Geen Gedoe op social media?
Check onze 19 tips!
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1. Weet voor wie je content maakt
Met content bedoelen we de berichten die je plaatst op social media of je website.
Content bestaat uit tekst, afbeeldingen of video’s. Content is dus niet voor jezelf, maar
voor de eindgebruiker. Op jouw social media zijn dat jouw (potentiële) volgers.
Uiteraard moet de content bij jou passen, maar uiteindelijk maak je content niet voor
jezelf en gaat dus niet om jou. Hierdoor kan het dus voor komen dat je content moet
maken dat minder bij jou past, maar wel heel goed bij jouw doelgroep.
Weet dus wie je doelgroep is (geslacht, leeftijd, interesses), wat je doelgroep leuk
vindt (informatie, interactie, quotes), hoe je tegen je doelgroep moet praten (manier
van schrijven), wat je doelgroep interessant vindt (onderwerpen), wat je doelgroep
mooi vindt (foto/video).

2. Ontwikkel een eigen content kalender
Om consequent aanwezig te zijn op social media is het goed om een content
kalender te maken. Jouw content kalender zegt je welke content je op welke dag
gaat posten. Op deze manier zorg je voor eenheid, continuïteit, duidelijkheid en
planning. Het geeft je tevens de mogelijkheid om vooruit te werken. Dit kan je
bijvoorbeeld heel mooi doen in een projectmanagementsysteem. Hierover later
meer!
Voorbeeld
Maandag: Product presentatie
Vrijdag: Weekend inluiden met ''de vrijdagmiddag vraag''
Iedere week inspelen op een inhaker in die week (gebruik hiervoor de
inhaakkalender)
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3. Maak gebruik van een inhaakkalender
Bijna iedere dag staan er wel een of meerdere inhakers op de agenda. Denk
hierbij aan nationale pizza dag, warme truien dag of nationale poep dag .
Maar ook feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerst natuurlijk. Wat is er nu
handig aan een inhaakkalender? Aan de hand van deze kalender kun je iedere dag
wel nieuwe content bedenken.
Zo hebben we bijvoorbeeld bij Party-vervoer.nl de Festival pizza bedacht. De pizza
was verdeeld in stukken en iedere slice vertegenwoordigde een festival. De vraag
hierbij was, waar zou jij wel een hele pizza van willen of wat is jouw favoriete stukje
pizza? Hierop kwam zeer veel interactie. Je kan hier dus gemakkelijk gebruik van
maken en vertalen naar jouw eigen business.
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4. Bedenk vaste content voor specifieke kanalen
Binnen het social media domein heb je verschillende kanalen en dus verschillende
manieren om content te posten. Binnen Facebook en Instagram maak je sowieso
gebruik van de timeline en van stories. Op de timeline is je content (afbeelding
/video) doorgaans vierkant met daarbij de mogelijkheid om een tekst toe te voegen.
Op de stories (jouw verhaal) is jouw content van mobiel formaat. Binnen de stories
heb je editor mogelijkheden, zoals het implementeren van gifjes, een poll, een quiz,
stel een vraag enzovoorts. Je kan ook lettertypes veranderen, de grootte en kleur
bepalen. Dit geeft dus veel mogelijkheden om creatief te zijn en interactie te creëren.
Zo zetten wij regelmatig een leuke quiz in om interactie te genereren. Jouw volgers
vinden het leuk om een kleine quiz van 3-5 vragen te beantwoorden. Bedenk leuke
vragen die van toepassing zijn op jouw doelgroep. Ze hoeven niet eens met jouw
dienstverlening te maken te hebbe,

Een quiz voor op
de stories!
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5. Consequent berichten posten en aanwezig zijn
Social media doe je er niet eventjes bij. Vaak wordt er wel zo gedacht. Met
als resultaat dat er sporadisch iets wordt gepost en je niet consequent
aanwezig bent. Het is voor je edgerank (zichtbaarheid) en voor je volgers
belangrijk om consequent aanwezig te zijn.

6. Hanteer een vaste (huis)stijl
Het is belangrijk om een vaste (huis)stijl te hanteren voor jouw social media berichten.
Dit zorgt voor herkenbaarheid bij je volgers. Er worden dagelijks miljoenen berichten
gepost, mensen scrollen op volle snelheid, dus je hebt maar een ogenblik om jezelf
in de kijker te spelen, zodat jouw doelgroep even stopt met scrollen bij het zien van
jouw bericht. In de volgende tip halen we social media templates aan, iets wat
hiervoor heel belangrijk is.

7. Maak gebruik van design templates
Ben je zelf geen designer? Geen probleem, je kan ook niet alles zelf. Het is
daarom goed om een grafisch vormgever social media templates te laten maken in
jouw eigen huisstijl. Deze templates kun je dan zelf bewerken, op deze manier
hanteer je een vaste (huis)stijl, ziet alles er strak uit en kan je toch ook zelf aan de
slag.
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8. Zorg dat je teksten strak en foutloos zijn
Regelmatig zien we berichten die stijf staan van de spelvauten. Dit geeft het bericht
en daarmee de business geen goed imago. Dit terwijl je product of dienst wel super
interessant of relevant is voor diegene. Niet iedereen is een schrijfwonder en ook dat
is geen schande. Weet je dit van jezelf, wees dan niet bang om iemand te vragen het
te controleren of laat een copywriter je teksten schrijven. Dit is een enorm belangrijk,
een tekst met fouten kan een enorme afknapper zijn en afbreuk doen aan je sales.
Uiteraard kan het een keer voor komen dat je een spel- of typefoutje maakt, daar is
een enkele keer overheen te komen. Maar teksten met diverse grammaticale en/of
spelfouten is not done.

9. Inzetten op storytelling
Schrijf je een wervende tekst om je product of dienst in de markt te zetten? Wil je
een gevoel overbrengen? Maak dan gebruik van storytelling. Middels storytelling
vertel je, zoals de naam al doet vermoeden, een verhaal. Je maakt iets levendig door
in woorden het verhaal te visualiseren.
Verkoop je een dag relaxen in een prachtige spa, neem de lezer dan mee in de
beleving van de spa. Vertel hoe iemand gestrest binnenkomt, ondergedompeld
wordt in luxe en totaal ontspannen weer naar huis gaat. Vertel jouw doelgroep
middels een verhaal wat ze willen ervaren. Jouw doelgroep gaat zich hier in
herkennen en wil dit gaat ervaren. Met als resultaat een reservering in de spa
volgende week zondag. Check! Doel bereikt.

10. Jouw eerste twee zinnen moeten meteen raak zijn
Een paar tips geleden hadden we het over de miljoenen berichten en het
scrollen op volle toeren. Hierin is jouw eigen stijl erg belangrijk, maar ook een
duidelijk kop of titel. Deze moet jou direct vertellen wat je van dit bericht kan
verwachten.
Het moet de aandacht trekken. Het moet er voor zorgen dat jouw doelgroep even
stopt met scrollen en begint met lezen. Heb je een toffe actie, maak dan meteen
duidelijk wat de actie is of wat de winst is voor de lezer. Begin dan niet met te
vertellen wie je bent en pas na drie zinnen dat het om een toffe actie gaat. Dan zijn ze
alweer lang verder aan het scrollen. Zorg dus voor een duidelijke call-to-action in je
titels en koppen.
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11. De lengte van jouw social media berichten
Als je gebruik maakt van sterke koppen en titels, dan kun je je het gerust veroorloven
om langere berichten in te zetten. Zeker binnen een advertentiecampagne is dat
goed mogelijk. De lezer moet toch al snel beslissen of het op lees meer klikt of dat
het afhaakt. Jouw eerste paar zinnen zijn dus super belangrijk. Weet je daar te boeien,
dan lezen ze ook wel verder.
Er zijn online veel artikelen te vinden over de juiste lengte van een tekst. Ons advies
is, doe wat goed voelt en ga testen. Als het begin van jouw bericht er maar voor
zorgt dat je de interesse wekt en overtuigd dat ze verder gaan lezen of over gaan tot
actie. Dit kan zijn een like, een comment achterlaten een leadformulier invullen of een
aankoop doen.

12. Maak gebruik van emoticons en witregels
Zeker in langere berichten is het lekker om te breken met witregels en/of het
toevoegen van emoticons. Maak er alleen geen poppenkast van, een emoticon per
alinea is meer dan voldoende. Qua witregels is het geen probleem om na iedere een,
twee, drie zinnen een witregel te laten. Ook hier geldt, doe wat goed voelt en ga
testen.

Voorbeeld waar de
bovenstaande tips in zijn
verwerkt
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13. Maak contact met je volgers door te reageren
Om te zorgen voor meer interactie met jouw volgers is het heel sterk om consequent
te reageren op comments onder jouw berichten. Maar ook op berichten die jouw
volgers posten. Laat zien dat je er bent, laat zien dat je betrokken bent. Dit zal ze
stimuleren om vaker een reactie te geven.
Dit hoeven geen uitgebreide reacties te zijn. Een emoji op een comment is voldoende
of een korte reactie op een vraag. Ga hier dagelijks even voor zitten. Op de lange
termijn gaat je dit belonen en heb je een groep trouwe volgers die consequent op
jouw berichten zullen reageren. Dit is ook heel belangrijk voor je edgerank (het
algoritme dat bepaald hoe waardevol jouw content is). Hierover meer in de volgende
tip!

14. Interactie op jouw berichten van groot belang op het
algoritme
Jouw edgerank bepaald via een algoritme hoe waardevol jouw content is. Als jij een
bericht plaatst en je krijgt meteen diverse likes en comments, dan wordt jouw
bericht gezien als waardevol en wordt deze aan meer van jouw volgers getoond.
Want wist je dat doorgaans maar een paar procent van jouw volgers jouw berichten
krijgen te zien?
Krijgt jouw bericht weinig likes en comments, dan wordt jouw bericht gezien als
minder waardevol en dus ook aan minder van jouw volgers getoond. Met als resultaat
dat je veel tijd en energie hebt gestoken in een bericht en deze amper reacties krijgt.
Dit kan ook zeer demotiverend werken. Zorg er dus voor dat je in het eerste uur
direct respons krijgt, verzoeken om interactie en reageren op reacties werkt hier dus
bij. Zeker op de lange termijn.
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15. Zorg voor interactie met jouw volgers
Wat ook je doelen zijn op social media, of dat nu het verkopen van jouw producten of
diensten is of het verspreiden van informatie. Je wilt interactie met je doelgroep. Door
interactie raken je volgers betrokken en keren ze terug. Het zorgt ervoor dat ze even
stoppen met scrollen bij jouw berichten.
Stories zijn de plek om interactie te creëren. Hier kun je namelijk gebruik maken van
functies als een quiz, vragen stellen, dilemma’s voorleggen enzovoorts. In de timeline
kun je natuurlijk ook interactie genereren middels comments, maar dat is vaak wel
een stuk lastiger. Je mag er gerust om vragen, op een subtiele manier.

16. Marketing is de kracht van herhaling, herhalen mag!
Schroom niet om je berichten op meerdere kanalen terug te laten komen. Zorg er wel
voor dat het bericht is aangepast voor ieder kanaal. Je kan niet overal dezelfde
afbeelding, video en tekst gebruiken. Je timeline op Facebook vraagt waarschijnlijk
een andere benadering dan je timeline op Instagram of LinkedIn.
Wij publiceren onze berichten ook op diverse kanalen. Waar we op Facebook voor
een videocompilatie gaan, kiezen we op LinkedIn bijvoorbeeld voor een PDFpublicatie en maken we op Instagram een set afbeeldingen voor in de timeline.
Een ding is zeker, onze doelgroep heeft het voorbij zien komen. Overal!
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17. Maak gebruik van een task manager zoals Asana
Social media vraagt voorbereiding en samenwerking. Daarom is het goed om
een tool te gebruiken waarin je gemakkelijk kunt (samen)werken. Wij gebruiken
zelf Asana. Asana is een web- en mobiele applicatie die is ontworpen om teams
te helpen bij het organiseren, volgen en beheren van hun werk. Oftewel
projectmanagement en takenbeheer.
Binnen Asana kun je projecten maken waarin je secties en taken kunt toevoegen. De
taken kun je toewijzen aan jezelf of een collega, je kan er een deadline aanhangen
(due date), je kan sub taken maken, je kan communiceren binnen een bepaalde taak
(met comments) en je kan ook documenten en foto’s toevoegen.
Je kan dus in Asana jouw volledige contentkalender verwerken. Bericht gepost? Dan
vink je de taak af en klaar is Kees. Zo heb je altijd een goed overzicht van de
werkzaamheden die er gedaan moeten worden, je vergeet deze werkzaamheden dus
niet. Want je hebt namelijk ook een inbox die meldingen geeft over de taken die je
hebt. Verder heb je my tasks waarin je kan zien wat er voor vandaag, morgen en de
komende week op de planning staat.
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18. Maak gebruik van adverteren op social media
Wil je kei harde sales gaan maken op social media? Maak dan gebruik van social
advertising. Het mooiste is om organisch sales te maken, dus onder je huidige
volgers. Maar hier kom je tegenwoordig bijna niet meer mee weg. Wil je gezien
worden en verkopen dan ontkom je haast niet aan adverteren. Maak hierbij absoluut
geen gebruik van de promoten knop op Facebook. Deze knop betekent easy money
voor Facebook. Je verzameld wat likes en comments, maar daar verdien je geen geld
mee. In sommige gevallen kan een bereik campagne een prima doel zijn. Maar zet
deze altijd in, via het advertentiebeheer van Facebook.

NIET de promoten
knop gebruiken

19. Focus is super belangrijk, blijf bij het waarom
We hebben je nu een heel aantal tips gegeven om je social media naar een hoger
level te brengen. Of het nu gaat om de voorbereiding, jouw manier van
(samen)werken, het bedenken van content tot het uiteindelijk uitwerken en posten
van de berichten. Zorg dat je altijd focus hebt op het uiteindelijke doel. Neem niet te
veel hooi op de vork, want dan is de kans groter dat het mislukt en het uiteindelijk
weer blijft liggen of maar half wordt gedaan. Stel jezelf altijd de vraag waarom je dit
doet.
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Hulp nodig bij jouw social media beheer?
Zijn deze tips voor jou allemaal leuk en aardig, maar weet je zelf eigenlijk ook wel dat
het je waarschijnlijk niet (helemaal zelf) gaat lukken? Neem dan eens vrijblijvend
contact met ons op.
Wij hebben een team van specialisten die expert zijn in hun eigen vakgebied en jou
graag helpen bij het beheren van jouw social media accounts. Dit doen we voor een
vast bedrag per maand, volledige afgestemd op jouw wensen en doelstellingen.
Ons team van specialisten bestaan uit:
Onze grafische vormgever ook wel designer genoemd, zorgt ervoor dat al jouw
media uitingen op en top online gaan. Uiteraard in jouw eigen huisstijl.
Het schrijven en / of optimaliseren van jouw social media teksten wordt gedaan
door onze copywriter.
Gaan we voor jouw advertentiecampagnes organiseren dan weet onze online
marketeer precies hoe die jouw campagnes moet installeren. Hij kent de
Facebook Ads Manager op zijn duimpje.
De social media manager zorgt er voor dat alle berichten worden opgemaakt in
de juiste stijl en worden gepubliceerd op het juiste moment.
Dit alles wordt overzien door onze projectmanager. Hij zorgt ervoor dat alles op
rolletjes loopt en doelstellingen worden behaald.

We helpen je graag bij het online
laten winnen van jouw bedrijf!
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