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Waar bevinden uw klanten zich?
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Waar bevinden uw klanten zich?



96% van de Nederlanders ‘doet’ aan 
Social media



Welke kanalen gebruiken 
en wat zijn de feiten?

Facebook heeft in 2019 640.000 minder 
gebruikers dan in 2018. Instagram groeit met 

830.000 gebruikers



Het gebruik van Whatsapp, Youtube en Instagram groeit door 
onder Nederlanders, terwijl het percentage Facebook-gebruikers 
blijft dalen.
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N.b. De getoonde percentages hebben betrekking op de totale steekproef.
N.b. Gebruik WhatsApp is in 2016 voor het eerst gemeten.

Bron: newcom.nl
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De volgorde in de top 3 blijft gelijk, Instagram gaat LinkedIn 
voorbij naar plek 4.

2018 2019 +/- (#) +/- (%)

11,5 miljoen 11,9 miljoen + 380.000 + 3%

10,8 miljoen 10,1 miljoen - 640.000 - 6%

8,0 miljoen 8,7 miljoen + 720.000 + 9%

4,1 miljoen 4,9 miljoen + 830.000 +20%

4,4 miljoen 4,6 miljoen + 250.000 +6%



Bron: newcom.nl

Pinterest blijft Twitter ruim voor in gebruik. Twitter blijft Snapchat 
nog net voor.

2018 2019 +/- (#) +/- (%)

3,0 miljoen 3,5 miljoen + 520.000 + 18%

2,8 miljoen 2,5 miljoen - 280.000 - 10%

2,4 miljoen 2,4 miljoen - 75.000 - 3%

0,4 miljoen 0,4 miljoen - 69.000 - 15%

0,2 miljoen 0,2 miljoen - 22.000 - 9%

0,2 miljoen 0,2 miljoen - 23.000 - 11%



Bron: newcom.nl

Het Facebook concern bedient 94% van de Nederlanders van 15 
jaar en ouder.
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Het unieke en gemengde gebruik van platformen 
binnen het Facebook-concern in 2019

Toelichting
• Met ‘uniek Whatsapp’ wordt bedoeld: gebruikt uitsluitend Whatsapp en geen Facebook of Instagram.
• Met ‘uniek Facebook’ wordt bedoeld: gebruikt uitsluitend Facebook en geen Whatsapp of Instagram.
• Met ‘uniek Instagram’ wordt bedoeld: gebruikt uitsluitend Instagram en geen Facebook of Whatsapp.
• 94% is een optelling van het unieke en het gemengde gebruik van de platforms van Facebook. Ofwel: gebruikt één of meer platforms van het Facebook-concern.



Bron: newcom.nl

De groei van Whatsapp- en Instagram-gebruikers compenseert 
het verlies van Facebook-gebruikers.
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Totaal gebruik concern FB

Toelichting
• Met ‘uniek Whatsapp’ wordt bedoeld: gebruikt uitsluitend Whatsapp en geen Facebook of Instagram.
• Met ‘uniek Facebook’ wordt bedoeld: gebruikt uitsluitend Facebook en geen Whatsapp of Instagram.
• Met ‘uniek Instagram’ wordt bedoeld: gebruikt uitsluitend Instagram en geen Facebook of Whatsapp.
• 94% is een optelling van het unieke en het gemengde gebruik van de platforms van Facebook. Ofwel: gebruikt één of meer platforms van het Facebook-concern.



Social media trends

Verwachting: in 2020 verloopt 80% procent van het 
internetverkeer via video en 87% procent van de 
marketeers zal video inzetten in hun campagnes.

Tip! Volg PelpinaTrip



Facebook Live Video:  6x meer interactie dan gewone video’s

Ongeveer 80% van de gebruikers kijkt liever naar een live video van een merk i.p.v. een blog te lezen. 
82% geeft de voorkeur boven live video t.o.v. geschreven social media updates

Live Streaming



Van alle tijd die we besteden op social 
media, wordt meer dan 80% 

gespendeerd via mobiele apparaten.

We checken gemiddeld 
maar liefst 150 keer per 

dag ons mobieltje.

Think (more) mobile!



Social media trends

2019 wordt het jaar van journalistieke & authentieke video

Stories gaan op social media in 2019 de tijdlijnen overnemen

Horizontale video blijft

Houd het simpel, het moet juist niet perfect zijn









Social media strategie…
‣ is een helder plan (van aanpak) waarin je aangeeft hoe en waarom je social media gaat inzetten;

‣ is onderdeel van je (online) marketing- en communicatiestrategie;

‣ gaat uit van de ‘lange’ termijn;

‣ geeft richting om je social media-kanalen effectief in te zetten en online de relatie met je fans & 
volgers op te bouwen;

‣ is nodig om de resultaten te meten en de inzet van social media op lange termijn te verbeteren;

‣ helpt je om keuzes te maken;

‣ dwingt je om de doelgroep beter te leren kennen;

‣ is nodig om serieus, slim en efficiënt met social media aan de slag te gaan!



Onderdelen Social media strategie



Strategie: Luisteren (social research)



Bepaal je zakelijke Doel(en)



Strategie: Doel(en) bepalen
Social Business Doel Typische Social Media Activiteiten

(nieuwe) klanten

Naamsbekendheid vergroten Verspreid content die aanzet tot delen, waarderen en reageren, sociaal 
adverteren, bereik en effect analyseren om te optimaliseren en inzetten van 
het bestaande netwerk

Leads genereren Verspreid converterende en relevante content, sociaal adverteren, zoek en 
volg potentiële  leads, converterende conversaties voeren, analyseer om te 
optimaliseren op conversies.

Klanten behouden Verspreid converterende en relevante content, sociaal adverteren, toon 
betrokkenheid bij klanten, luister naar, reageer op en betrek klanten.

Klantenservice verbeteren Verspreid relevante content, luister naar en reageer op vragen en problemen 
van klanten, facilitair dat klanten elkaar helpen.

omgeving

Reputatie verbeteren Verspreid relevante content, sociaal adverteren, luister naar en reageer op 
mensen die iets over je zeggen

Beïnvloeders betrekken Verspreid relevante content, sociaal adverteren, luister naar, reageer op en 
converseer met beïnvloeders, stimuleer en facilitair beïnvloeders.

Marktinzicht vergroten Luister naar en converseer met (potentiële) klanten, analyseer ontwikkelingen  
in uw branche, verspreid surveys, sociaal adverteren

Risico’s beheersen Monitor wat er wordt gezegd over de organisatie, verspreid relevante content 
en converseer daarover, reageer op misconcepties en potentiële problemen.

(interne) organisatie

Medewerkers betrekken Stimuleer en facilitair medewerkers content te waarderen en te delen, 
verspreid content over medewerkers.

Medewerkers werven Verspreid relevante content, sociaal adverteren, volg potentiële medewerkers 
en voer conversaties met ze, gebruik het netwerk van uw bestaande 
medewerkers.

Productiviteit verhogen Laat medewerkers social media gebruiken b.v. in sales of in wegcare, 
facilitair kennisdeling en samenwerking.

Innovatie/ontwikkeling 
bevorderen

Zoek feedback van (toekomstige) klanten, converseer met klanten en  
mensen uit uw branche, verbind met relevante mensen, filter ideeën uit 
conversaties (bv webcare) en waardeer deze, participeer in relevante 
groepen.



Content onderwerpen

Welke vragen leven er bij je publiek? Waar zou jij het over moeten hebben?



Contentkalender

Kijk bijv. eens naar:  
https://www.issuekalender.nl/issuekalender/



Content strategie: vergeet de actualiteiten niet



Een grap moet kunnen
https://www.thebestsocial.media/nl/14x-genieten-met-de-webcare-van-klm-2/



Een grap moet kunnen



Negatieve berichten



TV commercials vs  
video op social media

https://youtu.be/NK-T_t166TY 

https://youtu.be/NK-T_t166TY


Gesloten social media

Bewust zijn met wat we delen
Bewust van onze privacy

Gesloten social media zoals Snapchat, WhatsApp en 
Facebook messenger worden steeds meer ingezet 

voor klantenservice.



Wat is interessant om te delen?
‣ Foto’s projecten (opdrachtgevers taggen)

‣ Bedrijfsvideo’s

‣ Informatie over producten en diensten

‣ Testimonials (ervaringen opdrachtgevers)

‣Vacatures

‣ Bedrijfsnieuws
‣ Blogs

‣Medewerkers in beeld / voorstellen

‣Historie



‣ Plaats content die échte waarde toevoegt 
Content die je dag net iets beter of leuker maakt. Content waarmee mensen zich 
identificeren. Maak content die als belangrijkste doel heeft om de lezer verder te helpen.

‣ Plaats content die conversaties uitlokt 
Live video’s zouden volgens Facebook gemiddeld 6x meer interactie oproepen dan 
gewone video’s. Maak live video’s tijdens evenementen of bijzondere momenten. Maar 
denk ook aan vraag- en antwoordsessies, waarbij je volgers in de reacties hun vragen 
kunnen stellen. Andere volgers kunnen dan weer reageren op die vragen -> 
conversaties! 
Maar ook: video, relevante berichten van je bedrijf, nieuws, evenementen.

‣ Laat je volgers hun voorkeuren aanpassen 
Volgers van je pagina kunnen zelf aangeven of zij content van jouw bedrijfspagina graag 
in tijdlijn zien verschijnen.



Ter inspiratie:



Je bedrijf lokaal promoten
Bereik mensen die fysiek in de buurt zijn van jouw locatie. Bijvoorbeeld winkelend publiek.



Lead Ads
Zeer effectieve manier om e-mailadressen te verzamelen



Custom audiences
Met custom audiences kun je bestaande klanten bereiken met advertenties door een lijst met 

e-mailadressen of telefoonnummers te uploaden



Lookalike audiences
Met lookalike audiences kun je personen bereiken die ‘lijken’ op je custom audiences.



Kwaliteit boven kwantiteit



Een aantal tips samengevat:
‣ Maak content die als belangrijkste doel heeft om de lezer verder te helpen

‣ Werk aan de binding met je doelgroep
‣ Breng de interactie op gang

‣ Kwaliteit boven kwantiteit
‣ Wees authentiek

‣ Maak gebruik van input van je klanten
‣ Gebruik je statistieken
‣ Leer gebruik te maken van (live) Video

‣ Bepaal een content strategie / kalender

‣ Leer adverteren op LinkedIn, Facebook of Instagram naast bijv. Google Ads

‣ Betrek je medewerkers

‣ Geef niet te snel op ;-)



Nog een paar tips:

Canva.com -> voor het maken van social media-afbeeldingen

getpocket.com -> voor het opslaan/bewaren van websites

Feedly.com -> feedreader voor het verzamelen van RSS feeds

buffer.com -> plannen en delen 

Hootsuite.com -> plannen, publiceren, monitoren, zoekopdrachten 
& rapportages

http://getpocket.com
http://buffer.com
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Hootsuite.com -> plannen, publiceren, monitoren, 
zoekopdrachten & rapportages



LinkedIn bedrijfspagina

‣ Producten & diensten promoten

‣ Nieuw personeel werven

‣ Betere profilering van het bedrijf
‣ Goed voor SEO

‣ Bedrijfsnieuws onder de aandacht brengen

‣ Advertenties plaatsen

‣ Persoonlijke profiel koppelen aan de bedrijfspagina 
(werkervaring)

‣ Statistieken



Nog een paar tips:
LinkedIn -> Maak gebruik van Notifications



Gesloten social media



HEEL VEEL SUCCES!

tjimka.nl | info@tjimka.nl  | +31 (0)6 24 69 69 25

http://tjimka.nl
mailto:info@tjimka.nl

