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Welkom
Amai, de wereld is nogal veranderd.

Je hebt echter geen tijd om alles uit te zoeken. Er is
immers nog zoveel méér werk op plank, dan hele

Toen ik een klein meisje was, kon ik ongestoord

dagen op sociale media rond te hangen.

doen en laten wat ik wilde. In mijn omgeving
zouden hoogstens mijn familie, mijn vrienden en

Daarom deze Snelgids: je krijgt in dit overzicht de

buren zien welk kattenkwaad ik uitstak.

belangrijkste ‘ins en outs’ voor 6 sociale media
kanalen. Dat spaart je uren werk en levert meer op.

Dat is vandaag wel anders. Bijna alles wat we doen,
krijgt op het internet een tweede leven. Of soms

Heel veel succes!

een eerste, omdat we er dingen doen die we ‘in het

Warme groet, Ilse

echt’ nooit zouden durven.
Sociale media heeft de wereld grondig door elkaar
geschud.

Ilse Van Eetvelde is socioloog, ondernemer en
moeder van 4+2 kinderen. Als online marketing

Er zijn een aantal nieuwe vragen opgedoken voor

expert helpt ze zelfstandigen, bedrijven en

zelfstandigen, ondernemers en organisaties:

organisaties om het internet slim en succesvol in
te zetten om hun doel te bereiken.

1. Doe je er ‘iets’ mee? Of blijf je liever weg?
2. Welk sociaal media kanaal kies je?

Ilse heeft een hekel aan tijd verliezen en de

3. Wat zet je er op?

gebakken lucht van sommige business coaches. Ze

4. Hoe krijg je meer reacties, likes, volgers, …?

houdt van concrete stappen zetten, waarde geven

5. Hoe zorg je dat het leefbaar blijft?

en haar klanten écht vooruit brengen. En af en toe
een goed glas wijn in prettig gezelschap.
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Waarom
ZOU

JE

BEDRIJF

SOCIALE
OF

MEDIA

ALS

ORGANISATIE

ZELFSTANDIGE,

INZETTEN?

Ik heb zelf een tijd getwijfeld of sociale media wel iets was
voor mij en mijn bedrijf.
Weet je, ik ben van nature eerder introvert, ik ben meestal
‘bezig’, en mijn leven leent zich niet altijd tot spectaculaire
verhalen.
Ook in mijn bedrijf blijf ik weg van de ‘oeh en ah’ die je bij
sommige business coaches hoort. Geen vuurloop voor mijn
klanten, ook geen spectaculaire grote gevulde zalen, geen
ronkende namen waarmee ik mijn lezers voortdurend om de
oren sla. Ik ben zoals de meeste ondernemers: met de voeten
in de klei, hard werken en dat grààg doen, maar ook genieten
van leven. Zonder daar over te toeteren.
Levert dat wel interessant materiaal op voor sociale media?
En wat is de meerwaarde ervan om hier energie in te steken?
En klanten, omzet? Want daar draait het om.
Het is duidelijk: investeren in sociale media levert op.
Het vraagt natuurlijk in het begin wat tijd en aandacht. Het
gaat niet vanzelf.
Maar als je eerlijk bent, is dat zo met alle acties waarmee je
klanten krijgt. Kiezen waar je begint. Weten wat je het beste
doet. En dan uittesten, experimenteren. Soms vallen. Opstaan.
Herhalen wat succesvol is.
Dit levert sociale media je op:
Meer bekendheid bij mogelijke klanten
Groter vertrouwen van mogelijke klanten
Betere communicatie over successen
Meer nieuwe klanten
Meer omzet
Snellere communicatie
Betere interne processen (als je het goed doet)
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Hoe
GEBRUIK

JE

DEZE

SNELGIDS?

In deze Snelgids vind je de belangrijkste informatie op een rijtje
voor organisch bereik: het aantal mensen dat je bericht ziet op
natuurlijke wijze, zonder tegen betaling te adverteren.
Deze Snelgids is géén gespecialiseerde cursus over elk sociaal
medium, wel:
- het ideale vertrekpunt als jij of de marketingafdeling op eigen
houtje de sociale zichtbaarheid van het bedrijf willen verbeteren
- een basiswerk met referenties om de bestaande sociale media
kanalen te verbeteren.
Sla deze Snelgids op je computer op. Hij zal ook aangepast
worden aan nieuwe ontwikkelingen. De laatste versie vind je
steeds via www.ilsevaneetvelde.com/socialmediasnelgids.
Heb je iets ontdekt wat niet lijkt te kloppen?
Laat het mij weten: ilse@ilsevaneetvelde.com

Welke
GEGEVENS

VIND

JE

IN

DEZE

SNELGIDS?

Voor Facebook, Instagram, Youtube, LinkdIn, Twitter,
Pinterest. vind je dit terug:
1. Voordelen
2. Nadelen
3. Voor wie of welk soort bedrijf dit platform geschikt is
4. Welke vorm het meest geschikt is
5. Wat voor type berichten het meest populair zijn
6. De afmetingen die gelden op het platform
7. Het beste tijdstip van plaatsing
Heb je andere vragen? Contacteer me voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek: ilse@ilsevaneetvelde.com
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Pinterest
CREATIEF

MET

'PINS'

(AFBEELDING

+

TEKST)

1. Voordelen:
a. Een ‘pin’ blijft enorm lang zichtbaar en is prima
vindbaar, gemiddeld 6 maanden
b. Gebruikers van pinterest blijven per sessie zeer lang op
Pinterest (gemiddeld minstens 14 minuten)
c. Publiek dat vaak niet op andere platformen zit
2. Nadelen: niet hip & sexy, drijft op creativiteit
3. Voor wie of wat soort bedrijf dit platform geschikt is:
a. Vooral B2C
b. Bedrijven met visuele producten
c. Bedrijven en organisaties die diensten/meningen/...
kunnen vertalen naar beeld
4. Welke vorm het meest geschikt is: afbeeldingen +
bijhorende tekst, eventueel link
5. Wat voor soort berichten het populairst zijn:
a. Stappenplannen
b. Inspirerende ideeën
c. Quotes
d. Infographics
6. De afmetingen die gelden op het platform (in pixels)
a. Pin: ideaal: 600 x 900 (of 2:3) OF 600 x 600/ 600 x 1260
(voor een infographic)
b. Profiel: 180 x 180 tot 600 x 600
7. Het beste tijdstip van plaatsing
a. De beste dagen lijken vrijdag en zaterdag te zijn
b. De beste momenten zijn ’s avonds en ’s nachts
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Twitter
BONDIG

EN

KORT,

SNEDIG

MET

HUMOR

1. Voordelen: één van de oudste sociale netwerken, in het oog
van journalisten, actualiteit
2. Nadelen: lengte tekst zeer beperkt, actieve gebruikers zijn
zeer kritisch
3. Voor wie of welk soort bedrijf dit platform geschikt is:
a. B2B, B2C
b. Elk bedrijf dat wil inspelen op actualiteit
4. Welke vorm het meest geschikt is:
a. Tekst: 280 tekens (gebald!) = topper
b. Afbeeldingen / gifs / video
5. Wat voor soort berichten het populairst zijn
a. Berichten die inspelen op de actualiteit
b. Humor
c. Tekst
d. Met link
e. Quotes = zeer ok, vragen = ok
6. De afmetingen die gelden op het platform
a. Hoofdingsafbeelding: 1500 x 500
b. Profielfoto: 400 x 400
c. Foto’s in Twitterstream: 1024 x 512 (GIF: max 3 MB)
d. Twitter cards: 800 x 320
7. Het beste tijdstip van plaatsing
a. Weekdagen zijn ok, vooral tussen 10.00 en 12.00 (B2B)
b. Vrijdag is de beste dag, tussen 9.00 en 10.00
c. Zaterdag is ok voor reacties (B2C)
d. Zondag is minste moment
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LinkedIn
PROFESSIONELE

FOCUS

&

NET-WERKT

1. Voordelen: breed professioneel netwerk, focus op B2B
2. Nadelen: minder actief dan bijv FB, minder interactie
3. Voor wie of wat soort bedrijf dit platform geschikt is:
vooral B2B + recrutering
4. Welke vorm het meest geschikt is:
a. Tekst
b. Afbeeldingen
c. Video + live video
d. Artikels (specifieke blogfunctie)
5. Wat voor soort berichten het populairst zijn
a. Case-studies
b. Vragen
c. Thema’s: leiderschap, management, sales, marketing
6. De afmetingen die gelden op het platform:
a. Hoofdingsafbeelding persoonlijk profiel: 1584 x 396
b. Persoonlijke profielfoto: 400 x 400
c. Afbeelding tijdlijn: desktop: 1200 x 1200, best op mobiel
én desktop: 1200 x 628
d. Bedrijfspagina hoofdingsafbeelding: bij voorkeur zonder
tekst, geen vast formaat, experimenteren, wordt
automatisch bijgesneden
e. Bedrijfslogo: 300 x 300
7. Het beste tijdstip van plaatsing
a. Dinsdagochtend + voormiddag (tot 11.00)
b. Woensdag = topdag, vooral 15.00 tot 17.00 uur
c. Donderdag van 12.00 tot 15.00 uur
d. Vrijdag tot en met maandag daalt het bereik drastisch
e. Van di tot do ook goed om 8.00 uur en om 18.00 uur
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Youtube
SOCIALE

VIDEO-ZOEKMACHINE

1. Voordelen: snijvlak tussen sociale media en zoekmachine,
populair
2. Nadelen: je moet video maken, sommige branches veel
concurrentie
3. Voor wie of wat soort bedrijf dit platform geschikt is:
Elk bedrijf
4. Welke vorm het meest geschikt is:
Video
5. Wat voor soort berichten het populairst zijn (vr bedrijven)
a. Product-reviews
b. Stappenplannen, ‘hoe doe je het’ video’s
c. Vlogs
d. Persiflages
e. Educatieve video’s
6. De afmetingen die gelden op het platform
a. Kanaal hoofdingsafbeelding: 2560 x 1440
b. Kanaal icoon: 800 x 800
c. Thumbnail afbeelding: 1280 x 720
7. Het beste tijdstip van plaatsing
a. Weekdagen: van 12.00 tot 16.00 uur
b. Weekend: 9.00 tot 11.00
c. Sterk afhankelijk van doelpubliek! (want Youtube =
zoekmachine voor velen)
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Instagram
INSTANT

AFBEELDINGEN

EN

HASHTAGS

1. Voordelen: snel groeiend, hip, visueel, esthetisch
2. Nadelen: zeer beperkte tekst mogelijk, geen linken in
bericht
3. Voor wie of wat soort bedrijf dit platform geschikt is:
a. B2C: vooral visuele diensten en producten
b. Vrijetijds- , retail-, horeca-sector
4. Welke vorm het meest geschikt is (+ tools)
a. Afbeeldingen
b. Video’s (Insta-stories!)
c. Hashtags toevoegen
5. Wat voor soort berichten het meest populair zijn
a. Quotes
b. Gezichten, landschappen, eten
c. “achter de schermen”
6. De afmetingen die gelden op het platform
a. Profielfoto: 180 x 180
b. Vierkant
c. Alle formaten van 1080 x 566-1350
7. Het beste tijdstip van plaatsing
a. Dinsdag tot vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur
b. Momenten: tussen 17.00 en 18.00 uur, 20.00 tot 21.00 uur
c. Zondag en maandag: minst reacties (zeker vm)
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Facebook
FRIENDS

&

FAMILY

&

FUN

1. Voordelen: iedereen zit op er op
2. Nadelen: eerder vrije-tijds-gedreven, nadruk op vrienden
en familie
3. Voor wie of wat soort bedrijf dit platform geschikt is
a. B2C
b. B2B voor kleine bedrijven
4. Welke vorm het meest geschikt is:
a. Video
b. Afbeeldingen + tekst
c. Linken worden afgestraft
5. Wat voor soort berichten het populairst zijn
a. Emotie oproepen
b. Persoonlijk
c. Quotes
6. De afmetingen die gelden op het platform
a. Profielfoto: 170 x 170
b. Afbeelding: 720 x 1080, 960 x 1440, 2048 x 3072
c. Pagina cover foto + Event cover: 1200 x 675
(! Werkt zowel op mobiel als desktop, wordt wel
automatisch bijgesneden => testen!)
d. Groeps cover foto: 1640 x 859
e. Afbeelding bij link: 1200 x 628
7. Het beste tijdstip van plaatsing
a. Weekdagen tussen 10.00 en 13.00 uur, vooral woensdag +
donderdag van 12.00 tot 14.00 uur
b. B2B: ook om 9.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur
c. B2C: ook van 9.00 tot 10.00 en van 16.00 tot 17.00 uur
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Wijze werkwijze

Aanbod

Je kunt niet alles tegelijk doen.

Aanwezigheid
op sociale
media
een
Je
hebt echter geen
tijd om
allesisuit
te belangrijk
zoeken. Er is

Hoe zorg je ervoor dat jouw zaak, jullie bedrijf of

onderdeel
de (digitale)
marketing.
immers
nogvan
zoveel
méér werk
op plank, dan hele

organisatie maximaal resultaat haalt uit minimale

dagen op sociale media rond te hangen.

inspanningen?

Ik zie vaak dat prachtige strategieën van
gerenommeerde
experts
uitgevoerd
wordende
Daarom
deze Snelgids:
je niet
krijgt
in dit overzicht

1. Kies één sociaal media kanaal waar het grootste
stuk aandacht en energie naartoe gaan: daar

omdat de organisatie
niet voor
volhoudt
of omdat
belangrijkste
‘ins en outs’
6 sociale
media
technische
kanalen.
Datkennis
spaartontbreekt.
je uren werk en levert meer op.

waar de interessantste klanten zitten (daarom
niet de meeste, wel de beste) = primaire

Bij eenmanszaken
Heel
veel succes! en kleine bedrijven merk ik dat

platform

men de groet,
‘wat’ vaak
Warme
Ilse in programma’s bij

2. Wees daar live aanwezig volgens de ins en outs
van hiervoor
3. Kies daarna 1 tot 4 platformen waar je ofwel

businesscoaches gehoord heeft. De ‘hoe’ wordt
echter nooit uitgelegd. Onterecht wordt gedacht
dat alleen uitbesteden de oplossing is.

berichten inplant ofwel via automatisatie
berichten op plaatst = secundaire platform
4. Prik vaste momenten om de verschillende sociale
platformen na te kijken op reacties:

Wil je samen met mij onderzoeken of en hoe ik jou,
jullie bedrijf of organisatie daarbij kan helpen,
klik dan hier voor een kennismakingsgesprek.

a. Primaire platform: dagelijks 1 à 3 keer
b. Secundaire platform: wekelijks (vast

Veel succes en tot binnenkort!

moment)
of 2 x per week

Warme groet, Ilse

5. In een groter bedrijf of organisatie: verdeel de
verantwoordelijkheid over de platformen, laat

P.S. Is je budget zeer beperkt? Overweeg dan een

nooit één persoon alles doen

praktisch workshop of word lid van de Academy.

6. Roep tijdig hulp in: training, advies of freelancer
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