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"

PeggyINTRODUCTIE
Mijn naam is Peggy - ondernemer, vormgever en

(social media) branding expert.  Ik help al ruim 10

jaar ondernemers met een strategisch merkverhaal

(ontwerp en storytelling) dat fascineert en

converteert doormiddel van een duidelijke

online/offline branding en optimale online

zichtbaarheid.

In 2020 ben ik de Social Media Business Academy

gestart. Hier vind je diverse cursussen op het

gebied van online marketing en social media.  Ik vind

het van belang dat de branding van een bedrijf sterk

neergezet wordt en de strategie optimaal wordt

opgezet om jouw bedrijf te onderscheiden van de

concurrentie. Ook vind ik dat jij als ondernemer de

onderscheidende factor bent en daarom help ik jou

en jouw merk naar de IT factor voor klanten! 

Wil jij dit ook? Ik kan samen met jou een strategie

opzetten, waardoor je online gevonden wordt. Doe

jij het liever zelf? Hiervoor heb ik 2 cursussen

ontwikkeld die je op je eigen gemak kunt volgen! Zie

mijn website voor de cursussen.

Liefs, Peggy

www.peggyleenders.nl

1000+
KLANTEN
GEHOLPEN
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NicheNiche

Wanneer jij bijvoorbeeld meer interactie of verkopen wilt genereren met jouw posts op

social is het van belang dat jij jouw content richt op jouw ideale klant. Je praat als het

ware tegen 1 persoon. Hoe vind jij deze ideale klant? In dit stukje leg ik in het kort uit

hoe jij jouw niche duidelijk krijgt. Uiteraard kan je hier dieper op ingaan, maar dit zijn de

basisrichtlijnen om het voor jezelf wat duidelijker te maken.

1.Bepaal jouw industrie
Heb jij een online webshop in mode? Dan is jouw industrie 'mode & retail'.

2. Bepaal jouw markt
Vervolgens ga je jouw specialiteit bepalen, bijvoorbeeld lingerie.

3. Bepaal jouw niche
Vervolgens bepaal jij wie jouw droomklant is, bijvoorbeeld 'vrouwen met een

bijzondere BH maat'.
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NicheNiche
Hoe kom jij over op jouw ideale klant?

Het is van belang dat jij weet wat voor waarde jouw klanten van jou verwachten. Een

goede manier om uit te vinden wat jouw ideale klant interessant vindt is door te kijken

naar welke personen zij momenteel volgen. 

Wat voor waarde levert die persoon? 

Welke content delen zij? 

Op deze manier heb jij direct al een punt waarop je met jouw ideale klant in contact kan

komen. 

Kan je wellicht met deze mensen samenwerken? 

Bijvoorbeeld in hun podcast verschijnen of een blogpost op hun website plaatsen? 

Zorg dat je manieren vindt om voor jouw ideale klant te verschijnen.

Een case study

Een podcast interview

Spreek op een evenement

Geef een webinar of FB live voor hun publiek

Interview + e-book of magazine feature
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AlgoritmeAlgoritme
Meest voorkomende algoritme mythes:

1.Het algoritme vindt jou niet leuk.  
Heb jij soms resultaten die tegenvallen? Dit betekent niet dat het algoritme veranderd

is. Het algoritme meet menselijke interacties, dus het betekent simpelweg dat jouw

content niet boeiend genoeg was voor jouw volgers. Zie dit als feedback van jouw

volgers. Verbeter jouw content en zorg ervoor dat jouw content wel boeiend is en jouw

niche doelgroep aanspreekt. De uitspraak; 'Instagram heeft het algoritme aangepast,

daarom werkt mijn post niet meer goed' gaat dus niet meer op!

2. Als ik genoeg interactie krijg met mijn post, heb ik automatisch een goed
bereik. 
Goede engagement zorgt niet perse voor goed bereik. Ja ze zijn wel verbonden. Het

algoritme meet hoeveel engagement jouw post krijgt en laat dit dan wellicht aan meer

mensen zien wat meer bereik oplevert. Hetgeen wat beide nodig hebben is goede

content. Dit is de verbindende factor. Goede content zorgt voor goede engagement,

maar zorgt ook voor goed bereik.

3. Een andere mythe is dat sommige TYPE posts beter werken dan andere posts. 
Een mythe die ontkracht is door Instagram: ze hebben geen voorkeur voor posts. Het

gaat meer om de voorkeur van het publiek en de conditionering. Stel jij neemt iemand

van jouw publiek. Iedereen heeft voorkeur voor andere soorten posts; de ene kijkt

liever naar carrousel posts en de ander liever naar videos of stories. Dus stel er zijn 3

soorten mensen en 3 soorten types accounts. Als jij continu carrousels post dan gaat

dit werken, want dan verander jij de mindset van jouw publiek. Ze verwachten altijd

alleen maar carrousels van jou. Als jij altijd alleen maar videos post gaat dit ook werken,

want door het posten van alleen maar videos trek jij mensen aan die ook alleen maar

videos willen kijken. En ook hier verwachten ze dan weer alleen maar videos. 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AlgoritmeAlgoritme
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HashtagsHashtags

Wanneer Instagram snapt waar jouw

pagina over gaat, zal Instagram jouw posts

eerder laten zien aan mensen die

geïnteresseerd zijn in jouw content. Hoe

zorg je ervoor dat IG dit begrijpt?

TO DO: 

- Volg concurrerende pagina's binnen jouw

niche. 

- Volg hashtags gerelateerd aan jouw niche.

Als jij hashtags gebruikt zoals

#Instagramtips, maar jij post een foto van

jezelf in een pretpark, dan snapt Instagram

de link niet. Daarom moet je ervoor zorgen

dat jij de woorden waarop je gevonden wilt

worden ook toepast in je onderschrift en in

je beeld / foto.

TO DO: 

- Plaats de woorden in je foto/ beeld

/carrousel. 

- Plaats de hashtags in je onderschrift.

- Plaats de hashtags in je reacties.

Heb jij verschillende categorieën /

onderwerpen in jouw bedrijf? Maak

voor elke categorie een bepaalde

hashtag lijst.

TO DO: 

- Bepaal jouw onderwerpen.

- Bepaal per onderwerp een hoofd

hashtag.

- Vul aan met relevante hashtags.

Je hebt verschillende soorten hashtags,

zoals grote (groter dan 1 miljoen),

middel (ongeveer 500k) en klein (10k

tot 50k). Mix deze hashtags voor

optimaal bereik.

TO DO: 

- Kies 10 kleine, 12 medium en 8 grote

hashtags.

- Wissel af en test wat het beste werkt.
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HashtagsHashtags

Er zijn 2 soorten hashtags, namelijk

publiek en interesse hashtags.

Publiek hashtags beschrijven de mensen

die jij wilt aantrekken (zo noemen zij

zichzelf). Denk hierbij aan: ondernemer,

mompreneur, bossbabe, businesscoach 

 of marketeer.

Tip: deze # maken aan Instagram duidelijk

over welk onderwerp jouw account gaat,

wat helpt bij het algoritme.

Gebruik 5 publiek hashtags voor het

beste resultaat.

Interesse hashtags vertegenwoordigen

waar jouw publiek naar zou kunnen

zoeken. Deze beschrijven meestal jouw

onderwerp, zoals: ondernemerschap,

marketingtips, Instagramtips  of

facebooktips.

Deze hashtags worden vaak gezocht en

opgeslagen.

Tip: deze # maken aan Instagram

duidelijk over welk onderwerp jouw

account gaat, wat helpt bij het

algoritme.

Gebruik 25 interesse hashtags voor het

beste resultaat. 
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ContentContent

JOUW PUBLIEK ZIET NIET ELKE POST

BESPAAR TIJD EN MOEITE

ELK PUBLIEK IS ANDERS (IGTV, REELS, POSTS)

PAS NA EEN X AANTAL KEER IS ER REALISATIE

Niet elke post die jij plaatst wordt direct door jouw publiek gezien. Je kunt daarom jouw post

her-produceren of hergebruiken door te posten op IGTV, Reels, Stories etc.

Voor de hand liggend! Je hoeft niet continu nieuwe ideeën te verzinnen of heel veel tijd te

spenderen aan zoveel content maken.

Elk publiek is anders. Iedere persoon is anders. En dus pakt iedereen content op een andere

manier op of consumeert content op een andere manier. De een vindt bijvoorbeeld het kijken

van filmpjes veel interessanter dan alleen maar door posts te scrollen. Je kunt jouw posts dus

omzetten in filmpjes en andersom.

Een persoon moet content wat vaker voorbij zien komen voordat ze de inhoud realiseren of

net als bij een aankoop, een product een x aantal keer zien voordat ze het kopen.
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ContentContent pijlers

BESPAAR TIJD EN MOEITE

PAS NA X AANTAL KEER IS ER REALISATIE

1. Het menselijk element 
Ooit gehoord van het gezegde dat mensen niet kopen bij kleine bedrijven, maar bij de mensen

achter deze bedrijven? Het is zeker waar en door jouw publiek de persoon of mensen achter

het bedrijf op een strategische manier te laten zien, creëer  je resultaten. Het gaat erom echt,

open en authentiek te zijn.

2. De vertrouwensfactor 
Het vertrouwen van jouw publiek vergroten is heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat mensen

met jou samen gaan werken of van jou gaan kopen. Praten over dingen waarvan is bewezen

dat ze vertrouwen opbouwen zal vertrouwen opbouwen tussen jou en je publiek.

3. De expert 
Hier voeg je waarde toe aan jouw klanten. Je schrijft hier niet over wat jouw bedrijf doet,

maar over wat jij weet. Laat jouw publiek zien dat je een expert bent in jouw vakgebied, laat

hen zien dat je geloofwaardig bent en dat ze voor jou moeten kiezen (omdat je jouw niche echt

kent). Geef ze informatie die ze kunnen gebruiken en wees hun GO-TO voor de branche.

4. De probleem oplosser 
Laat jouw publiek zien dat je ze echt goed kent. En help ze ook eventuele barrières, vragen of

angsten die ze hebben over jouw merk of dienst te overwinnen. Geef ze oplossingen voor hun

pijnpunten en vertel ze echt hoe jouw dienst hun leven ten goede komt. (Transformatie) Als ze

kunnen zien dat je ze begrijpt en hun problemen kunt oplossen, zullen ze eerder met jou

samenwerken.

5. De verkoop / service post 
Markeer en promoot jouw service in jouw organische inhoud zonder te klinken alsof je te

opdringerig bent. Het is belangrijk om jouw ‘verkoop’ berichten in evenwicht te brengen met

jouw andere inhoud, maar vergeet niet mensen te vertellen wat je doet en wat jij verkoopt.

Het is tijd om mensen te laten zien waarom jouw service voor hen perfect is.

6. Engagement posts 
Breng mensen tot interactie en creëer zinvolle relaties. Dit zijn berichten die zijn bedoeld om

mensen te laten communiceren met jouw merk, klanten en andere bedrijven. Dit is goed voor

 het algoritme voor sociale media EN geweldig voor jouw interacties.
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ReelsReels tips

BESPAAR TIJD EN MOEITE

PAS NA X AANTAL KEER IS ER REALISATIE

WAT ZIJN REELS?
Instagram Reels is een optie van Instagram waarmee je video’s van 15 seconden (en als je

geluk hebt 30 seconden)  kunt maken en met andere kunt delen in een nieuwe speciale feed.

Deze feed komt op de pagina ‘verkenning’.

Het idee van Reels is om ontdekt te worden door een nieuw account, het is gebouwd met een

groeipotentieel in gedachten. Bovendien kunnen Reels-video's optreden voor 2+ weken, in

vergelijking met klassieke berichten die gemiddeld slechts 48 uur kunnen presteren. Het

betekent dat je veel langer nieuwe mensen kunt bereiken.

OPBOUW VAN JOUW REELS
Een goede reel bestaat uit:

1. Intro / hook 

Een intro of hook is een clip van 2 tot 3 seconden waarin je de waarde, die je in deze  video

gaat brengen, introduceert. 

2. Waarde leveren 

In het tweede deel van de video lever je de waardebom in 12 seconden af. Het idee is om

waarde toe te voegen aan jouw publiek. Dit doe je op dezelfde manier als in je berichten. 

3. Entertainen

Het idee is niet om waarde te leveren zoals je zou doen in jouw verhalen. Mensen die kijken

zijn niet ALLEEN jouw fans, maar ook mensen die jou niet kennen. Je wilt ze betrekken.

4. Call to action

Aan het einde vertel je wat de kijker moet doen. Is dat jouw reel opslaan of doorsturen? Of

heb je net een cursus gepromoot en wil je dat ze naar jouw landingspagina gaan? Vertel dat in

de laatste paar seconden! 
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ReelsReel hacks

GEBRUIK HET JUISTE FORMAAT 
Jij maakt jouw Reels op in formaat 'Stories'. Echter kijken de

meeste mensen de Reels via hun gewone tijdlijn. Dit betekent

dat jouw Reel met de verhouding 4:5 weergegeven wordt.

Zorg er dus voor dat jij jouw Reels in deze verhouding

opneemt, anders wordt bijvoorbeeld jouw hoofd eraf

gesneden of is de tekst niet goed zichtbaar! Je kunt aan de

bovenkant en onderkant 2 balken maken of zorgen dat je ver

genoeg van de camera af staat, zodat je binnen het kader van

4:5 zit.

HOE VERGROOT JE DE KANS OP MEER BEREIK?
Door gebruik te maken van Reels heb je sowieso een grotere

kans om viraal te gaan. Jouw video’s blijven veel langer

beschikbaar en mensen blijven ze voor een aantal dagen

continu zien. Gebruik in de beschrijving een aantal hashtags,

zorg voor een korte titel, deel jouw Reels niet direct in je

stories want dit telt niet mee met de views. Wat je kunt doen is

een printscreen maken van jouw Reels en deze delen in jouw

stories met een CTA. En het belangrijkste: zorg voor een

kwaliteit video met een interessant onderwerp wat jouw niche

doelgroep aanspreekt.

GEEN MUZIEK OPTIE?
Heb jij de muziek optie nog niet? Er zijn een aantal hacks om toch muziek aan jouw video toe te

voegen, namelijk: 

1. Gebruik de app INSHOT en voeg muziek toe aan jouw video.

2. Wanneer jij de muziekicon niet ziet staan klik je boven de andere icoontjes en dan komt de

functie tevoorschijn. 

3. Schakel van je zakelijke account over naar persoonlijk voor een week en schakel dan weer

terug. 

4. Gebruik 'originele audio' onder jouw videos. Zoek een Reel met 'Original audio' en gebruik

deze audio voor jouw video.
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IGBInstagram cursus

De cursus bestaat uit diverse modules met video's, werkboeken, werksheets en

tutorials.

Aan het einde van de Insta Growth Boost cursus kun je jouw online publiek vol

vertrouwen en consistent laten groeien en weet je hoe je jouw programma's of

producten via Instagram kunt verkopen.

MEER WETEN? KLIK HIER! www.peggyleenders.nl/igb
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