foto-album
- # getagde mensen in foto-album
- # clicks op onze hashtag



Wie is jouw doelgroep?

3

Creëren van de persona
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Doelpubliek
• In dit onderdeel van je plan omschrijf je zeer specifiek wie je met social wil 

bereiken?
• Zeer belangrijk onderdeel
• Zoals bij alle marketingplannen: als je je publiek niet kent, ken je ook hun 

behoeftes niet en zul je jouw doelen missen
• Helpt jouw content calendar te maken
• Determineert wanneer je zal posten, op welke kanalen en vooral: wat
• Zijn niet dezelfde persona als die van in je marketingplan
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Doelpubliek
• Voorbeeld doelpubliek: 18-54 jaar

- 18-23-jarigen: schoolgangers
- 24-31-jarigen: young professionals
- 32-43-jarigen: werkers
- 44-54-jarigen: oudere werkers

• Waarom?
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PERSONA

FOTO

Persona name Goals

Quote

Age Location Industry Frustrations
35
Primary language When they are online

Interests Brands they love

Platforms they choose
Influencers they 
follow

Facebook Instagram Twitter
x x

Pinterest LinkedIn
x

PERSONA

FOTO

Persona name Goals

Quote

Age Location Industry Frustrations

Primary language When they are online

Interests Brands they love

Platforms they choose
Influencers they 
follow

Facebook Instagram Twitter

Pinterest LinkedIn

Doelpubliek – persona’s

18



Voorbeeld persona

19Type here the title of the presentation



Voorbeeld persona
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Hoe doe je het zelf op social media en hoe doen je 
concurrenten het?

4

Interne en externe analyse
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Analyse

22

• Intern
- Welke kanalen gebruik je?
- Zijn deze volledig ingevuld?
- Wordt de bedrijfsbranding toegepast?

• Extern
- Je beantwoordt dezelfde vragen
- Samenvatting in een SWOT-analyse



Concurrentie-analyse
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Concurrentie-analyse
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Samenvatten in SWOT-analyse

25

Strenghts

- Actief op FB, Insta, YouTube
- Medewerker die fulltime bezig is met 

social media

Weaknesses

- Geen budget voor advertising
- Geen uitgewerkt Insta profiel

Opportunities

- Concurrent X is niet actief op Insta

Threats

- Concurrent Y genereert veel interactie op 
Insta

SWOT



Op welke kanalen kan ik mijn doelstellingen halen en mijn 
doelgroep bereiken?

5

Bepalen van de kanalen
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Overzicht van de kanalen

Facebook LinkedIn Instagram YouTube Twitter Pinterest TikTok WhatsApp

Informeel platform Zakelijk platform Visueel platform Video search 
engine

Nieuws in 280 
tekens

Virtueel prikbord Fun content “Helpdesk”

Wie willen we 
bereiken?

Vrienden, familie, 
kennissen, peers in 
groepen, mogelijke 
klanten

Professionele 
connecties, 
connecties van 
connecties…, peers 
in groepen

Mogelijke klanten Wie ook maar 
zoekt op bepaalde 
zoekwoorden, 
mogelijke klanten

Journalisten, 
media, huis-tuin-
keuken-Twitteraar

Voornamelijk 
vrouwen

Breed, jong publiek Wie vragen heeft 
over ons 
product/dienst

Welk soort content 
past op dit 
platform?

Video (kort), 
weetjes, links, polls

Updates/bijdrage
Artikels

Mooie afbeelding
Stories – blik 
achter de 
schermen
IGTV

Video (lang) Korte 
nieuwsupdates

Prachtige visuals 
met tekst op als 
call to action

Korte video’s op 
muziek, volgens de 
typische formats 
op het platform

Waardevolle 
content die 
antwoord biedt op 
(prangende) 
vragen

Wat willen we 
bereiken?

Algemene 
awareness rond 
topic

Delen van kennis 
met experten, 
delen van content 
door anderen, 
interactie

Algemene 
awareness, actief 
deel uitmaken van 
de vastgoed 
community, 
interactie, 
menselijke kant 
tonen

Oppikken van ons 
aanbod

Retweets Bezoeken naar de 
websites

Brede awareness We zijn makkelijk 
bereikbaar, 
reageren snel
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Actief zijn op het grootste social media platform

5.1

Facebook
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Publiek
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Waarom gebruiken?
• Pagina’s - groepen – ads – evenementen

• Groot bereik door het hoge aantal gebruikers

• Gratis marketing en goedkope advertising

• Uitgebreide analysetools en innovatieve targeting opties

• Evolueert constant (live video, 360,...)

• Geïndexeerd door Google

• Nieuwe interface: video!

• Van merkbewustzijn creëren tot actiegerichte boodschappen verspreiden
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Facebook algoritme
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Nieuwe interface: video
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Bedrijfspagina
• Focus op nieuws en entertainment
• Wanneer Facebook gebruiken?
• Om verkeer naar je website te drijven
• Om gegevens te vergaren
• Om awareness te creëren
• Om te communiceren met klanten
• Creëert een loyale fanbase
• Gebruik Facebook Messenger om snel vragen van klanten te beantwoorden
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Do’s: carrousel
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Do’s: toon je gezicht/blik achter de schermen
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Don’ts

😬
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Veel berichten? Laat bots reageren!
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Poll
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Facebook Studio voor Makers/Creator Studio

https://business.facebook.com/creatorstudio/

39



Actief zijn op het meest actieve visuele platform

5.2

Instagram
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Publiek
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Inleiding
• Opgericht in 2010 – eerst enkel iOS
• In 2012 ook voor Android
• 2012: gekocht door Facebook
• Wereldwijd 1 miljard actieve gebruikers
• Stijgt ieder jaar 10%
• Europa: +307 miljoen
• 50 miljard gedeelde afbeeldingen
• 25 miljoenen bedrijven op Instagram
• 59% van de gebruikers is tussen 18 en 29 jaar
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Wat moet je weten over Instagram?
• Visueel platform!
• Business account
• Statistieken
• Algoritme
• Beelden achter de schermen
• Interactie
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Heb je een business account?
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Sociaal netwerk
• ‘Volgers’ = Niet wederzijds zoals bij Facebook of LinkedIn
• Foto’s/video’s maken, bewerken en delen
• Ook mogelijkheid tot privéberichten (zoals WhatsApp en Snapchat) 
• Publiek of privé? 
• Éen aanklikbare link
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Don’ts: te opvallende branding
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Do’s: Gluren bij de buren voor de branding
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Do’s: highlights
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Bio – de tekst

Droog maar duidelijk

Slim gebruik van 

emoji’s

Inspirerend en 

duidelijk

Met call to action 

(CTA)
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Bio – de website
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Bio – Linktree
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Bio - Linktree
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Bio – Een eigen mobile landingspagina
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Verhalen vertellen op Instagram

5.3

Instagram Stories
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Tijdlijn vs Stories
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Tijdlijn
• Duurzame beelden
• Blijven zichtbaar
• Momentopname
• Kwaliteit belangrijk
• Portfolio
• Video max 60’
• Filters

Stories
• Tijdelijke beelden
• Verdwijnen na 24u 
• Sequentie van momenten
• Verhaal belangrijk
• Sfeer
• Video max 15’ 
• Stickers en tools



Achter de schermen
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5.4

LinkedIn



Maandelijks gebruik LinkedIn
• LinkedIn op nummer 4! (digimeter 2019)
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Waarvoor LinkedIn gebruiken?
• Naamsbekendheid
• Thought leadership
• Employer branding
• Hoe?

- Uitgewerkte businesspagina
- Waarde aanbieden
- Bedrijfsnieuws brengen
- Professionele connecties leggen -> expertprofiel 

bekomen
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LinkedIn features
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Tips & tricks
• Optimaliseer je profiel: jij bent jouw personal brand
• Optimaliseer je bedrijfspagina
• Optimaliseer de posts op je eigen profiel en die van je bedrijf
• LinkedIn-groepen
• Ken je Social Selling Index
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5.5

Twitter
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Doelpubliek
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Wat is het?
• Publiceren van korte berichtjes/nieuwtjes tot 280 tekens
• Je reageert op elkaar
• Je kan elkaar volgen
• Vooral voor: Veel politici, nieuwsbronnen, artiesten, sporters en

andere mediafiguren
• Kende een dipje in aantal gebruikers
• Is terug aan het stijgen
• Ook de jongere doelgroep is weer actie
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Polls op Twitter
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Tweets inplannen
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5.6

YouTube
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Doelpubliek
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Hoe YouTube gebruiken?
• Als een search engine
• Om oplossingen te bieden op vragen/problemen
• Tutorials
• Ideaal dus om zichtbaar en vindbaar te zijn op de op één na grootste 

zoekmachine ter wereld
• Zorgt voor extra verkeer naar je website
• Merkbewustzijn creëren, informeren, overtuigen en converteren
• Adverteren met verschillende videoformaten op YouTube
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YouTube
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Aandachtspunten
• Inzetten op relevante content
• Storytelling
• Thumbnails
• Keywords
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Je kanaal
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De video

73



De omschrijving
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Voorbeeld
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5.7

Pinterest
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Doelpubliek
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Wat is het?
• Digitaal 

prikbord/inspiratiebron
• Je kan afbeeldingen pinnen
• Door op een bord te 

bewaren om later eventueel 
aan te kopen

• Is enorm aan het inzetten op 
een zakelijke hub
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Wat is Pinterest?
• Visuele search engine 
• Focus: oplossen van een probleem
• “Pinspiration”
• Focus ligt NIET op followers, maar op hoe goed je hun vraag/probleem kan 

beantwoorden/oplossen
• SEO en keywords
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Maandelijkse kijkers
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Meer statistieken

81



Adverteren op Pinterest

Of via https://ads.pinterest.com/
82



5.8

TikTok
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TikTok
• Vroegere Musical.ly, playbackfilmpjes
• Gemaakt door ByteDance (Chinees)
• Korte muziekvideo’s
• Lengte: 3-60 seconden
• Fun primeert
• Vele effecten
• Snelle editing
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Wie zit er op TikTok?
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Doelpubliek
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Het Rode Kruis op TikTok
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Panden tonen
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Een dagje meevolgen
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5.9

WhatsApp
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WhatsApp inzetten?
• WhatsApp for Business
• Koppelen aan zakelijk nummer
• Persoonlijk
• Laagdrempelig
• Snel antwoord op vragen – “helpdesk”
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Verzendlijsten
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Shotjes
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Vragen beantwoorden
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6

Strategie
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Strategie
• Omschrijft hoe je de doelen gaat bereiken

- Door social listening? 
- Door engagging? 
- Door influencer marketing in te zetten? 
- Door in te zetten op content marketing?
- Welke kanalen ga je inzetten?

• Wie gaat de content maken?
• Dit is het hart van jouw plan
• Zorg ervoor dat jouw strategie feilloos toegepast is op de doelen die je wil 

bereiken
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Social Media Ambassadeurs
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• Detecteer jouw ambassadeurs: wie zijn ze? 

• Hoe kunnen zij bijdragen aan het verspreiden van de boodschappen?

• Via eigen kanalen, promotie en content-deling 

• Ook offline



Social Media Ambassadeurs
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Chatbots
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Wat ga je communiceren en hoe?

7
Bepaal je boodschap en je 
contenstrategie
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Wat geldt voor alle platformen?
• Authenticiteit
• Storytelling: vertel verhalen
• Varieer in formats
• Interactie, dialoog
• Toon gezichten achter de schermen
• Geef waarde, tips, expertise
• Toon op elk platform andere content
• Voldoende tijd?
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De customer journey

ZIEN (Bewustwording)

DENKEN (Overweging)

DOEN (Aankoop)

HOUDEN VAN (Loyaliteit)
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Met welke content kan je deze doelstellingen 
bereiken?

ZIEN (Bewustwording)

DENKEN (Overweging)

DOEN (Aankoop)

Entertainen

Informeren

Engageren

Helpen

Inspireren

Leren

Activeren

Waarderen

ZIEN (Bewustwording)

DENKEN (Overweging)

DOEN (Aankoop)

HOUDEN VAN (Loyaliteit)
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DENKEN

DOEN

HOUDEN 
VAN

ZIEN
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Stap 1: Zien (=bewustwording)

105

• Type content: inspireren, entertainen

• Zet jezelf in de markt en zorg dat je gemakkelijk 
te vinden bent

• Bereik (dus zichtbaarheid) verhogen
• Content delen die interessant en relevant is 

voor je doelgroep



Stap 2: Denken (= overweging)
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• Type content: informeren, leren

• Wek interesse in jouw bedrijf en 
zorg dat je doelgroep je apprecieert
- interesse wekken in je thema’s
- Engagement stimuleren op de social media kanalen
- Geen call-to-actions, geen campagne-voering
- Wél waardevolle content delen en zélf content maken 

•



Social Media Marketing

Stap 3: Doen (= aankoop/conversie)

107

• Type content: engageren, activeren

• Maak het je doelpubliek zo gemakkelijk mogelijk 
om actie te ondernemen

• Zorgen voor verkeer naar de landingspagina
• Aanzetten tot actie
• Overgang naar een effectief bezoek, aankoop of actie 

gemakkelijk maken



Social Media Marketing

Stap 4: Houden van (= loyaliteit)

108

• Type content: zet in op helpen, waarderen

• Ambassadeurs verspreiden jouw 
boodschap verder
- Tevreden klanten of deelnemers inschakelen 

om mee te delen in hun netwerk 
- Spreek ze rechtstreeks aan om jullie 

boodschappen te delen 



Het hoeft niet alleen maar over je 
diensten/ producten te gaan

?
Team - achter de schermen Toepassingen van je product Goede doelen

Je (professionele) passie Leuke onderwerpen
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Wat is jouw verhaal? Barbier Tom
• Voorliefde voor Amerika
• Traditionele Amerikaanse Barbershop
• Herenkapper en barbier
• Boegbeeld van zijn wijk
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Oefening

Schets even je eigen verhaal

WAAROM doe je wat je vandaag doet en hoe is het daar 
geraakt
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Onderwerpen - waarover zou Tom praten?

Stadsleven American way 
of life

Stijladvies voor mannen
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Wat kan Tom over deze onderwerpen vertellen?

Stadsleven

Buurtnieuws

Evenementen

Nieuwe shops

Hotspots

American life

Amerikaanse trends

Nu hip in New York

Feestdagen in de VS

Amerikaanse barbiers

Stijladvies mannen

Kapsels

Accessoires

Gel, wax & pomade

Hipster
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Een voorbeeld voor Tom

Leren

Activeren

Engageren

Entertainen

Informeren

Helpen

Inspireren

Stadsleven American life Stijladvies mannen

Kapper Tom

Deze 7 kapsels zijn hot in 
Amerika deze zomer!

7 nieuwe kapsels die 
trenden deze maand

Lees meer

Je kapsel en baard zijn 
onlosmakelijk verbonden. 
Neem een selfie en upload 
deze in de comments. De 
knapste baard wint deze 
pomade

Een gezonde baard? Bekijk 
de tips in de video
Toon je cultuurkaart van de 
stad en profiteer van 20% 
korting #citylife
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Stel een contentplan op

Juni

Juli

Augustus

September

Stand op stadsfestival Start van de zomer: 
zomerkapsels

4th of July 10-jarig bestaan Campagne: 
TruePomade

Communicatie 
zomervakantie Vakantiefoto’s USA-trip

Actie lange 
baarden

Herfstmode: 
nieuwe collectie

Promotie
deze week -25% 
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Toon je team
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Deel tips
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Oefening

Bepaal 3-4 thema’s/onderwerpen waarover je kantoor 
zou kunnen praten op social media? 

En maak combinaties
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Wat kan Tom over deze onderwerpen vertellen?

Stadsleven

Buurtnieuws

Evenementen

Nieuwe shops

Hotspots

American life

Amerikaanse trends

Nu hip in New York

Feestdagen in de VS

Amerikaanse barbiers

Stijladvies mannen

Kapsels

Accessoires

Gel, wax & pomade

Hipster
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@jonginantwerpen

Hotspots Jongeren in beeld Wistjedatjes
Gewone locatie om te 
gaan zitten

20 in 2020 Aanbod van partners

Jeughuizen Jeugdcultuur (parkour 
etc)

Aanbod voor 
studenten

Jeugdcentra Andere reportages? Aanod van de stad 
Evenementen/festivals
Aanbod van partners



Geweldige content
Interessant

Informatief Engagerend
en relevant voor je 

doelgroep
vevat nieuwe 

informatie
zet aan tot 
interactie

Interessant
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Geweldige content
Aandacht

Appreciatie Actie

Actualiteit, top topicals, 
mooie beelden, externe 
content, in de leefwereld 

van de doelgroep 

Hapklare weetjes, info, 
foto’s, video’s, 

achtergrondinfo, blik 
achter de schermen, 

getuigenissen

Klik voor meer info, koop 
nu, kijk naar, lees 

meer,… 

Awareness
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80 - 20

123



Sjabloon!

www.ilikemedia.be/cadeau-sjabloon-strategie-tot-contentkalender



Volg je onze toptopical-kalender al? 

www.toptopicalkalender.be

125



Toegang? Mail je google-account naar info@ilikemedia.be

Top Topicals

126



Aan de basis ligt veel inspiratie

127



Beginnen met wat je al weet

128



Verdeelsleutel opstellen
• Streefdoel: 11 posts per maand op Instagram

- 2 klustips
- 1 medewerker in beeld
- 2 reviews
- 1 teamfoto
- 8 posts over pand
- 2 beelden achter de schermen

129



Social Media Marketing

Planningstools
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Social Media Marketing

Wat met evenementen?

131

Voor

• Programma
• Promoties
• Sneak peaks, achter de schermen

Tijdens

• Live reporting (bv Instagram)
• Foto’s en video’s verzamelen
• Testimonials van bezoekers
• E-mailadressen verzamelen

Na

• Rapportage
• Aftermovie
• Infographics 
• Storyboard 



Waar moet je op letten?

8

Schrijven voor social
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Top tips voor posts
• Schrijven is schrappen. Vermijd ballast.
• Vervoeg werkwoorden.
• Schrijf niet passief. (“Je kan je inschrijven” vs. “Schrijf je in”)
• Maak het persoonlijk. 

- Schrijf niet in de derde persoon en vermijd te beschrijvende tekst. (“Gezinsbond 
organiseert” vs. “Wij organiseren”) 

• Zet aan tot actie. (“Laat het weten”, “Check onze website”,…)
• !!! ROEP NIET TEGEN JE PUBLIEK !!!
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Top tips voor posts
• Organisaties (of evenementen) taggen indien relevant
• Inchecken bij locatie
• Emoji’s:  om te structureren of opfleuren 

- Tip: emojipedia.org

• Post geen affiches/drukwerk
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Social Media Marketing

Enkele copywriting tips

135

• Probeer de clichés te vermijden (zin in, op zoek naar,…)
• Vermijd vakjargon en dure woorden (echter, immers, enigszins)
• Praat niet in de derde persoon over jezelf
• Tag andere pagina’s waar mogelijk 
• Post je links proper (Inladen en terug verwijderen, juiste open graph tags)



Social Media Marketing

Goede posts op Facebook

136

• Gebruik slechts één aanzet tot actie in één statusupdate 
• Altijd copy plaatsen bij je materiaal. Nooit zomaar een foto of link delen! 

• Wil je dat mensen klikken op de link? Post de link en let op de foto(‘s) bij de 
link 

• Heb je een leuke foto om te delen? Post dit als foto 
(vraag eventueel om zichzelf te taggen) 

• Goede visual, bv. een infographic? Dit geeft een meerwaarde aan een 
statusupdate

• Een video? Post je bronmateriaal rechtstreeks op Facebook



Social Media Marketing

Veel mogelijkheden
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Social Media Marketing

Een kwestie van timing
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• Facebook: min. 3x/week – max. 3x/dag



Social Media Marketing

Een link delen
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Social Media Marketing

Een carrousel
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Social Media Marketing

Foto’s, geen affiches
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Social Media Marketing

Preview voor desktop en mobiel
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Social Media Marketing

Video’s delen

143

• Korte video’s spreken aan 
• Gemakkelijkst te maken met een smartphone 
• Bronmateriaal uploaden op Facebook 

(niet op YouTube en dan sharen op Facebook)



Social Media Marketing

Facebook live

144

• Kondig op voorhand aan
• Gemakkelijkst te maken met een smartphone 
• Bereid je goed voor!
• Zorg voor relevante content voor een 

LIVE video (evenement, interactie)
• Je hebt hulp nodig
• Zorg voor goede kwaliteit beeld en geluid



Visuals - Canva
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Visuals - Photopea
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Hoe reageer je op (negatieve) comments op social media?

9
Community en conversation 
managament
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Reactiestrategie

148

• Voorbereiding vraag-en antwoordscenario’s
• Waar ga je het antwoord vinden? Wie is verantwoordelijk?

• Goede service biedt opportuniteiten tot profilering
• Toon echte betrokkenheid met de doelgroep 
• Maakt impact
• Geen 9-to-5 mindset (trend: open systemen)
• Persoonlijke interacties



Voorbeelden omgaan met reacties
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Voorbeelden omgaan met reacties
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+-
Richtlijnen: reageren op social media
Negatieve reactie
• Algemeen

- Blijf rustig en denk eerst na!
- Ga nooit meteen de discussie aan 

in de reactie

• Klacht
- Reageer neutraal 
- Bied hulp en koppel door naar e-mail 

of privébericht

• Spam: verwijder of negeer
• Mening: reageer strategisch

Positieve reactie
• Vraag naar informatie

- Reageer en bied hulp en koppel door naar e-
mail of privébericht

• Compliment
- ‘Like’ de reactie
- Reageer eventueel heel kort

• Uitgebreide positieve reactie of 
feedback: 
- reageer eventueel iets uitgebreider
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Flowchart Stad Antwerpen

https://www.slideshare.net/StadAntwerpen/flowchart-reageren-sociale-media
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Social Media Marketing

De social media stresstest

153

1/ Bedenk zo veel mogelijk vragen en reacties die klanten kunnen stellen 

2/ Noteer bij elke vraag/reactie het kanaal en het gebruikers-profiel van de 
vraag

3/ Beantwoord de vragen en reacties op voorhand
Welke vragen krijgen welke antwoord? 

Wie heb je daarvoor nodig? 



Wat mag en wat mag niet?

10

Privacy & wetgeving

Social media marketing: boek meer online succes



Privacy & wetgeving

155

• In dit onderdeel behandel je hoe je met User Generated Content zal omgaan
• Hoe je met foto’s van personen zal omgaan
• Hoe je met copywrite zal omgaan van fotografen
• Wedstrijden



Like, win & share wedstrijden
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Wedstrijden Belgische wetgeving

157

• Mag je zomaar een wedstrijd organiseren op je bedrijfspagina?
• Belgische wetgeving zegt:

- Als ondernemer mag je zelf geen tombola of loterij organiseren. Men spreekt van 
een tombola of loterij wanneer de winnaar van de prijs bepaald wordt door het lot. 
Denk daarbij aan de trekking van een winnend nummer.



Wat mag dan wel?
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• Je mag personen vragen om te reageren op een 
post om deel te nemen aan een wedstrijd.

• Je mag personen vragen om een bericht te liken om 
deel te nemen aan een wedstrijd.

• Je mag personen foto's of berichten laten posten 
op je pagina.

• Je mag personen laten stemmen door gebruik te 
maken van de 'Like' functie.



Wat moet?

159

• Wat moet je wedstrijd zeker bevatten?
- Een complete vrijwaring van Facebook 

bevatten voor elke deelnemer
- Duidelijk indicatie dat de promotie op geen 

enkele manier is gesponsord, goedgekeurd 
of wordt beheerd door Facebook of is 
geassocieerd met Facebook.

- In theorie moet je ook een 
wedstrijdreglement voorzien waarin alle 
voorwaarden worden gestipuleerd.



Ingestuurde foto’s gebruiken
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Volledige policy op website FB
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https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/



Wat gebeurt er wanneer?

11

Actieplan

Social media marketing: boek meer online succes



Actieplan
• In dit onderdeel van je strategie maak je een socialmediaplanning op
• Datum: wanneer?
• Wat: wat moet er precies gebeuren?
• Voorbeelden acties:

- Opmaak content calendar
- Aanmaak content
- Contacteren inlfuencer bureau
- Contacteren videobureau
- Zelf filmen
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Naar een maandelijkse kalender voor al jouw content

12

Content calendar

Social media marketing: boek meer online succes



Content calendar

165

• Valkuilen
- Vaak overgeslagen stap – geen kennis
- Geen tijd voor

• Voordelen
- Peace of mind
- Anticiperen -> betere planning

• Wordt meestal maandelijks gedaan
• Is vaak onderdeel van social media management tools
• Kapstokken: top topicals



Wat is het kostenplaatje?

13

Budget

Social media marketing: boek meer online succes



Budget

167

• In dit onderdeel maak je een schatting van:
- het aantal uren dat het project jou zal kosten (excl. opstellen van het plan)
- Wat de kosten zijn van een eventuele externe cameraman
- Wat de kosten zijn van eventuele extra aankopen
- Eventueel cadeaubonnen voor je ambassadeurs
- Enz…



Je inspanningen meten

14

Monitoring

Social media marketing: boek meer online succes



De communicatiecyclus in KPI’s

169

Zien Denken Doen Houden van

Facebook • Bereik • Pagina likers
• Engagement rate
• Shares

• Conversies • # UGC posts

Instagram • Bereik • Volgers
• Engagement rate
• Shares
• Insta story sticker 

answers

• Conversies • # UGC posts

Website • Page views • Inbound links • Conversies • Facebook shares

ZIEN (Bewustwording)

DENKEN (Overweging)

DOEN (Aankoop)

HOUDEN VAN (Loyaliteit)



Monitoring

170

• Wat werkt, wat kunnen we beter doen? 
• Wat doen andere gelijkaardige bedrijven of concurrentie? 
• Wat wordt er gezegd over de sector? 
• Analyse en meten van resultaten van de kanalen 
• Research naar de doelgroepen: welke platformen gebruiken zij? 
• Waar praat de doelgroep over? 
• Wie zijn onze ambassadeurs en waar zijn ze te vinden? 
• Welke social media kanalen worden intern door onze medewerkers 

gebruikt? 



Monitoring

171

• What gets measures, gets managed
• Dagelijks – wekelijks – maandelijks
• Meet vooruitgang van alle KPIs

- Verschijnen van 100 posts van ambassadeurs
- Aan het werk zetten van 5 influencers die content creëren
- 100 UGC posts/videos/stories

• Noteer welke tools je hiervoor gebruikt/zal gebruiken.



Social Media Marketing

Sociale media evalueren: KPI’s

172

• Aan de hand van de doelstellingen: welke KPI’s kan/wil je vooropstellen?

• Meten per kanaal 
- Wekelijks: kwalitatieve controle 
- Maandelijks: kwantitatief rapport
- Driemaandelijkse rapportering



Interne social media monitoring tools

Paginastatistieken Statistieken per post
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Bezoekers die via social media op je 
website komen
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Social Media Marketing

Monitoringtools

175

• Google Alerts 
• Google Trends
• Social media monitoringtools: Engagor, Coostoo, Obi4Wan, …
• Hootsuite
• Facebook-page stats, Instagram statistieken, Twitter analytics, 

Google Analytics…
• Loomly



Evaluatie

176

• Maak eindevaluatierapport
• Wordt vaak over het hoofd gezien
• Evaluatievergadering: hebben we alle doelen behaald?
• Timing: zelf te bepalen. 
• Algemene plannen: elk jaar
• Events: na het event
• Doelen vastleggen, op basis van de learnings
• Beslissen of al dan niet een nieuwe strategie nodig is



Conclusie

Social media marketing: boek meer online succes



Conclusie

1

Ken de  verschillende 
social media-kanalen 

Blijf op de hoogte van de 
verschillende social media-
kanalen en de laatste trends

2

Ga aan de slag met social 
media

1. Bepaal je 
doelstellingen

2. Kies de juiste kanalen
3. Bepaal je boodschap 

en stel een 
contentplan op

4. Treed in interactie 
met je klanten

3

Meet de resultaten van je 
inspanningen op social 
media

1. Breng de impact van 
je social media-
kanalen in beeld

2. Bepaal of je volgers 
op social media 
overeenkomen met je 
beoogde doelgroep
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Leen Veldeman

Vragen?

leen@ilikemedia.be
ilikemedia.be

slideshare.bet/ilikemedia


