
Door Peggy Leenders - www.peggyleenders.nl

Een e-book met verschillende tips om de meest effectieve en 
efficiënte manieren te vinden om jouw (persoonlijke) merk op social media 
te laten groeien.

 

www.peggyleenders.nl @peggyleenders

JOUW (PERSONAL) 
BRANDING ONLINE

http://www.peggyleenders.nl
http://www.peggyleenders.nl
http://www.instagram.com/peggyleenders


WAAROM IS (PERSONAL) 
BRANDING BELANGRIJK?

Ben jij momenteel bezig om jouw merk online zichtbaar te maken? In dit E-book
geef ik een aantal handige tips om jouw (personal) brand ijzersterk online neer te
zetten. Tegenwoordig gaat het niet zomaar meer over een product of een dienst.
Het gaat om het verhaal dat hierbij verteld wordt; Storytelling. 

Alles wordt tegenwoordig online gedeeld. Men is geïnteresseerd in wat anderen 
doen en vinden het vaak erg interessant om op de hoogte gehouden te worden 
van diensten of producten waar hun persoonlijke interesses liggen. Hier kun jij 
met jouw bedrijf op in gaan spelen. Een voorbeeld: Tegenwoordig koopt bijna 
niemand zomaar een stukje vlees in de supermarkt, zonder zich daarbij af te vragen 
waar het vandaan komt, of de dieren goed behandeld zijn en welke ingrediënten 
of E-nummers er allemaal in zitten. Dit gebeurt ook met jouw dienst of product! 
Men wil inzicht in wie er achter het bedrijf zit en hoe het bedrijf tot stand is 
gekomen. Welke normen en waarden draag jij uit richting de buitenwereld? Het is 
belangrijk om jouw verhaal, duidelijk online neer te zetten.

People are more willingly to follow you if you have a story to tell, than a product to sell.
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Zelf ben ik 2 jaar geleden begonnen met het 
opzetten van mijn personal brand. Ik had 
destijds een bedrijf opgestart waarbij ik 
(online) producten verkocht. Om het bedrijf 
succesvol te laten worden, zocht ik een snelle 
en efficiënte manier om een publiek aan 
mijn bedrijf te binden. Dit was het begin van 
mijn eigen personal brand.  Om mijn bedrijf 
een extra boost te geven had ik mijn eigen 
social media ingezet. Dit online platform is nu 
uitgegroeid tot mijn tweede bedrijf en groeit 
nog steeds!

Momenteel zit ik op 30.000 volgers (zie @peggyleenders). En denk er aan, als ik 
het kan, kan jij het ook! In dit document zal ik tips delen die hebben bijgedragen 
aan mijn online succes.  

Liefs, Peggy

http://www.instagram.com/peggyleenders
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#STORYTELLING – vind structuur in 
wat jij wilt delen.
Moeite om jezelf online neer te zetten? In dit hoofdstuk geef ik tips hoe je dit kan 
doen en welke structuur en strategie van toepassing zijn. 

VERTEL EEN  PERSOONLIJK 
VERHAAL

Mensen willen weten wie er achter 
het merk of bedrijf zit, dus een 
eerste stap is om jezelf als persoon 
te introduceren. Uit onderzoek is 
ook gebleken dan mensen eerder 
een persoon volgen dan een merk of 
bedrijf. Je bent interessanter wanneer 
mensen weten wie je bent. Ze willen 
je horen spreken, zien en leren 
kennen. Door dit te doen, creëer je 
een schaalbaar ‘iets’ dat interessant is 
voor jouw publiek. Hoe dan ook, het is 
heel interessant om eens in het leven 
van iemand anders te kijken, die vaak 
dezelfde interesses deelt als jou, toch? 

PAS JE VERHAAL AAN

Je kunt aan de reacties en 
betrokkenheid van je publiek zien of ze 
je inhoud leuk vinden of niet. Op deze 
manier kun je zien wat de truc doet. 
Zorg ervoor dat je doorgaat met de 
inhoud die de meeste betrokkenheid 
bereikt. Probeer verschillende dingen 
uit. Op deze manier kun je jouw 
account opschalen om de hoogste 
betrokkenheid creëren. En ja, het 
zal tijd kosten. Je moet gewoon veel 
uitproberen.

BEREIK DE JUISTE DOELGROEP

Om je uiteindelijke doelgroep te 
bereiken, moet je weten wie ze 
zijn! Zijn het mannen of vrouwen, 
misschien allebei? Wat is hun leeftijd? 
Waar komen ze vandaan? Wat vinden 
ze leuk? Nadat je jouw doelgroep 
hebt verduidelijkt, kun je een verhaal 
maken dat hen aanspreekt. Maak 
visueel vertellende beelden, want 
social media draait helemaal om de 
inhoud. Wat onderscheid je van alle 
andere concurrenten in dezelfde 
niche? Indien je een merk bent: zorg 
ervoor dat je dit verhaal gebruikt als 
de oplossing die jouw bedrijf biedt. 
Zorg dat mensen dezelfde levensstijl 
willen bereiken.

ZORG ER VOOR DAT JE CONTENT 
OPVALT

Voor de inhoud moet je iets maken 
dat persoonlijk aanvoelt. De content 
moet in lijn zijn met de niche¹ waarop 
je jouw merk richt en ervoor zorgen 
dat volgers het gevoel hebben dat dit 
voor hen gemaakt is. Maak ook een 
goed bijschrift. Stel vragen, quizzen 
(gebruik ook je verhaal). Waarom 
denk je dat quizzen als “Welk Game 
of Thrones-personage ben jij?” - zo 
goed werken. Mensen houden ervan 
dingen te bekijken / lezen waarmee 
ze zich kunnen associëren. Om de 
inhoud te laten opvallen, moet deze 
op de een of andere manier echt 
grappig, controversieel, interessant of 
waardevol zijn. Dus:

1. Wees relevant en houd je aan je niche. 
2. Creëer een herkenbare uitstraling 
(door middel van een huisstijl).
3. Wees consistent met posten.
4. Creëer interactie. Maak een call-to- 
action.  Stel vragen of laat gebruikers 
vrienden taggen (stel vragen zoals: 
wie wordt er binnenkort miljonair? 
Tag je vriend!)

ENKELE VOORBEELDEN HOE JE AAN 
‘STORYTELLING’ KUNT DOEN

Bedrijf / ondernemer
Indien je een succesvolle ondernemer 
bent of geïnteresseerd bent in alles wat 
met bedrijven te maken heeft, vertel 
dit verhaal dan. Mensen die kunnen 
relateren, zullen je volgen. Vertel verhalen 
over wat je tot nu toe hebt gedaan, je 
nieuwe successen, mislukkingen en 
meer. Mensen die geïnteresseerd zijn in 
ondernemerschap vinden jouw account 
interessant / inspirerend en zullen je 
waarschijnlijk volgen.

VOORBEELDEN WAT JE KAN DELEN 
IN JE STORIES EN OP JE TIJDLIJN: 

* Quotes
* Behind-the-Scenes (medewerker van de 
maand, lunch etc.)
* Producten
* Sfeerfoto’s kantoor of werksetting
* Betaalde samenwerkingen
* Inspiratie posts (bijvoorbeeld interieur 
indien van toepassing)
* Reposts van foto’s van klanten met jouw 
producten
* Tutorials
* Give-aways
* Toepasselijk nieuws

¹Niche: een markt bestaande uit groepen afnemers met 
specialistische wensen.

WAT MAAKT JOUW BEDRIJF OF 
MERK BIJZONDER?

Het is van belang dat je weet wat 
jou bijzonder maakt. Welk probleem 
los jij op met je bedrijf? Bedenk een 
onderwerp en hoe en wat je wilt delen. 
Zorg ervoor dat je iets aanbiedt dat 
inspirerend en authentiek is. Het beste 
is een mix van jouw product of dienst 
en de ‘behind the scenes’ zoals foto’s 
van het personeel en bedrijfsuitjes. 
Achter elk bedrijf zitten personen en 
‘wij’ vinden het interessant om te zien 
wie deze  mensen zijn en wat ze doen.
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#INSTAGRAM TIPS – Hoe krijg ik 
meer volgers voor mijn merk?

CREËER OPRECHTE CONTENT

Natuurlijk wil je dat je volgers 
oprecht geïnteresseerd zijn in je 
content. Dat is een heel belangrijke 
factor om te blijven groeien en je 
publiek te behouden. 

ZORG DAT INSTAGRAM DENKT 
DAT JIJ BELANGRIJK BENT!

Als meer mensen  op jouw foto’s 
reageren, liken en delen, komt jouw 
content bij hen naar voren. Zij tonen 
interesse in jouw foto, dus zullen 
ze ook wel geïnteresseerd zijn in je 
volgende foto. Tenminste zo denkt het 
algoritme² van Instagram.  Zorg er dus 
voor dat je vragen stelt aan je volgers. 
Laat ze reageren. Dit kan ook in je 
stories door middel van het uitzetten 
van pols, vragenlijsten etc. 

BEDRIJFSPROFIEL
 
Maak een bedrijfsprofiel aan. Dit 
heeft veel voordelen. Zo kan je je 
Instagram profiel koppelen aan je 
Facebookaccount en kan je ook de 
statistieken van je posts inzien. Erg 
handig dus om te weten wanneer 
jouw volgers online zijn, maar ook 
om te weten hoeveel mensen jouw 
foto bereikt heeft. Ook is het van 
belang dat je een bedrijfsprofiel 
aanmaakt om te kunnen adverteren.

POST JOUW FOTOS OP 
HETZELFDE MOMENT VAN DE 
DAG

Men komt terug naar je account, 
omdat ze weten dat je elke dag 
een nieuwe foto hebt. Door elke 
dag berichten te plaatsen, zul je 
nieuwe volgers aantrekken en de 
huidige volgers behouden. Als je 
een zakelijk account hebt, kun je de 
geanalyseerde gegevens bekijken. 
Je kunt eenvoudig zien wanneer de 
meeste volgers online zijn. Voor mijn 
account is dat in principe tussen 
18.00 en 21.00 uur. De beste dagen 
om te posten zijn: zondag, maandag 
en donderdag. De beste tijden zijn: 
1 uur ‘s middags (lunchpauze) en na 
6 uur ‘s avonds.

GEBRUIK DE JUISTE  HASHTAGS

Dit is erg belangrijk! Ik heb een 
experiment uitgevoerd met 
hashtags en zonder hashtags³. 
De foto’s met hashtags 
hadden minstens 45% meer 
betrokkenheid. Ze zeggen ook: 
hashtags zijn de zoekwoorden 
van Instagram. Zorg er dus voor 
dat je de juiste hashtags gebruikt 
en zeker belangrijk, niet altijd 
dezelfde. Je kunt maximaal 30 
hashtags gebruiken. Zorg ervoor 
dat je er niet meer dan 15 gebruikt. 
Instagram kan je bericht namelijk 
als spam opvatten. Dit betekent 
dat je minder betrokkenheid krijgt.

Dit hoofdstuk gaat over hoe je echte volgers krijgt die betrokken zijn en interactie 
hebben met je inhoud.

EXTRA TIP

Wanneer je op zoek bent naar 
relevante hashtags voor bij jouw 
foto, zoek dan op 1 relevante 
hashtag. Klik op deze hashtag. 
Bovenin staat het woord: 
gerelateerd. Dit zijn andere 
hashtags die Instagram relateert 
aan jouw hashtag. Gebruik deze 
hashtags en Instagram zal jouw 
foto eerder herkennen in deze 
niche waardoor deze eerder 
gevonden gaat worden via de 
gebruikte hashtags en dit zorgt 
ervoor dat jouw foto een groter 
bereik krijgt! 

²Algoritme: een reeks van instructies die gegeven 
word om een bepaald doel te bereiken. In het geval 
van Instragam is het algoritme de reeks instructies 
die bepaald welke foto op welke plaats in de ranking 
moet komen.

³Hashtag: een grafisch symbool (#) wat gebruikt 
wordt om trefwoorden in een foto te markeren om zo 
de foto terug te vinden onder dit trefwoord. 

GEBRUIK EEN NETWERK OM TE 
GROEIEN

Wat ook een belangrijke manier 
is om te groeien is samenwerken. 
Laat andere mensen jouw content 
delen. Zo bereik je weer een totaal 
andere potentiële doelgroep. 
Soms kan het verstandig zijn om 
met een ander persoon of bedrijf 
samen te werken om zo gebruik te 
maken van elkaars netwerk. 
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#CONNECTIONS – werk samen met 
de juiste mensen

De snelste en meest efficiënte manier is om samen te werken met andere (micro) 
influencers⁴ in jouw niche. Ze hebben een groot bereik en misschien een nieuw 
publiek voor jouw social media.

Er zijn een paar redenen om micro-influencers te gebruiken (volgers: 1.000 - 
100.000) in plaats van op de grotere influencers. Allereerst is hun betrokkenheid 
hoger. Influencers met minder volgers reageren meestal op elke opmerking 
onder een foto. Ze zijn meer betrokken bij hun publiek. Op deze manier creëer je 
meer tractie. Als micro-influencer vertrouwen mensen meer op je oordelen dan 
op een grotere influencer (die hoogstwaarschijnlijk een contract is aangegaan 
en misschien niet helemaal de oprechte waarheid over het product vertelt). 

#HASHTAG – maak je eigen hashtag

Zorg ervoor dat je je eigen hashtag maakt. Mensen die bekend zijn met jouw 
feed, product of dienst, zullen ernaar zoeken. Laat andere mensen die hashtag 
gebruiken wanneer ze iets posten dat overeenkomt met jouw account. 
Bijvoorbeeld jouw #merknaam, of je maakt gewoon een nieuwe hashtag 
#createwithmary. Je kunt deze hashtag gebruiken voor je doe-het-zelf (DIY) 
-account.

#GRATIS – host win acties

Onderzoek heeft aangetoond dat social media accounts met winacties + 70% 
sneller groeien. Host een Give-away met een bepaald nicheproduct, of laat 
andere mensen je hashtag gebruiken om een prijs te winnen. Op deze manier 
stroom je ook naar andere netwerken. Je maakt meer backlinks⁵ en je account 
zoekopdrachten zullen toenemen. Dit zorgt voor betrokkenheid, verkeer en 
links.

Zorg ervoor dat je rekening houdt met de regels en voorschriften van Social media en 
kijk of jouw product of dienst geschikt is voor een win actie. Je wilt natuurlijk wel het 
juiste publiek aantrekken en geen mensen die altijd alleen maar meedoen met win-
acties en geen echte klant zullen worden. 

⁴Influencer: een invloedrijk persoon die met name 
voor social media, ingezet wordt om een bepaalde 
doelgroep te bereiken. Doorgaans gespecialiseerd in 
een bepaald vakgebied zoals: Beauty, mode of reizen.

⁵Backlinks: een backlink is een verwijzing (link) naar 
een webpagina uit jouw website, vanaf een andere 
webpagina vanuit een ander domein.



#OPTIMALISEREN – optimaliseer 
jouw profiel voor zoekenopdrachten

Google indexeert een aantal profielen en inhoud op sociale media. Er zijn een 
paar manieren om ervoor te zorgen dat jouw account niet word overgeslagen 
als je in Google zoekt!

• Geotagging. Tag altijd je locatie. Dit is ook een geweldige manier om meer 
volgers van je locatie te krijgen.
• Volledig profiel dat bestaat uit: profielnaam, gebruikersnaam, bio, links naar 
websites en trefwoorden in jouw bio.
• Gebruik zoveel mogelijk linkbuilding. Op jouw website / blog kun je linken naar 
je Instagram-profiel, of via je Facebook kun je ook linken naar je IG-profiel.
• Deel je Instagram via andere sociale media zoals Pinterest, Twitter, Facebook 
en Tumbler.

PA
G

IN
A

 9

PA
G

IN
A

 1
0

SUCCES!
Als je echt wilt dat je Instagram-account groeit, kost het je (veel) werk, tijd en 
doorzettingsvermogen. Neem de tijd om al deze tips te implementeren en geef 
ze de tijd om te ontwikkelen. Ik stel voor dat je met een paar tips begint en ze 
rustig uitwerkt.

Volg mijn Instagram-account als je wilt: @peggyleenders en als je vragen hebt, 
stel ze gerust!

P.s. Werd je enthousiast van dit e-book en kun jij wel wat hulp gebruiken bij het 
opzetten van jouw bedrijf of personal brand? Ik kan je daarbij helpen! Kijk snel 
op de volgende pagina voor deze eenmalige aanbieding met 70% korting!

BONUS TIPS
Er zijn meer manieren om je Instagram effectief te laten groeien. Zorg ervoor 
dat je de juiste manieren gebruikt en laat je niet misleiden door sommige 
schaduwrijke programma’s of eenvoudige opties.

NIET DOEN
Automatische programma’s: dit lijkt op de gouden oplossing. Je hoeft zelf niet 
veel te doen, alleen de beoogde hashtags invullen. Ik ben geen grote fan van dit 
soort programma’s. Je hebt geen controle over de inhoud en dergelijke wat ‘dit 
programma’ levert via jouw account. Dit kan erg lastig zijn als het programma 
namens jou ‘wat een geweldige outfit’ als reactie achter laat en de foto blijkt een 
foto van een gebouw te zijn. Of het programma reageert ‘geweldig’ op een groot 
nieuwsitem over een ongeval in jouw land. Neem de tijd om echt commentaar te 
geven en vind foto’s leuk die je echt leuk vindt.

Gebruik de ‘volg / ontvolg’ strategie niet: onthoud, Instagram volgt elke beweging
die je maakt! Ze volgen de volg- en ontvolgratio die jij uitvoert. Instagram kan je
account blokkeren of zelfs je account verwijderen!

MISSCHIEN DOEN
Pods: het gebruik van pods (reactiegroepen met vergelijkbare accounts) kan een 
goede manier zijn om je account en betrokkenheid te stimuleren. Ik gebruik geen 
reactiegroepen, omdat ik vind dat het te veel werk is om commentaar te geven 
bij elke foto die ze in deze groep plaatsen. Ik heb het getest en ja, het helpt. Maar, 
zit jij erop te wachten om elke keer direct een like of reactie uit te delen wanneer 
een ander wat post?

Je moet binnen het eerste uur na het plaatsen van een foto reageren om volgens 
Instagram als ‘waardevolle inhoud’ te worden gezien. Dit kan een geweldige 
manier zijn om de weergaven van jouw foto te vergroten.

Wees sociaal!
Dit is immers waar Social Media om draait. Gebruik alle functies die Instagram 
implementeert. Zoals IG TV, gebruik je verhalen, post video’s, tag mensen, 
gebruik je geotag. Zorg er bij al deze functies voor dat Instagram je opmerkt en 
dit kan ervoor zorgen dat je op  verkennerpagina wordt weergegeven. Instagram 
vinden het leuk dat je hun platform intensief gebruikt en zal je er wellicht voor 
belonen.

http://www.instagram.com/peggyleenders
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AANBIEDING –  70% KORTING!

Hulp nodig bij jouw online marketing en branding? Start nu voor maar € 29,95.- in 
plaats van € 99,95

Wil je graag de volgende stap zetten en een begin maken met jouw online 
marketing en branding maar niet het budget om het uit te besteden? Ik kan hier 
bij helpen. Momenteel bied ik een eenmalige starters-aanbieding met toegang 
tot mijn online portal met hierin e-books met waardevolle tips voor jouw social 
media marketing, online branding en nog veel meer. Ook bied ik mijn templates 
aan welke ik zelf gebruik om mijn social media bij te houden (Content Kalender), 
te monitoren (analytics sheet), de ROI uit te rekenen en kun je nu makkelijk zelf 
een audit uitvoeren met het te downloaden template. 
 
De volgende stap is natuurlijk de content produceren. Hiervoor bied ik ook 
e-books met tips en krijg je daarbij ook nog een aantal gratis presets voor 
Lightroom die ik zelf ook gebruik met een waarde van € 19,95 per preset!! 
 
Wil jij:
 
- de kennis om een duidelijke online strategie voor jouw bedrijf / (personal) 
brand te hanteren?
- een duidelijke stijl waar jouw klanten je aan zullen herkennen?
- een duidelijke social media strategie waarop jij kan voortborduren en waarmee 
je relevante content creëert?
- een expert status in hoe je klanten kan binden en connecties kan versterken?
- de tools om jouw bevindingen te testen, evalueren en aan te passen?
- de tool om jouw content consistent te plaatsen?
- Mobiele en desktop Lightroom presets om jouw content naar een hoger level 
te tillen?
- updates door middel van nieuwe e-books die maandelijks toegevoegd worden 
aan jouw ledenpagina?

Krijg nu eenmalig toegang tot mijn online portal! Klik hier voor meer informatie!

Meer eBooks 
met meer handige
tips en informatie!

Handige hulpsheets 
voor jouw social 
media!

Content kalender 
voor 2020!

Presets die ik 
normaal los verkoop 
voor € 19,95 per 
stuk! Maandelijks nieuwe 

toevoegingen aan 
het platform!

http://www.peggyleenders.nl/instappakket

