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Uw online aanwezigheid 
opbouwen via Facebook 
en Instagram
Voor de meesten onder ons, maken sociale netwerken onlosmakelijk deel uit 
van het dagelijks leven. We gebruiken ze om op de hoogte te blijven, ons te 
vermaken en te communiceren met onze vrienden en familie. Voor bedrijven 
zijn sociale netwerken ook essentiële communicatiemiddelen geworden 
omdat ze met hun klanten kunnen communiceren en nieuwigheden 
lanceren. Informatie circuleert tegenwoordig alsmaar sneller en 
sneller, de online reputatie van een merk kan in een mum van tijd 
gemaakt of gekraakt worden. 

Daarom willen we in dit deel van de gids enkele tips geven 
boeiende inhoud op Facebook en Instagram te plaatsen.

3

Bouw uw online aanwezigheid op via
Facebook en Instagram Boeiende content plaatsen Om verder te gaan



Facebook werd in 2004 opgericht door Mark Zuckerberg en 4 
van zijn klasgenoten, toen nog studenten aan de elitaire Harvard 
University. Het sociale netwerk is sindsdien blijven groeien. Sinds 
november 2020 telt het netwerk meer dan 7 miljoen gebruikers in 
België, ofwel bijna 66% van de bevolking. 

Het sociale netwerk Instagram werd in 2010 opgericht door Kevin 
Systrom, een Stanford student gepassioneerd door fotografie. 
Twee jaar later, werd de app gekocht door Facebook voor 1 miljard 
dollar. In 2020 telt hij meer dan 4 miljoen Belgische gebruikers. 
Dit aantal steeg aanzienlijk tussen maart en mei 2020, tijdens 
de eerste lockdown als gevolg van de COVID-pandemie. Dit in 
tegenstelling tot het aantal Facebook-gebruikers dat slechts met 
1% groeide.
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Het is niet toevallig dat we vooral deze twee sociale netwerken in de 
kijker zetten. Dit is vooral omdat ze massaal gebruikt worden door 
adverteerders en bedrijven waaronder ook KMO’s om hun producten 
en diensten te promoten. Volgens gegevens die Facebook in 2018 
verzamelde, zijn wereldwijd 160 miljoen bedrijven, waarvan de helft 
kleine en middelgrote. Bovendien waren volgens een sociale media studie 
uitgevoerd door het Amerikaanse mediabedrijf Social Media Examiner 
Facebook en Instagram de door adverteerders twee meest gebruikte 
sociale mediaplatformen. In B2C, gebruikt 96% van de adverteerders 
Facebook als een marketingkanaal, 82% gebruikt Instagram. Ten slotte 
heeft meer dan de helft van de ondervraagde adverteerders (58%) 
gepland om hun advertentiebudget voor Facebook Ads in 2021 te 
verhogen.

Zoals eerder in deze gids vermeld, heeft de coronacrisis geleid tot 
veranderingen in het gebruikersgedrag, waarvan bepaald gedrag ook 
in de toekomst vertoond zou blijven. Deze veranderingen zijn o.a. de 
noodzaak voor bedrijven en winkels om te voldoen aan nog strengere 
hygiënemaatregelen (zoals voor de horecasector), de beperking van 
grote bijeenkomsten en een toename van de bestede tijd thuis en online 
aankopen. Ondanks het feit dat veel kleine en grote bedrijven wordt 
bedreigd en ze zullen moeten vechten om te herstellen van de crisis, heeft 
de crisis hebben ze ook positieve lessen getrokken uit deze crisis: heel wat 
bedrijven lieten zien hoe creatief en solidair ze konden zijn. Het toonde aan 
dat veel bedrijven in staat waren om creativiteit en solidariteit te tonen. 

Zo heeft de grote Franse luxegroep Moët Hennessy Louis Vuitton, die 
eigenaar is van merken als Guerlain, Dior en Givenchy, een aantal 
van zijn productieketens omgevormd, om grote hoeveelheden 
hydroalcoholische gel te kunnen produceren. Deze werd vervolgens 
gratis verstrekt aan ziekenhuizen in Parijs. 
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Ook hebben bedrijven laten zien hoe inventief ze zijn in hun communicatie 
via sociale media. Geconfronteerd met de sluiting van sportscholen, 
hebben bedrijven, zoals Lululemon en Under Armour, video’s op Instagram 
gezet met sport- en yoga oefeningen om thuis te doen. Om Amerikanen 
aan te moedigen om lokaal te consumeren, heeft American Express, de 
Amerikaanse betaling gigant, Shop Small gezet: een instagram-pagina. 
Het is een Instagram-pagina die zich toelegt op het promoten van kleine 
bedrijven in de Verenigde Staten. Er werd ook een ‘verhaal’ gepubliceerd, 
waarin abonnees gevraagd werd om dit verhaal te delen en daarom de 
Instagramprofielen van lokale handelaars te vermelden waar ze kochten. 
Ook vroegen ze hun abonnees om hun eigen contacten aan te sporen hun 
voorbeeld te volgen.

Volgens een studie van American Express, zou de populariteit van kleine 
bedrijven op sociale netwerken 23% van hun omzet kunnen genereren. 
78% van de ondervraagde managers zei dat de positieve aanbevelingen 
van internetgebruikers op sociale netwerken de groei van hun bedrijf 
stimuleerde. 

Daar waar consumenten vrij sceptisch kunnen staan tegenover betalende 
advertenties zouden ze eerder vertrouwen op meningen over een product 
of dienst geplaatst op sociale media door andere gebruikers als een 
soort van digitale mond-aan-mond reclame. Het is dan ook belangrijk 
regelmatig nieuwe info te publiceren op Facebook- en Instagramprofielen 
om zo op een goedkope manier uw online zichtbaarheid te verhogen

En dan moet je natuurlijk nog het gebruik van deze sociale media 
onder de knie krijgen: hoe je een bepaalde communicatietoon 
of beelden gebruikt die passen bij uw merk. Hoe u ‘content’ of 
zinvolle informatie deelt me uw publiek.

Afbeelding 1: verhaal geplaatst op de Instagram Shop 
Small-account, gemaakt door American Express
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Boeiende content 
plaatsen
Dit hoofdstuk bevat een heleboel tips om de merkbekendheid 
van uw bedrijf te boosten dankzij relevante content. Dit altijd 
met het oog op langetermijngroei. 
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Facebook

De eerste stap om uw online aanwezigheid op Facebook te ontwikkelen, is het maken van een pagina die gewijd is aan uw bedrijf. 
Een Facebook-pagina verschilt van een profiel, waarvoor het aantal abonnees (vrienden) beperkt is tot 5.000 personen en dat meer 
bedoeld is voor persoonlijk gebruik. U moet echter wel een persoonlijk Facebook-profiel hebben om een professionele pagina te 
maken.

Om uw eigen pagina te creëren volgt u volgende instructies1 en vult u de instellingen en rollen2 in.

Volgens hetzelfde principe als een Google Mijn Bedrijf-account, kan u belangrijke informatie over uw bedrijf verstrekken, gebruikers 
toestaan een mening achter te laten, inhoud publiceren om uw klanten te informeren alsook uw producten of diensten promoten.

Om te begrijpen hoe uw gebruiker interageren met uw inhoud kan u naar de statistieken van uw pagina kijken. Zodra uw Facebook-
pagina is gemaakt en uw informatie goed is opgegeven, is het tijd om uw eerste bericht te publiceren! Geen inspiratie? Hier zijn 
enkele tips:

1 https://bit.ly/37MGl0p
2 http://bit.ly/2ZPiMPV

1

Hou het kort, eenvoudig en duidelijk.  Het algoritme van Facebook heeft namelijk de neiging om berichten die te 
lang zijn niet in het nieuwsoverzicht van internetgebruikers te delen. Het is raadzaam om de tekst van uw publicatie te 
beperken tot 250 tekens. Geef ruimte aan de tekst door naar de volgende regel te gaan en controleer dat de spelling 
foutloos is. Overweeg ook het beëindigen van uw berichten met een call to action: vraag de gebruikers om de content 
te delen of om een mening of reactie achter te laten.

Focus uw boodschap op de toegevoegde waarde. van uw producten/diensten. Dus, in plaats van het publiceren van 
een tekst zoals ‘Ontdek onze nieuwe diensten voor kinderopvang thuis’ kiest u liever een boodschap in de vorm van 
‘Geniet, dankzij ons, van uw avonden in alle rust!’
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Bepaal een publicatiefrequentie en probeer deze zoveel mogelijk te respecteren om getrouwheid te creëren bij uw 
abonnees. Het is raadzaam om op het einde van de week te publiceren op Facebook, laat ons zeggen vanaf donderdag. 
De beste tijdstippen zijn ‘s middags en ‘s avonds. Maar dit is slechts een schatting op basis van het populairste 
tijdstip bij uw publiek globale statistieken en dit kan variëren afhankelijk van de context en de doelgroepen; om een 
nauwkeuriger idee te krijgen van het populairste tijdstip bij uw publiek, kan u de statistieken van uw Facebook-pagina 
bekijken, die u zullen helpen te bepalen wanneer de interactie op uw pagina het grootst is.

Denk na over uw typische klanten en wat ze zoeken: Welke thema’s interesseert ze, welke problemen komen ze 
tegen en welke problemen kan u oplossen met uw diensten, enz. Denk er ook aan om uw toon aan te passen aan de 
leeftijdsgroep en het type cliënteel dat u wenst te bereiken: afhankelijk van of u nu met studenten tussen de 18 en 
24 jaar praat, of met professionals uit de bouwsector tussen de 40 en 50 jaar, zal de schrijftoon natuurlijk anders zijn.

Indien u meer interactie wil genereren, beëindigt u uw berichten met een open vraag aan uw publiek rond het 
besproken onderwerp, om ze aan te moedigen om op uw bericht te reageren.

Gebruik foto’s en video’s (van goede kwaliteit) om uw producten te presenteren. Vooral video’s kunnen vlot reacties 
uitlokken.

Als abonnees op uw pagina een lovend bericht over uw bedrijf plaatsen, deelt u dit om positieve getuigenissen van 
klanten op de voorgrond te plaatsen. Aanbevelingen van bestaande klanten kunnen immers helpen bij het werven 
van nieuwe klanten.

Reageer indien mogelijk, snel op opmerkingen/vragen over uw berichten.
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Instagram 

Als u al een professionele Facebook-pagina hebt, biedt Instagram u de mogelijkheid om een professionele account1 aan te maken. Op 
dezelfde manier als op een Facebook-pagina, kan u uw contactgegevens meegeven en kunnen klanten contact opnemen via privébericht. 
Ook bij Instagram heb je toegang tot gebruiksstatistieken. Hoewel de tips voor het publiceren van inhoud vergelijkbaar zijn met die van 
Facebook, zoals de regelmaat van berichten, snelle reactie op opmerkingen, of het gebruik van foto’s en video’s, zijn er nog een paar zaken 
specifiek van belang bij het beheer van uw Instagrampagina:

1 https://bit.ly/37N7aRZ  

2

Verzorg uw hashtags en geolocatie. Hashtags zijn trefwoorden die worden voorafgegaan door het kardinaalteken (#) en 
worden voornamelijk gebruikt in berichten op Twitter, Facebook en Instagram. Door op een hashtag te klikken, heeft een 
gebruiker toegang tot alle inhoud gelinkt aan diezelfde hashtag. Hashtags kunnen meer followers (abonnees) en likes (vind-
ik-leuks) aantrekken. Ze laten gebruikers, die een hashtag volgen, toe uw bericht te kunnen zien en erop te reageren, zonder 
dat ze zich hebben geabonneerd op uw account. Om te bepalen welke hashtags u in uw publicaties moet opnemen, maakt 
u een lijst met trefwoorden die uw bedrijf kenmerken. Aarzel niet om specifieke trefwoorden op te nemen waarvoor minder 
concurrentie is en waarmee de doelgroep vlotter en preciezer bereikt kan worden. De hashtag #droogbloemen wordt bv. 
minder gebruikt in berichten dan de hashtag #bloemen. Dit zorgt ervoor dat u meer kans hebt om opgemerkt te worden 
door mensen die specifiek op zoek zijn naar gedroogde bloemen om hun interieurs te versieren, in plaats van bloemen in 
het algemeen. 

Organiseer wedstrijden of spelletjes.  Dit is een geweldige manier om de betrokkenheid bij uw publicaties te vergroten, 
alsook het aantal abonnees en de zichtbaarheid van uw producten of diensten te verhogen. U kan een bericht plaatsen 
waarin mensen worden uitgenodigd om te reageren en uw bericht te delen, een vriend in de reactie te vermelden of een quiz 
te beantwoorden; dan verloot u onder alle deelnemers een product of dienst naar keuze. 
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Maak werk van de presentatie van uw bio: de bio op Instagram is een kort stukje tekst dat bovenaan een profiel staat, onder 
de foto. Plaats er wat de bezoekers mogen verwachten van uw bedrijf op een korte en beknopte manier en plaats ook een link 
naar uw website. Als u meerdere links in uw bio wil opnemen, kan u tools zoals Linktree1 gebruiken waarmee u links op één 
URL kan centraliseren.

Opgelet! U kan op Instagram niet klikken op weblinks in de tekst van berichten of reacties. Als u tijdens een 
koopjesperiode berichten plaatst om gebruikers uit te nodigen om de ‘Promopagina’ uw website te bezoeken, moet u 
duidelijk aangeven dat ze op de link in de bio moeten klikken om hier toegang toe te krijgen. Vergeet niet om de link 
bij te werken voor u deze publiceert! Bezoekers van uw bedrijfsprofiel kunnen gefrustreerd raken als ze de link waar u 
het over hebt niet kunnen vinden.

1 http://linktr.ee/   

Tip:

Voorbeeld van bio op Instagram
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Gebruik de stories.  Er zijn twee soorten stories1 (verhalen):

Kortstondige verhalen die 24 uur online blijven. Ze kunnen door gebruikers worden bekeken door op uw profielfoto te 
klikken. Gebruik ze om mensen een kijkje achter de schermen van uw bedrijf  te geven, enquêtes te houden of hen te laten 
weten wat er nieuw is.

Permanente verhalen of verhalen op de voorpagina zijn handig voor het beantwoorden van veelgestelde vragen, het naar 
voor brengen van de positieve recensies van uw klanten of het vertellen van het verhaal van uw merk. Ze bevinden zich 
net onder uw bio. 

Verken Instagram om profielen te vinden die vergelijkbaar zijn met de 
uwe, of die lijken te passen bij het profiel van uw typische doelpubliek. 
Om dit te doen, kan u hashtags zoeken door het trefwoord van uw 
keuze in te typen; Instagram toont de berichten met de hashtag en zal 
u voorstellen om de hashtag te volgen om zo de nieuwste berichten 
hieromtrent te blijven zien. Aarzel niet om deze profielen te volgen en 
ermee te communiceren, want wederkerigheid speelt een belangrijke 
rol op Instagram. Een profiel volgen moedigt gebruikers aan om u op 
hun beurt te volgen.

Zoekopdracht op hashtags op Instagram

1 https://bit.ly/3kpkjpf    
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Instagram-certificering kan uw geloofwaardigheid een echte boost geven. Instagram-gecertificeerde accounts hebben een 
kleine blauwe badge naast hun gebruikersnaam. Online de certificering aanvragen1 is simpel. Als u alle eerdere tips toepast, 
vergroot dit uw kansen op certificering.
2 

1 https://bit.ly/3bBhvlb
2 https://bit.ly/3ssNsmw

Gecertificeerde bedrijfsbadge

  Wist u dat? 
Een professionele Instagramprofiel  kan gekoppeld2 
worden aan een Facebook-pagina om meerdere 
functies te centraliseren, zoals toegang tot e-mail of 
het delen van berichten en advertenties. 
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 Wat niet te doen
Na het lezen van al deze best praktijkervaringen, blijft er enkel nog de vraag over welke fouten vermeden moeten worden op sociale 
netwerken. Het bureau Sprout Social heeft een enquête gehouden onder 1000 mensen om hen te vragen wat de meest vervelende 
aspecten waren van digitale communicatie van merken. Hier zijn hun antwoorden en lessen die eruit getrokken kunnen worden:

57,5%: te veel promoties posten  

      Maak uw producten niet minder waard. 
38,4%: het gebruik van jargon of informeel taalgebruik

      Zijn toon aanpassen aan z’n publiek

34,7%: gebrek aan persoonlijkheid

        Vermijd een te onpersoonlijke houding, focus in plaats 
daarvan op empathie.

32,3%: proberen grappig te zijn, maar zonder succes

      Ben je niet grappig? Probeer het dan ook niet te zijn!

24,7%: op geen enkel bericht reageren

      Reageer op berichten (zowel positief als negatief) 
en vragen van internetgebruikers. 

‘De irritante acties van merken op sociale netwerken’ 
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De basics van adverteren op sociale media3

Begin 2020 brachten internetgebruikers in België gemiddeld 1 
uur en 36 minuten per dag door op sociale netwerken. Het is 
zeer waarschijnlijk dat deze duur in de toekomst zal toenemen. 
Daarom biedt adverteren op deze platformen de mogelijkheid om 
de aandacht van geïnteresseerden te trekken en ze op het juiste 
moment te bereiken. Als u een advertentiebudget heeft en tijd 
hebt om campagnes te plannen en op te volgen, is adverteren op 
Facebook een geweldige manier om uw merk te promoten.

Het sociale netwerk biedt namelijk zeer nauwkeurige oplossingen 
om uw doelgroep te bereiken. Achter Facebook schuilt een krachtig 
algoritme dat de informatie gebruikt die het over zijn gebruikers 
heeft verzameld. Verschillende advertentieformaten zijn mogelijk. 
Daarnaast maakt adverteren op Facebook het ook mogelijk om 
advertenties weer te geven op andere platformen zoals Messenger 
en Instagram. Voor we meer in detail gaan over de verschillende 
Facebookadvertentieformaten, zetten we op een rijtje waar deze 
precies kunnen worden weergegeven:

Facebook- en Instagramnieuwsoverzicht: de advertentie wordt weergegeven in het midden van andere berichten in het 
nieuwsoverzicht, met het woord ‘Gesponsord’ onder de naam van de advertentie.  

Story Facebook & Instagram: de advertentie wordt getoond op stories oftewel verhalen, die kortstondige (24 uur) berichten 
zijn beschikbaar op Facebook en Instagram. Ze verschijnt wanneer de gebruiker van het ene verhaal naar het andere swipet.

Video-integratie (alleen Facebook): de advertentie wordt weergegeven voordat een video wordt bekeken op Facebook.

Messenger: de advertentie wordt weergegeven in de instant messagingapp van Facebook. Er is ook een optie om in uw 
advertentie een link op te nemen die de gebruiker rechtstreeks naar een Messengergesprek met uw bedrijf leidt.

Audience Network: de advertentie wordt weergegeven op de partnersites van Facebook.
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Als het gaat om advertentie-formaten bestaan volgende opties:

Afbeeldingsadvertentie: Dit is het gemakkelijkste en snelste formaat om te maken. Het is ideaal als u meer bezoekers naar 
uw website wil leiden. Langs de andere kant, moet u fantasierijk genoeg zijn om de aandacht van gebruikers te krijgen met 
één enkel beeld.

Tip: gebruik afbeeldingen in een goede resolutie en vermijd teksten die te lang zijn of die overlappen met de afbeelding. 

Voorbeeld van afbeeldingsadvertentie
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Diavoorstelling: de advertentietool van Facebook staat u toe een diavoorstelling te maken, waarmee u meerdere producten of 
facetten van hetzelfde product naar voor brengt. Dit is een goede optie als u een video-achtige rendering wenst en is gemakkelijker 
uit te voeren. Met dit formaat, kan u ook gebruikers bereiken met trage internetverbindingen omdat de diavoorstelling een kortere 
laadtijd heeft. 

Carrousel : 
Dit is een goede optie om meerdere producten naar voor te 
schuiven, maar u kan ze ook gebruiken om een verhaal te 
vertellen of een proces op een vereenvoudigde manier uit te 
leggen. Dit is een goede manier om gebruikers te betrekken, 
omdat ze uitgenodigd worden om door de afbeeldingen te 
scrollen. U kan maximaal 10 afbeeldingen toevoegen.

Carrousel
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Video: Het videoformaat is ideaal om de zichtbaarheid 
van uw merk te vergroten en uw doelgroep uit te breiden. 
Als u videoreclame wil maken, maar u bang bent dat u niet 
genoeg tijd en middelen hebt om kwalitatieve inhoud te 
maken, kan u ook video’s maken zonder gefilmde beelden, 
maar met animaties of GIF’s.  

Tip voor video-inhoud: geef de voorkeur aan korte video’s 
(maximaal 15 seconden) en pas de video aan zodat deze 
vlot op een smartphone kan worden weergegeven. Bij 
voorkeur een verticaal formaat!

Voor meer informatie over het aantal karakters en 
de gepaste formaten voor elk type advertentie heeft 
Facebook een handleiding1 gemaakt.   

 Voorbeeld van video

1 https://bit.ly/3pNjdVC      
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Onze tips voor succesvolle 
Facebookcampagnes

Om uw bedrijfsdoelen te bereiken via Facebookadvertenties, is er geen magisch recept, maar met onze aanbevelingen komt u al een heel eind! 

Gebruik bijvoorbeeld de functionaliteit Dynamische Advertenties van Facebook: deze functie laat toe 
advertentie-inhoud af te stemmen op de verschillende doelgroepen. De advertentie wordt dynamisch aangepast 
op basis van het profiel van de persoon die deze bekijkt. Let op, de resultaten van de verschillende varianten 
zullen worden samengevoegd. Dat wil zeggen dat u niet echt in staat zal zijn om te weten welke het beste werkt.

Bevraag uw vrienden en familie: aarzelt u tussen verschillende beelden of verschillende formuleringen voor uw 
teksten? Stuur ze rond en vraag meningen. Een externe mening is soms nuttig bij het maken van een beslissing.

Gebruik  A/B-testing:  deze functie staat toe om de prestaties van verschillende inhouds- en advertentieplaatsingen 
op verschillende doelgroepen te vergelijken. Het doel: bepalen welke variant de beste resultaten boekt. Het 
is belangrijk te onthouden dan deze functie1 dient om te vergelijken en niet te optimaliseren. Daarom is het 
afgeraden om dit te doen in combinatie met de functionaliteit ‘Dynamische advertenties’ waar we het eerder 
over hadden. 

Test de reclame en gekozen afbeeldingen
Alleen tests laten toe te bepalen welke elementen wel of niet bij het publiek werken.

1 https://bit.ly/3dPbGmK       
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De Facebookpixel installeren
De Facebook Pixel, dat kleine stukje code dat u op uw website plaatst, is nuttig om verschillende redenen. Hiermee 
kan u: 

Informatie verzamelen over bezoekers van uw website, waarmee u remarketinglijsten kan maken om mensen 
te bereiken die uw website hebben bezocht zonder een aankoop te doen. Het biedt ook de mogelijkheid om een 
vergelijkbare doelgroep te maken. Hierdoor wordt de advertentie weergegeven aan mensen met soortgelijke 
profielen als die van uw bezoekers want deze mensen zijn mogelijks ook geïnteresseerd in uw website.

De efficiëntie van uw advertenties meten door te detecteren wie een aankoop heeft gedaan op uw website 
en uw bedrijf kent via gerichte advertenties op Facebook. Om dit te doen, moet u conversie-acties instellen 
die moeten worden gemeten. Het installeren van de Facebookpixel1 op uw website en op uw Facebookprofiel 
is onmisbaar voor het correct  meten van resultaten.

Indien het doel is om online zichtbaarheid te creëren, houdt dan het aantal vertoningen en het aantal keer 
dat uw advertenties gedeeld is in de gaten.

Indien het doel is om de naamsbekendheid van uw merk  te verbeteren, kijk dan uit naar de groei van uw 
abonnees, maar ook naar de klikfrequentie en de betrokkenheid bij uw advertenties.

Indien het doel is om uw conversies te verhogen (of het nu gaat om verkopen of acties van bezoekers op uw 
website), controleer dan de conversieratio, maar ook de kosten per klik om de winstgevendheid te beoordelen.

Houd de prestaties van uw campagnes goed in de gaten
Zodra een campagne is gestart, is het belangrijk om de statistieken regelmatig te controleren, zodat, indien nodig, de 
nodige aanpassingen kunnen gedaan worden. Afhankelijk van het oorspronkelijke doel, zullen sommige statistieken 
relevanter zijn dan andere:

Als u een schatting wilt maken van het kwaliteitsniveau van uw advertenties (enkel de afzonderlijke advertenties, geen geheel van 
advertenties of campagnes), kent Facebook ook een relevantiescore toe (zichtbaar in de kolom ‘Kwaliteitsscore’ in uw advertentie 
overzichtstabel). Deze score evalueert de kwaliteit van uw advertenties op basis van feedback van gebruikers, maar ook op basis van 
de post-klik-ervaring, dat wil zeggen: de gebruikerservaring op uw website nadat ze op de advertentie hebben geklikt.

1 http://bit.ly/2NFCqLJ       20
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Verzorg uw beelden en teksten
Het creatieve luik speelt een zeer belangrijke rol in het succes van een reclamecampagne. Het publiek zal meer de neiging hebben 
om op een originele en goed doordacht advertentie te klikken en deze te onthouden. Daarom moet uw beeldkwaliteit goed zijn en 
de bezoekers zin geven om op de advertentie te klikken. U bent geen grafisch ontwerper? Geen paniek! Er zijn tools om gemakkelijk 
beeldinhoud te maken, zoals Canva1  of Crello2 voor afbeeldingen en Adobe Spark3  of Headliner4  voor video’s. Zorg er op dezelfde 
manier voor dat teksten beknopt zijn en dat het gebruikers toelaat wat u hen te bieden hebt snel te begrijpen alsook de actie die 
van hen verwacht wordt (uw producten ontdekken, een offerte vragen, profiteren van uw nieuwste aanbiedingen, enz.).

Kwalitatieve advertenties zijn niet alles! 
Een succesvolle advertentie is goed voor uw naamsbekendheid 
en voor uw aantal kliks te verhogen. Maar op lange termijn, moet 
deze zichtbaarheid u ook toelaten uw omzet te verhogen. Daarvoor 
is meer nodig dan een goede advertentie. Indien u merkt dat uw 
Facebookadvertentiecampagnes, die gericht zijn op het aantrekken 
van leads of conversies, niet de gewenste resultaten hebben, kan u 
controleren of de klantervaring op de bestemmingspagina’s van uw 
advertenties positief is en geen frustratie veroorzaakt. Zoals hierboven 
vermeld, houdt de relevantiescore van Facebook ook rekening met de 
bezoekerservaring op de website.

1 canva.com/nl_be/         
2 crello.com/nl/         
3 spark.adobe.com/nl-NL/        
4 headliner.app        
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Blijf attent voor uw doelgroep
Als uw advertentiecampagne niet het verwachte succes met zich meebrengt, ondanks een opvallend ontwerp en een 
positieve gebruikerservaring op de bestemmingspagina, is de doelgroep waarop deze zicht richt mogelijks niet geschikt. 
Om adverteerders te helpen achterhalen hoe ze hun doelgroep beter kunnen bereiken, heeft Facebook echter een tool 
ontworpen: Audience Insights1 (doelgroepstatistieken). Deze tool biedt een schat aan informatie en stelt u in staat om alle 
statistieken over uw gekozen doelgroep te bekijken. 

Als u bijvoorbeeld een bloemenwinkel hebt en meer informatie wil over mensen die mogelijks geïnteresseerd zijn in uw 
producten, kan u de doelgroep filteren op interesses  en interesses selecteren zoals ‘Habitat’, ‘Tuinieren’ of ‘Interieurdecoratie’. 
De tool toont u dan de demografie, de pagina’s die ze leuk vinden, de woonplaats of de activiteit van mensen met deze 
interesses. 

Houd er rekening mee dat de tool u wanneer u uw pagina initieel aanmaakt, aanbiedt om Facebook-gebruikers in het algemeen 
of mensen die uw pagina al leuk vinden, te selecteren. Zodra u een doelgroep hebt geselecteerd op basis van interesses, kan 
u deze opslaan voor later gebruik voor een advertentiecampagne of direct een nieuwe campagne maken.

1 https://bit.ly/2Nvfm2v          
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Om maximaal te genieten van de zichtbaarheid die Facebook en Instagram aan bedrijven geven, maakt 
u best een professionele account aan op deze twee platformen om regelmatig boeiende inhoud te 
publiceren om zo uw publiek te vergroten en te behouden. Een Facebook- en/of Instagramprofiel dat 
zorgt voor interactie voldoet aan de volgende voorwaarden: toont empathie om mensen het gevoel te 
geven dat ze begrepen worden, gaat prat op een snel reactievermogen om hun vragen te beantwoorden 
en interactiviteit om nog meer reacties uit te lokken.

Sociale netwerken en vooral Facebook en Instagram, zijn bevoorrechte platformen geworden voor 
bedrijfscommunicatie. Het zullen alsmaar belangrijkere kanalen worden om aan klantenwerving en 
-behoud te doen. Gegevens die die deze platformen over hun gebruikers verzamelen, zijn erg waardevol 
voor adverteerders omdat zij zo hun interesses en gedrag kunnen achterhalen. Zeker in Coronatijden 
hebben sociale netwerken veel bedrijven geholpen om contact te houden met hun klanten.

 Belangrijkste punten om te onthouden: 

Als u het budget en de middelen hebt, kan u via Facebook ook advertenties maken om uw doelgroep te 
bereiken die u trouwens ook kan weergeven op Messenger en Instagram. U kan kiezen uit verschillende 
advertentieformaten en plaatsen. Om uw advertentiecampagnes op deze platformen succesvol te 
promoten en ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan uw digitale strategie, is het belangrijk om ervoor 
te zorgen dat u impactvolle beelden maakt, uw doelgroep goed bepaalt en continu evalueert hoe uw 
campagnes het doen om zo de tool te leren kennen en die beter te beheersen.
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Om verder te gaan 
U vond onze gids interessant maar wil graag meer weten? Bekijk 
onze aanbevelingen voor meer informatie.
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Enkele nuttige links

Instagram gebruiken voor bedrijven1 

1 http://bit.ly/3aTg9TN
2 http://bit.ly/3qQnado 
3 http://bit.ly/3qQnqZU 
4 https://bit.ly/3pNjdVC

Adverteren op Facebook2 

Veilingstrategieën3 

Voorwaarden voor advertentieformaten4 
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www.axa.be
facebook.com/AXABelgium
twitter.com/AXAinBelgium 

youtube.com/AXAcomBelgium
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