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Strategie
Hoe maak je een social media strategie?

Storytelling
Vertaal je brand story naar een uniek contentplan.

Uitvoering contentplan
Welke stappen genereer je naar een effectief contentplan.

Evaluatie & bijsturen
Evalueer wat werkt & stuur bij.



Strategie



Elementen

Doelgroep | Interactie & conversatie

1

2

3

4

Tone-of-voice | Vanuit je merkidentiteit - authenciteit

Richting | Begin met je doel(en) te bepalen

Boodschap | Match doel, doelgroep en merkidentiteit



Doel
Wat wil je bereiken met je social strategy? Wat verwacht je?

• Leadgeneratie

• Sales optimalisatie

• Brand awareness

• Veel (en de juiste mensen bereiken)

• Naamsbekendheid vergroten

• Autoriteitswaarde verhogen

• Imago verbeteren

• Engagement

• Connectie met je volgers / klanten

• Vindbaarheid verhogen (zoekmachines,offline, …)
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Tone of Voice
Wat wil je bereiken met je social strategy? Wat verwacht je?

De tone of voice is de stijl waarin een bedrijf of merk communiceert. Letterlijk

de stem van de organisatie. 

Het toepassen van één vaste toon in alle communicatievormen maakt de 

organisatie herkenbaar en is medebepalend voor het imago.

• Authentiek & inspirerend merkverhaal

• Unieke positie in de markt

• Connectie met doelgroep

• Spontane en vlotte communicatie
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Oefening Brand Personality
Waar sta je voor als bedrijf? Bepaal de identiteit van je merk of bedrijf.

Brainstorm bedrijfswaarden (karakter)

Brand identity archetypes

Brand identity bepalen
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Brand personality archetypes

Kennis en wijsheid

Ontdekken en onafhankelijkheid

Vrijheid

Transformatie en catalysatie

Veiligheid en dromen

PrestatiePassie en intimiteit

Visie en creatie

Orde en authoriteit

Betrokkenheid en toewijding

Bondgenoot, toegankelijk voor iedereen

Nar, plezier en onbezorgdheid



Doelgroep
Met wie ga je de conversatie aan?

• Customer centric denken

• Content creëren op maat van je doelgroep

• Bijsturen op basis van klanten feedback

• Keuze van de juiste social media kanalen

• Efficiënter inzetten marketingbudget (en tijd!)
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« The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a 

faithfull servant. We have created a society that honors the 

servant and has forgotten the gift. »

Albert Einstein



Persona

Leer je klant kennen
Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?

Wie is mijn klant?

Realistische weergave van je (niet zo) ideale klant
Baseer je op een echte persoon

Maak het persoonlijk

Verplaats je in je persona
Bekijk het vanuit een andere invalshoek

Leef je in

Een uitgebreide omschrijving van de belangrijkste klant(groepen)





Boodschap

• Creëren vanuit

• Merkidentiteit

• Te bereiken doel

• Te bereiken doelgroep

• Visie, kennis, ideeën
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Storytelling



Vertel een uniek verhaal
Via verhalen komen de drijfveren, waarden & visie tot leven!

• Wie je niet kent, vertrouw je niet!

• Laat je organisatie zien, laat je medewerkers zien

• Vertel persoonlijke verhalen, verhalen die raken

• Storytelling = duurzaam succes op social media



Storytelling technieken
Er wordt van bedrijven verwacht dat zij zich steeds persoonlijker openstellen.

• Steeds meer bedrijven communiceren transparant

4 storytelling technieken

• Haal bekende problemen aan

• Wat inspireert je? Waarom doe je wat jij doet?

• Wat maakt je onderneming uniek?

• Mensen zijn dol op succesverhalen



Contentplan



Contentplan

• Een contentplan = heilig

• Het contentplan beschrijft de onderwerpen waarover je wil communiceren, 

wie je daarmee wil helpen, wanneer en door wie dat moet gebeuren. 

En vooral wat het doel is van elk van de publicaties.

• Doelgericht werken:

• Via welke kanalen zet je in?

• Wat ga je communiceren via het Hero-Hub-Help model?

• Hoe vaak communiceer je?

• Welke vormen van content hanteer je?

Een duidelijke structuur in alle informatie is van essentieel belang.



Via welke kanalen zet je in?
Op welk kanaal is je doelgroep actief?

• Zeer brede & diverse doelgroep

• Perfect om interactie aan te gaan

• Inspireren & community building 

• Sterk visueel presenteren

• Inspireren & informeren

• Zakelijke doelgroep vanaf jonge professionals tot senior management

• Populair bij journalisten en politici

• Korte nieuwsupdates de wereld in sturen



Hero-Hub-Help-model
Helpt je om content slim te plannen & klanten te binden.
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Help - content
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• Vormt de basis van je content

• Je publiek helpen met de problemen die ze ervaren

• Beantwoord actuele vragen van je klanten 

• Voorbeelden help-content

• Tutorials

• Lijst met veelgestelde vragen

• Nieuwsberichten

• Informatie- en updates

Informeren



Hub - content
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• Verpak je verhaal in regelmatige terugkerende boeiende rubrieken

• Creëer herkenbaarheid

• Zorg voor binding met je klanten

• Voorbeelden hub-content

• Klantverhalen

• Persoonlijke verhalen van medewerkers

• De leukste review

• Interviews met experts

Betrekken



Hero - content
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• Effectief voor nieuwe mensen aan te trekken

• Zet hier 2 tot 3 keer per jaar op in

• Doel → mensen inspireren

• Voorbeelden hero-content

• Grote evenementen

• Campagnes

• Succesverhalen 

• Wat is je inspiratie?

Inspireren



Continuïteit

• Wanneer je het Hero-Hub-Help-model gebruikt in je contentkalender:

• Ruime focus op goede basiscontent

• Regelmatige update van interessante en inspirerende posts

• Paar keer per jaar een grote campagne

Zo houd jij het juiste ritme in je planning,
en zorg je tegelijkertijd voor optimale verbondenheid bij je klanten.

• Bepaal de frequentie van het aantal posts per platform
• 2 tot 3 keer per week

De frequentie en regelmaat is belangrijk voor het borgen van continuïteit.



Vormen van content

• Foto’s

• Video

• Links naar een andere website

• Blog

• Case studies

• E-books / Whitepapers

• Infographic

• Tutorials

• Interviews

• Q&A 

• …

Publicatievormen



Contentplan | Trello



Opmaken & inplannen

Social media posts opmaken

• Crello

• Canva

Social media posts inplannen

• Facebook

• Inplannen op het platform zelf

• Instagram

• Later, Planonly

• LinkedIn en andere

• Postfity, Hootsuite, Coosto,… 

Optimaliseer je post qua timing, ook als je geen tijd hebt!



Social media advertising

• Slechts 10% van je volgers ziet effectief je post

→ Daarom moet je je posts op social media boosten

• Gericht adverteren

• Advertentiedoelen instellen

• Verschillende advertentievormen

Breng je boodschap over op de meest geschikte manier naar je doelgroep!



Evaluatie & 

bijsturen



Evaluatie & bijsturen

• Bepaal je KPI’s | Wat wil je gaan meten?

• Views, aantal likes, volgers, fans, contact opnemen, websitebezoekers

• Systematische opvolging

• Belangrijk om regelmatig te rapporteren

• Keep It Short & Simple (KISS)

• Actiepunten & learnings

• Formuleer concrete acties

• Verwerk een actiepunt of learning

• Behandel dit achteraf

Ben je benieuwd of je social media inzet succesvol is?



Vragen?
wij@uenik.be – 011 933 733


