
20 TIPS OM JOUW AANPAK TE BOOSTEN 

IN DEZE GEKKE TIJDEN

DIE SOCIAL MEDIA HEET

DE JUNGLE



HET ZIJN
gekke t i jden, voor ons allemaal .  Fysieke winkels
verkopen onverhoopt hun inboedel onl ine,
opdrachten worden gecanceld en bi jeenkomsten
verplaatst .  Voor de bedri jven die nu onl ine meer
bereik wil len genereren, MKB'ers die met het
handen in het haar zitten,  of iedereen die het
interessant vindt :  voor jou wil len we graag iets
terugdoen. We verzamelden de meest handige,
bi jzondere en onontdekte t ips,  zodat jouw social
media bedri j fspagina's weer een boost kr i jgen.  



1. RUBRIEKEN

Als bedrijf heb je altijd wel iets te
vertellen, ook al voelt dat soms niet zo.
Vaak wíl je wel, maar wat moet je
deze week weer plaatsen? Brainstorm
over welke onderwerpen je wilt
communiceren, passend bij het
verhaal wat jij als organisatie of merk
wilt vertellen en uitstralen. Denk dan
bijvoorbeeld aan je producten, gave
acties, achter de schermen, verhalen
van klanten of ‘wist je dat-jes’. Zo heb
jij altijd iets om over te posten en
weten je volgers waar ze aan toe zijn.
Klinkt saai? Misschien, maar mensen
houden van nature nu eenmaal van
structuur en regelmaat.2. WHATSAPPGROEP

Huh? Ja echt! Maak een groep aan met
één van je vrienden en laat diegene er
weer uit stappen. Zo heb je een chat
met jezelf. Handig om foto’s vanaf je
telefoon op je laptop te zetten en
andersom! 
 
Let wel: voor grote
drukwerkbestanden of afbeeldingen
voor je website kan je beter tools als
WeTransfer gebruiken om de kwaliteit
te behouden. 

3. PLANNINGSTOOLS

Misschien heb jij niet dagelijks tijd om
te denken aan je social media kanalen.
Het gebruik van planningtools is dan
een uitkomst. Op een rustige dag plan
je dan gemakkelijk je social media
posts in,zodat je er later niet meer naar
om hoeft te kijken. Of daar een
kostenplaatje aan zit? Dat kan, maar er
zijn ook een aantal tools met gratis
versies die prima werken. Kijk
bijvoorbeeld eens of Hootsuite,
Planoly, Buffer of Later bij jouw
social media strategie passen.



4. LOCATIE TAGGING

Veel mensen hebben de hashtags al
uitgevonden op Instagram. Toch wordt
een effectievere tag voor extra
zichtbaar vaak vergeten: locatie
tagging. Dit werkt goed omdat er
binnen  Instagram veel op locaties
wordt gezocht. Vooral grote steden en
bekende plaatsen worden vaak
opgezocht. Maak daar handig gebruik
van bij het plaatsen van foto’s of
video’s.

5. START POLLS

Het meest waardevolle element van
social media is interactie. Er is geen
betere manier om feedback te
ontvangen en een community op te
bouwen. De meest toegankelijke vorm
van interactie is polls. Mensen kunnen
snel, anoniem en gemakkelijk op een
poll reageren. Wil je echt alles uit de
kast halen, dan kan je de resultaten
van een poll ook nog eens gebruiken
om nieuwswaarde te creëren om in de
pers te komen. Wil je daar meer over
weten? Neem dan contact met ons op!

6. VARIEER MET LINKS

Zet jij social media in om meer verkeer
naar je website te genereren? Dan
klinkt het logisch om in al je posts een
hyperlink naar je website te plaatsen.
Dat is slim, want het zorgt ervoor dat je
meer websitebezoekers krijgt. Maar als
je met een link je publiek 'wegstuurt'
van je post, is de kans klein dat men
weer terugkomt om de post te liken,
commenten of delen. En juist die
engagement zorgt voor een groter
bereik op social media. Wissel dus af
met wel en geen links in je post.



7. EXCLUSIVITEIT 

Het is een oude maar sterke
marketingtruc: exclusiviteit. Als je
mensen het gevoel geeft dat ze
exclusief toegang hebben
tot bepaalde kortingen of content, dan
voelen ze zich bevoorrecht en zullen
ze enthousiaster zijn over je bedrijf.
Veel moderne kledingmerken zijn daar
goed in. Zij delen vaak unieke
kortingscodes uit aan hun volgers.
Terecht of niet: die trouwe volgers
krijgen het gevoel dat zij als enige
kunnen shoppen met korting. 

8. #HASHTAGS

Wist je dat je met hashtags vaak meer
interactie met je doelgroep creëert?
Op Twitter en Facebook, maar op
Instagram al helemaal! Daar geldt: hoe
meer hashtags, hoe meer interactie. 
 Check van tevoren wel of de # past bij
jouw bedrijf én of er veel op gezocht
wordt.
Zit jouw doelgroep meer op LinkedIn,
dan levert het gebruik van # helaas
minder op. Daar wordt er nog maar
weinig gebruikgemaakt van de
zoekfunctie van hashtags. 
 9. GEBRUIK JE NETWERK

Het kan ontmoedigend werken als je
hard werkt aan het maken van mooie
content, maar likes en reacties, ho
maar! Zoals we inmiddels weten,
betekent meer interactie, meer bereik.
Heb jij iets héél belangrijks te melden,
maar blijft de interactie uit? Trommel
dan al je collega's, vrienden en familie
op om jouw bericht te delen, liken en
erop te reageren. Het @taggen van
collega's in de post helpt ook voor het
vergroten van je bereik. 



12. HIGHLIGHTS

Instagram Stories verdwijnen normaal
gesproken na 24 uur. Met highlights
kan je ervoor kiezen om de Stories
blijvend zichtbaar te houden voor je
volgers. Het zijn verzamelingen met
Instagram Stories die blijvend bovenin
je bedrijfspagina getoond worden.
Highlights zijn ideaal om verschillende
aspecten van je bedrijf te tonen. Leuke
highlights zijn bijvoorbeeld: achter de
schermen, diensten, vacatures, óf 20
social media tips voor bedrijven zoals
op onze YFK Instagram! 

10. EMOJI

Emoji in de posts zorgen op alle
kanalen - ja, óók op LinkedIn - voor
meer interactie. GIFjes, memes en
emoji kunnen je boodschap
versterken. Maar kijk wel goed naar
welke je gebruikt, want net als
woorden en beeldgebruik, passen
misschien niet alle emoji bij jouw
bedrijf of product. 

11. CANVA

Wil je afbeeldingen bewerken of
formats vormgeven, maar heb je geen
idee hoe? Gebruik dan de gratis tool
canva.com. Hier kun je afbeeldingen
bewerken in de verschillende
formaten van bijvoorbeeld Instagram,
Facebook en Linkedin. Maar dat niet
alleen; Canva staat ook vol met
formats voor posters, Powerpoint
presentaties en flyers. 



14. BOOST BERICHTEN

'Gratis' berichten op je tijdlijn, ook wel
organische berichten genoemd,
worden in principe alleen getoond aan
je volgers. Wil je een nieuw product of
belangrijk bericht delen met juist de
mensen die jouw bedrijf nog niet
volgen? Zet dan een budget achter de
berichten. Dat kan gemakkelijk met de
knop in Facebook of Instagram, zoals
in de afbeelding hiernaast. 
Voor grotere social media campagnes 
raden we aan om een Facebook
Business account aan te maken. Heb je
daar hulp bij nodig? We helpen je
graag! 

13. VIDEO'S

Wist je dat ruim 50% van
de video’s op sociale media wordt
bekeken zonder geluid? Ondertitel
daarom altijd je video's. Dat kan
gemakkelijk in de CC-tool in YouTube. 
 
Wil je nog meer bereik? Upload je
video’s dan native op elk social media
kanaal. Dit betekent dat je niet de
Youtube link plaatst, maar dat je de
video op ieder kanaal los uploadt. De
ondertiteling die je in Youtube hebt
gemaakt, download je dan los als .srt
bestand en plaats je in de video op
social media. 

15. REPOST

Content delen van een
ander: het gebeurt veel op Instagram.
Vooral de Instagram Stories zijn
geschikt om content van anderen te
reposten. Zie je een interessant bericht
in de Stories of op de tijdlijn van
iemand anders voorbij komen? Deel
het dan via je eigen Stories. Zo help je
niet alleen anderen maar creëer je ook
extra waarde voor jezelf.



16. REAGEER ZELF

Sommige bedrijven reageren alleen op
de comments onder een post op
sociale media als er een specifieke
vraag gesteld wordt, en dat is zonde.
Door ook op andere comments te
reageren, versterk je de relatie met
volgers en bouw je aan een hechte
community. Het is één van de
beste manieren om snel meer
followers te krijgen.

17. LINKTREE

Op Instagram is het niet mogelijk om
een klikbare link in je bericht te
plaatsen. Een oplossing daarvoor is om
de link in je 'bio' te plaatsen. Die vind
je als je op je profiel op 'Profiel
bewerken' klikt. Een handige tool om
links in je bio te plaatsen, is Linktree.
Hiermee kan je meerdere links
tegelijkertijd plaatsen. Je vindt de
gratis tool op https://linktr.ee/. 

18. INHAAKKALENDER

Bij het maken van een contentkalender
is het handig om daarin ook alle
feestdagen en inhakers te noemen. Zo
ben je altijd tijdig op de hoogte van
bijvoorbeeld Moederdag of Black
Friday, en kan je daar ook je
(kortings)acties op aanpassen. Maar
dat niet alleen, je kunt het natuurlijk
ook gebruiken voor 'gewone' content.
Wens je volgers bijvoorbeeld eens
fijne Paasdagen! Op één van de vele
(gratis!)  inhaakkalenders die online te
vinden zijn, staan alle inhakers op een
rij. 



20. HERGEBRUIK CONTENT

Vind je het lastig om steeds weer iets
nieuws te bedenken voor je social
media kanalen? Kijk dan eens naar
eerder geplaatste berichten. Welke
scoorde goed? Gebruik die content
gewoon opnieuw! Natuurlijk kan je
ook content gebruiken vanuit
bijvoorbeeld je nieuwsbrief of website.
Deel dat op in kleine brokjes en plaats
het op social media. 
 
En nee, het is echt niet raar om
meerdere keren over eenzelfde
onderwerp te posten. Sterker nog, wil
je dat mensen jouw boodschap
onthouden, dan ontkom je er niet aan
om meerdere keren over een
onderwerp te communiceren. De
kracht van herhaling werkt! 

19. FOTO'S

Het beste kan je natuurlijk eigen foto’s
gebruiken. Heb je even geen
geschikte foto voor bij een bericht?
Gebruik dan stockfoto’s. Op
www.pixabay.com, www.pexels.com
en www.unsplash.com vind je er
genoeg en ze zijn nog gratis ook! 



AAN DE SLAG!
Zo, dat waren de 20 social  media t ips!  We hopen
dat j i j  met deze t ips weer verder op weg kunt met
je social  media kanalen.  En natuurl i jk dat het leidt
tot een gigantisch bereik en misschien wel een
groei in je omzet!  Vind j i j  het nog last ig om te
beginnen met social  media? Of heb je er kortweg
geen t i jd,  inspirat ie of creativiteit  voor? Laat het
ons weten! Wij  staan alt i jd klaar om jou op weg te
helpen.  In de vorm van een creatieve (onl ine)
werksessie,  het invullen van een contentkalender
of het ontwikkelen van content voor jouw kanalen.  
 
Vraag naar de mogeli jkheden via:
info@yfk.marketing
058 203 73 83
of ki jk op www.yfk.marketing.  


