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Facebook 
1. Rechtstreekse verkoop op Facebook 

- Facebook zou zo min mogelijk gebruikt moeten worden voor enkel rechtstreekse 

verkoop (of links naar je verkooppagina). 

- Likers leden te krijgen die liken omdat ze interesse hebben in jouw onderwerp. 

- Zorg dat je likers weten wat ze kunnen verwachten. 

- Wanneer je toch een link naar je verkoop pagina doet, zorg dan dat je daarvoor minstens 

3 posts hebt gedaan die nuttig waren voor je likers. 

- Doe een persoonlijk post, dit zorgt dat likers zich meer aan je binden. 

 

2. Ga netwerken 

- Via facebook kan je andere mensen ontmoeten om zaken mee te doen. 

- Je krijgt een kans om te zien wat hun persoonlijke interesses zijn. 

- Je kunt je eigen interesses delen. 

- Benut de persoonlijke interesses vrienden of likers. 

- Zoek contact met personen waarmee je samen wilt werken. 

- Wanneer je gezamenlijke contacten hebt is de kans groter dat ze bevriend met je willen 

worden. 

 

3. Biedt gratis en unieke producten aan op je pagina 

- Als je zaken deelt die nieuw zijn voor lezers zal dit gewaardeerd worden. 

- Creëer waarde als dank voor alleen het volgen. 

- Je doel is het waardevolle relatie creëren met je volgers 

 

4. Kies een unieke username-URL voor je Facebook 

- Zorg dat de username-URL gemakkelijk te onthouden is. 

- Er hoeven geen hoofdletters in terug te komen. 

- Laat je URL consistent zijn met je merk. 

- Leg je URL zo snel mogelijk vast (facebook.com/username). 

 

5. Zorg voor unieke afbeeldingen op je pagina 

- Unieke cover foto (851x315). 

- Unieke profiel foto (180x180). 

- Unieke tab-foto’s (111x74). 

- Fiverr.com kan foto’s in deze formaten voor je bewerken. 

 

6. Gebruik featured-events om belangrijke posts te markeren 

- Featured-events worden over de gehele breedte van de pagina weergegeven. 

- Dit kan via de featured-events link in het menu. 

- Wanneer bezoekers dit bericht in het verleden gemist hebben worden ze er opnieuw op 

geattendeerd.  

 

7. Vertel je volgers wat ze moeten doen om niks van je content te missen 



- Volgers mogen content missen als ze standaard instellingen gebruiken. 

- Vraag volgers om hun like button te vinden en er met de muis over te gaan om de 

instellingen te veranderen. 

 

8. Reageer op comments 

- Mensen zitten op social media voor interactie. 

- Wanneer bezoekers op je pagina posten hopen ze op interactie. 

- Reageer zo veel mogelijk op comments op jouw pagina. 

- Zorg dat je het laatste woord hebt. Stuur ze naar de pagina die de bezoeker kan helpen 

en vertel ze wat ze hier moeten doen. 

 

9. Stel je volgers en fans van relevante vragen 

- Conversaties zijn hetgene dat mensen op social media houdt. 

- Start de conversatie. 

- Stel relevante vragen. 

- Stel open of gesloten (ja/nee) vragen. 

- Maak gebruik van invul vragen. 

 

10. Maak een Facebook App  

- Je kunt een op maat gemaakte app laten maken. 

- Gebruik hiervoor freelance services (E-lance, O-Desk, Warrior Forum). 

- Biedt specials aan degene die je pagina liken. 

- Biedt specials aan degene die je pagina delen. 

- Dit laat bezoekers terugkomen op je pagina. 

- Bedenk van tevoren welke actie je bezoekers wil laten ondernemen. 

 

11. Gebruik Facebook Ads voor meer likes 

- Bepaal wat de commerciële waarde is van een like op je pagina. 

- Zoek uit hoeveel opbrengsten nieuwe likes jou geven. 

- Gebruik Facebook Ads om je posts te promoten in het nieuwsoverzicht van anderen 

- Combineer Ads met featured-events. 

 

12. Benader een segment van je Facebook fans 

- Het benaderen van fans zorgt voor interactie. 

- Segmenteer je fans/vrienden in groepen, zodat je alleen van hen de updates krijgt. 

- Gebruik de create-a-list mogelijkheid. 

- Besteed tijd op bepaalde dagen met bepaalde lijsten. 

- Dit geeft een focus op activiteiten en helpt met het behalen van relatie doelstellingen. 

 

13. Kies doelgericht publiek voor je Facebook Ads 

- Je doelgroep specifiek uitzoeken met behulp van Custom audiences. 

- Met behulp van je email database kun je een Custom audience creëeren. 



- Wanneer Facebook gebruikers hetzelfde emailadres gebruiken behoren ze tot het 

publiek dat de advertentie ziet. 

 

13B.  Reageer altijd positief op negatieve comments 

- Vroeg of laat laten mensen negatieve reacties op je pagina achter. 

- Dit kan gaan over je content of de producten die je verkoopt. 

- Negeren ‘duwt’ de gebruikers weg van je merk. 

- Reageer altijd positief. 

- Niet iedere situatie verreist dat je gratis producten of diensten weggeeft. 

- Alleen al het idee dat er iemand naar degene die klaagt luistert is vaak al genoeg. 

 

14. Gebruik inzichten van Facebook om te bepalen wat je deelt 

- Facebook geeft fanpagina’s veel informatie over wat werkt of niet. 

- Gebruik deze informatie om te bepalen wat je promoot en deelt in de toekomst. 

- Op Facebook moet je leren om je fans te geven wat ze willen. 

- Facebook inzichten laten zien wat ze willen. 

 

Twitter 
15. Zorg dat je Twitternaam gedenkwaardig is. 

- Twitternamen kunnen niet gemakkelijk in de adresbalk getypt worden. 

- Laat je naam consistent zijn met je merk. 

- Vaak kan je niet precies dezelfde naam gebruiken i.v.m. het limiet op de lengte. 

- Je kunt je naam aanpassen, maar doe dit alleen als je nog maar weinig volgers hebt. 

 

16. Maak je Twitterfoto en achtergrond persoonlijk 

- Kies voor een foto in plaats van een logo als profielfoto. 

- Gebruik de achtergrond om je logo weer te geven. 

- Laat dit doen door een creatief persoon. 

- Als je een laag budget hebt, laat het voor je maken op Fiverr 

- Als je meer te besteden hebt zijn er freelance diensten als Odesk en Elance. 

 

17. Experimenteer met je Twitterbiografie 

- Dit is een van de belangrijkste onderdelen van je Twitteraccount. 

- Je kunt hyperlinks in je biografie gebruiken. 

- Test wat voor biografie het beste werkt om jouw Twitterdoelen te behalen. 

 

18. Gebruik Twitpic om afbeeldingen met je volgers te delen 

- Mensen vinden het leuk om interessante dingen op social media te zien en ze te delen met 

hun eigen volgers. 

- Je kunt dit gratis doen via www.twitpic.com. 

- Mensen raken geïnteresseerd in je account als je dit regelmatig doet. 

 

http://www.twitpic.com/


19. Maak je Twitterposts deelbaar 

- Onthoud dat social media over het algemeen niet zakelijk zijn. 

- Je wilt zoveel mogelijk aandacht voor je merk. 

- Je wilt tevreden maken die volgers delen. 

- Je wilt iets maken dat ervoor zorgt dat jouw volgers interactie krijgen met hun volgers. 

- Deel een artikel of video waar niet al je volgers het mee eens zijn. 

- Als je alleen dingen deelt waar iedereen het mee eens is hebben mensen geen redenen om 

te blijven lezen. Ze gaan ervan uit dat ze het al weten. 

 

20. Volg trends en ontwikkelingen in jouw branche of niche 

- Gebruik Tailored Trends om te zien wie elkaar volgt op Twitter. 

 

21. Richt je e-mailinbox in voor populaire tweets en onderwerpen 

- Twitter kan je de tweets van de dag mailen. 

- Je kunt deze laten mailen in een wekelijks overzicht. 

- Dit zijn de populaire tweets van degene maar je mee verbonden bent. 

- Ook interessante tweets van mensen waar je niet mee verbonden bent staan erbij. 

- Hier staan mensen die mogelijk interessant zijn om te gaan volgen. 

 

22. Deel persoonlijke dingen uit je zakenleven 

- Volgers willen je beter leren kennen en vertrouwen voordat ze zaken met je gaan doen. 

- Vertel waar je mee bezig bent, gerelateerd aan je bedrijf. 

- Zorg voor een mix van persoonlijke en zakelijke tweets. 

 

23. Volg experts uit jouw branche en personen die zij volgen en door worden gevolgd 

- Begin met het vinden van invloedrijke twitteraars in je niche. 

- Volg deze mensen. 

- Bekijk de mensen die ze ook volgen en de mensen waar ze door gevolgd worden. 

- Mensen die interesse in jou hebben zullen je vervolgens ook gaan volgen. 

 

24. Vind invloedrijke twitteraars 

- Ook buiten je branche of niche. 

- Deze zijn te vinden met behulp van Twitaholic. 

- Wanneer je deze personen zover krijgt jou te volgen vergroot je jouw bereik. 

 

25. Gebruik Tweriod om uit te vinden wanneer je het best kan tweeten 

- Je timing moet goed zijn. 

- Je moet erachter komen wanneer je volgers je berichten lezen. 

- Tweriod.com geeft statistische data over wanneer je volgers het meest actief zijn. 

- Dit geeft je een idee wanneer je het beste je tweets kunt plaatsen  

 

26. De BufferApp: het laden en verzenden van bruikbare content 

- Blijf actief op twitter om opgemerkt te blijven voor degene die je wilt bereiken  



- Met actief blijven wordt bedoeld dat je regelmatig bruikbare content plaatst voor de 

personen die je volgen 

- Het constant plaatsen van dit soort berichten is geen gemakkelijke taak, aangezien je dit vaak 

kan vergeten. Maak daaorm gebruik van de een agenda applicatie waarmee je structureel 

content zal posten. Hiervoor kan je de BufferApp gebruiken 

- Dit zal ervoor zorgen dat je volgers je zullen zien als een autoriteit aangezien je met 

regelmaat nieuwe bruikbare content plaatst.  

 

27. Beinvloed je twitter volgers met uitspraken en uitdrukkingen 

- Maak regelmatig gebruik van inspirerende teksten. 

- Probeer hierbij uniek te zijn en gebruik uitspraken van je volgers. Hierbij kan je gebruik 

maken van de retweetknop. 

- Overweeg om uitspraken te plaatsen van personen of instanties die belangrijk zijn in de 

markt waarin je bedrijf zich begeeft. 

- Pas op met het plaatsen van teveel algemene uitspraken zonder al te veel informatieve of 

inspirerende lading. 

 

28. Het gebruik maken van Triberr 

- Triberr is een online community waar Bloggers samen komen en content met elkaar delen. 

- Een van de beste manieren om je twitter volgers uit te bereiden is door een groot netwerk te 

creeeren met anderen. 

- Op Triberr zijn  de zogenaamde ‘tribes’ te vinden, wat een soort van groepen zijn van 

mensen met een zelfde denkwijze.  

- Triberr is gratis en kan gekoppeld worden aan je twitter account.  

 

29. Strategisch gebruik maken van populaire hashtags voor je doelgroep 

- Het gebruik maken van hashtags is een erg bruikbare manier om potentiele volgers te 

werven.  

- Hierdoor ben je beter vindbaar, aangezien je gezocht kan worden op deze termen 

- Ben duidelijk in wat je met deze hashtags wilt bereiken en pas op dat je niet overdrijft. 

 

Google (Plus) 
30. Maak gebruik van de video gallerijen in GooglePlus 

- Socials media is anders dan een normale zoekmachine, waarbij alleen maar steekwoorden 

worden gebruikt. 

- Bij social media wordt meer gebruik gemaakt van fotos en videos 

- Je kan een video uploaden op youtube en deze integreren met je GooglePlus account. 

- Daarbij kan je ook de foto gallerij van je mobile telefoon integreren. 

 

31. Gebruik een duidelijke beschrijving (‘reveal tekst’) in je GooglePlus account 

- Zorg er voor dat deze reveal tekst relevant is voor je potentiele klanten/volgers. Deze tekst is 

namelijk bepalend voor volgers of ze je zullen volgen of niet.  



- Deze tekst kan worden gevonden in profiel/about/employment sectie van je GooglePlus 

account. 

- Zorg ervoor dat de tekst kort en ‘to-the-point’ is en dat je je dienst of product hierin goed 

verkoopt. 

 

32. Het gebruik van GooglePlus opmaak om je post aantrekkelijker te maken 

- Gebruik hier gebruik van vet- of schuingedrukte woorden 

- Gebruik een apenstaartje wanneer je een account wilt taggen in GooglePlus 

- Dit is mogelijk door bijvoorbeeld een sterretje voor het begin van een woord of zin te zetten 

en ook te eindigen met een sterretje. Hierdoor wordt de tekst verander in een dikgedrukte 

tekst. 

 

33.  Zorg er voor dat anderen een connectie met je aan kunnen gaan met het gebruikt van je andere 

social media accounts 

- GooglePlus moedigt je aan om andere social media accounts te ‘connecten’ met je 

GooglePlus account. 

- Dit geeft je een grotere reikwijdte voor het bereiken van potentiele klanten. 

- Je vindt deze mogelijkheid onder de sectie profile/about/links 

- Zorg ervoor dat alle account die je linkt aan je GooglePlus account actief zijn, anders voegt 

het niet toe. 

34 & 35 & 36. Gebruik GoogleHangouts voor online meetings 

- Dit is een uitmuntende manier om online meetings te organiseren. Door gebruik te maken 

van GoogleDocs is het mogelijk om informatie uit te wisselen tussen de deelnemers van de 

meeting. 

- Je kan tot 10 personen in een meeting zitten met het gebruik van webcams en chat.  

- Het is gratis en dus kan het voor lagere kosten zorgen voor een meeting. 

- Maak gebruik van GoogleHangouts om proberen op te lossen met je klanten. 

- Woon GoogleHangout meetings bij die worden georganiseerd door experts in je 

industrie/markt.  

- Dit is een handige manier om in contact te komen met deze experts, wat je tegelijk ook meer 

exposure geeft voor je bedrijf. 

 

37. Gebruik GoogleAuthorship om je content gemakkelijker vindbaar te maken op het internet 

- Dit is een handige tool waardoor je gemakkelijker gevonden kunt worden. Google heeft dit 

authorship programma ontwikkeld om gemakkelijker vindbaar te zijn op het internet. 

- Wanneer je content plaatst met GooglePlus is het mogelijk dat je naam en een kleine 

afbeelding te zien is wanneer je op google zoekt naar deze content.  

38 & 39.  GooglePlus ‘circles’ 

- Met deze tool kan je kringen maken waar zodat je de juiste dingen met de juiste mensen wilt 

te delen. Zo kan je kiezen welke volgers je berichten kunnen zien en welke niet. 

- Met kringen kun je filteren wat mensen delen en kun je meldingen ontvangen wanneer 

mensen die belangrijk voor je zijn, iets posten. Let er dus op voor iedere posting welke kring 

je wilt bereiken met je post. 

- Analiseer je kringen en vind content dat past bij je kring waar je je op richt. 



- Wanneer je gecirkeld wordt door een volger kan het handig zijn om deze persoon terug te 

cirkelen. 

LinkedIn 
40.  Linkedin en vindbaarheid in zoekmachines   

- Aangezien je LinkedIn profiel in de zoekmachines goed vindbaar is, moet je er voor zorgen 

dat je ook zoektermen in je profiel gebruikt waardoor mensen bij jou uitkomen als ze op 

bepaalde termen zoeken. 

- Dit betekent dat je belangrijke ´keywords´ gebruikt in je beschrijving (op LinkedIn) waarmee 

je denkt dat je de mensen bereikt die zoeken naar jouw bedrijf. 

- Zorg ervoor dat deze beschrijving relevant en informatief is. Zorg er ook voor dat de tekst 

niet te lang wordt aangezien mensen sneller voorbij lange teksten zullen scannen. 

 

41. Pas je instellingen aan in LinkedIn naar ‘Full View’ om je zichtbaarheid te verbeteren 

- Om maximaal voordeel te halen uit zoekmachines wil je ervoor zorgen dat alles in je profiel 

zal worden getoond aan je potentiele klanten. 

- Zorg er dan voor dat je profiel voor iedereen zichtbaar is, zodat mensen op zoek naar je 

bedrijf alles over je bedrijf te weten kunnen komen. 

- Hoe transparanter je bent over je bedrijf, hoe meer vertrouwen je krijgt van bezoekers 

wanneer ze je profiel bekijken. 

 

42.  Gebruik elementen van tekst in je LinkedIn biografie 

- Aangezien je LinkedIn voor business doeleinde gebruikt zal je moeten laten zien dat je ook 

verkoopt. 

- Dat betekent dat je ook tekst moet schrijven wat je doet, gedaan hebt, etc. op je profiel 

zodat anderen kunnen zien wat voor bedrijf je ben. 

- Het belangrijkste element op LinkedIn naar je connecties toe is dat je kan laten zien wat je 

kunt laten zien wat je allemaal kunt en hebt gedaan. 

 

43. Ga in LinkedIn groepen in de bedrijfstak van je bedrijf 

- LinkedIn Groups is een van de beste manieren om meer exposure te krijgen voor je 

merk/bedrijf. 

- Zoek groepen die aansluiten bij je bedrijf of het product of dienst dat je aan biedt. Sluit je 

vervolgens aan bij deze groepen. Let op, het kan zijn dat er wat tijd over heen gaat voordat je 

geaccepteerd wordt binnen de groep. 

- Door je te settelen in zo’n groep kan je interactie hebben met potentiele klanten. 

 

44. Overweeg om zelf een LinkedIn group te starten om bepaalde behoeften te vervullen 

- Wanneer je in een LinkedIn Group een bepaalde invloed hebt gekregen, heb je de aandacht 

van andere bedrijven en/of klanten in je bedrijfstak. 

- Als je actief bent geweest in deze groep heb je waarschijnlijk ook nieuwe connectie 

opgedaan voor je LinkedIn profiel.  



- Het zou tijd kunnen zijn om zelf een Group te starten waar je bepaalde behoefte voor je 

bedrijf kunt bespreken. Geef hierbij wel aan waarom deze groep uniek is. 

- Je zou vooraf contact op kunnen nemen met branche-genoten of er wel vraag is om een 

dergelijke groep aan te maken. 

- Wanneer je besluit een dergelijke groep te starten, nodig dan al je relevante connecties uit 

voor deze groep. 

Youtube 
45. Youtube social media strategieen 

- Youtube heeft sociale elementen, net als andere sociale netwerken. 

- Youtube wordt gebruikt voor het uploaden van videos, waarbij anderen kunnen reageren op 

je videos. Het is mogelijk om deze personen toe te voegen en/of te reageren op deze 

berichten. Hierdoor is het mogelijk om contacten te leggen en volgers te krijgen voor je 

kanaal.  

- Zorg ervoor dat je ook belangrijke personen in je bedrijfstak zult volgens, delen en 

becommentarisren. Wanneer mogelijk zou je zelfs kunnen reageren door middel van een 

video. 

Instagram 
46. Gebruik Instagram als deel van je sociale media platform 

- Instagram is vergelijkbaar met twitpic, de applicatie voor fotos voor twitter. Het is een gratis 

mobiele applicatie, beschikbaar voor Android en iOs. 

- Het geeft je de mogelijkheid om fotos te maken en videos op te nemen en deze te delen met 

je volgers. 

- Voor bedrijven zou het kunnen zijn dat dit fotos en videos zijn over het product/dienst die zij 

leveren. 

- Gebruik korte videos, fotos en teasers om mensen nieuwschierig te maken. 

Vine 
47. Vine social media tips 

- Vine is een applicatie waarme je korte filmpje kan maken en deze constant te laten herhalen. 

Door deze te uploaden via de Vine app kan je deze korte filmpjes delen. 

- Vine wordt voornamelijk gebruikt voor de amuserende of grappige zijde van je product of 

dienst. 

- Het moet dus niet gebruikt worden als een educatieve app om mensen iets te leren. 

- Over het algemeen is Vine een succesvolle app om als ‘teaser’ te gebruiken. 

Pinterest 
48. Pinterest social media tips 

- Pinterest is een online prikbord waarop gebruikers interessant beeldmateriaal zetten dat ze 

op internet vinden, en dat delen met anderen. Het is een soort knipselmap, waarbij mooie 

afbeeldingen van andere sites worden 'gepind' en op 'boards' geplaatst. 

- Zorg ervoor dat, wanneer je een blog hebt, je deze gemakkelijk kunt delen via Pinterest. 



- Wanneer je online content vindt die bruikbaar is voor je bedrijf kan je deze vastpinnen op je 

Pinterest bord.  

Blog 
49. Gebruik je blog als social media platform 

- Zorg ervoor dat je met enige regelmaat nieuwe orginele content schrijft zodat je interessante 

dingen kunt delen via andere platforms. 

- Moedig anderen aan om te reageren op je blog en zorg voor een goede discssie.  

- Zorg er ook voor dat je deel-knoppen voor al je andere social media platforms hebt op de 

pagina van je blogs. 

- Wanneer je een goede blog bijhoudt, zorg er dan voor dat je deze ook promoot in al je 

promotiemateriaal 

Empire Avenue 
50. Maak gebruik van Empire Avenue om de prestaties van all je netwerken te verbeteren 

- Empire Avenue is een gratis meta-platform voor social media. Het verbindt al je social media 

account met elkaar. 

- Het platform geeft de mogelijkheid om individueen te prikkelen om te reageren, te liken, te 

delen and te promten van social media content. 

- Empire Avenue waardeert je social media portfoio en hierbij kan je beter inzicht krijgen in je 

prestaties op social media platforms.  

- Door deze extra exposure zal je vindbaarheid door zoekmachines ook toenemen. 

 


