
MIJN TOP 10 
SOCIAL MEDIA TIPS
VOOR ONLINE ZICHTBAARHEID

#1 OPTIMALISEREN
Optimaliseer je profiel & pagina
Je krijgt maar één kans voor een eerste indruk. Belangrijk

hierbij zijn je profiel foto, een interessante koptekst bij je

profiel en je samenvatting met relevante key woorden.

#2 HERKENNING
Creëer herkenning
Kenmerk je profiel pagina’s met cover foto’s, achtergronden en

kleuren in het verlengde van je huisstijl! Het is de kracht van

herhaling die voor herkenning zorgt.

#3 CONTENT
Waardevolle content
Zorg voor unieke content die het waard maakt om gedeeld te

worden. De behoefte van je klant dient het uitgangspunt te zijn

van je content.

#4 INSPIRATIE
Laat je inspireren en inspireer
“Leer van anderen”. En wees niet bang om te proberen en te

ontdekken! Het belangrijkste blijft: Just be you! Zo inspireer jij

ook weer anderen.

Bepaal je minimale frequentie
Zorg voor continuïteit in je online zichtbaarheid. Afhankelijk van

je doel, doelgroep en kanaal bepaal je je minimale frequentie.

Alles wat aandacht krijgt, groeit!

#5 CONTINUÏTEIT

#6 HASHTAGS
Geef je bericht een label mee
Vergroot je vindbaarheid. Hashtags zijn simpel en makkelijk te

gebruiken. Houd er rekening mee dat verschillende social media

platformen  hashtags net een beetje anders gebruiken.

#7 BEELDMATERIAAL
Zorg voor goed beeldmateriaal
Beeldmateriaal wordt 50% beter onthouden dan tekst. Besteed

dus voldoende aandacht aan afbeeldingen. En zorg ervoor dat je

afbeelding past bij je content.

#8 JEZELF
Laat jezelf zien
Je volgers willen graag het gezicht achter je bedrijf zien. Mensen

doen zaken met mensen. Durf jezelf (en je team) op het online

podium te laten zien!

#9 TAALGEBRUIK
Juiste taalgebruik
Schrijf in jouw persoonlijke, niet bedachte, spreekstijl. Zo maak je

jouw merk menselijker en laat je je klanten zien wat jou

onderscheidend maakt.

#10 ZELFPROMOTIE
Overdrijf niet met zelfpromotie
Als het teveel over ‘jezelf' gaat, haken mensen snel weer af. Wees

daarom bewust van de content die je aanbiedt. It's all about

balance.
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