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12 ONMISBARE STAPPEN NAAR 
ZAKELIJK SUCCES OP INSTAGRAM
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GROEIEND 
SUCCES

Instagram is één van de snelst groeiende 
social media platforms wereldwijd. Ten 
opzichte van 2018 zijn er in 2019 20% 
meer mensen actief op Instagram en heb-
ben meer dan 4,9 miljoen mensen een 
account. Uit onderzoek blijkt dat 80% van 
alle gebruikers minstens één bedrijfsac-
count volgt. Nog interessanter is dat 83% 
van de gebruikers nieuwe producten en 
diensten ontdekken via Instagram. Boven-
dien heeft meer dan 30% van alle gebrui-
kers iets gekocht via Instagram. 

Met deze gegevens en de toenemende 
groei van het platform is het voor bedrij-
ven bijna onmogelijk om niet actief te zijn 
op Instagram. Maar met alleen een ac-
count aanmaken en wat posten kom je er 
niet. 

BEGIN DIRECT ALS EEN PRO! 
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AAN DE SLAG
Je hebt besloten dat je als bedrijf actief wilt zijn op 
Instagram, super! Je hebt de app gedownload op 
je telefoon en een account aangemaakt. Je bent 
voorzichtig al wat vrienden en beroemdheden gaan 
volgen die je leuk vindt. Maar nu?

STAP 1: 
MAAK VAN JE PRIVÉ ACCOUNT EEN 
ZAKELIJK ACCOUNT.
De naam zegt het eigenlijk al. Als bedrijf heb je een 
zakelijk account nodig. Waarom? Omdat je met een 
zakelijk account veel meer functionaliteiten hebt 
dan met een privé account. 

Om een zakelijk account te maken moet je er een 
Facebookpagina aan koppelen. We gaan ervan uit 
dat je al een zakelijke Facebookpagina hebt. Zo 
niet, dan is het eenvoudig om er één te maken. 
Een voordeel van deze pagina’s koppelen is dat je 
Facebook volgers op Instagram op jouw nieuwe  
account geattendeerd worden. Dus je hebt direct 
een aantal volgers! 

Met een zakelijk account kun je ook jouw contact-
gegevens toevoegen zodat geïnteresseerden je  
direct kunnen bereiken.  Maar het meest interes-
sante zijn de statistieken. Je kunt allerlei nuttige  
informatie vinden, zoals: hoe vaak een bericht 
wordt gezien en op welke momenten jouw volgers 
de meeste interactie met je hebben. Dit is handig 
om te weten, want dan weet je ook hoe laat je het 
beste kunt posten voor een maximaal bereik. Ook 
kun je zien hoe het gaat met de groei van je volgers 
en waar ze vandaan komen. Allemaal interessante 
informatie die je helpen om succesvol te zijn op  
Instagram.

TIP 
Een privé- of een zakelijk account is iets an-
ders dan je account privé of openbaar ma-
ken. Een zakelijk account kun je op privé zet-
ten als je niet wil dat iedereen je zomaar kan 
volgen. Onze tip is echter wel om je account 
op openbaar te zetten, zodat Instagrammers 
die op je pagina komen meteen meer zien 
van je bedrijf. Bovendien maak je het volgen 
van het account laagdrempelig.

*
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STAP 2: 
ZORG DAT JE PROFIEL ER 
GOED UIT ZIET
Als mensen op jouw account kijken, is jouw bio het 
eerste wat ze zien, dus zorg dat het er aanspre-
kend en professioneel uitziet. Dit is je visitekaartje.  
Bezoekers moeten direct zien wat jouw bedrijf biedt.
 
Gebruik een goede, scherpe profielfoto. Je kunt  
ervoor kiezen om een foto van jouw logo te gebrui-
ken, maar als je een klein bedrijf bent, kun je er ook 
voor kiezen om jouw gezicht te gebruiken om zo 
een menselijke dimensie aan jouw onderneming te 
geven. 

In je bio leg je kort uit wat je doet. Gebruik emo-
jis om de aandacht te vast te houden. Kijk hoe  
andere ondernemingen dit doen en laat je door hen  
inspireren.

In je bio kun je maar één link plaatsen, dus denk 
goed na welke dat moet zijn. Je kunt kiezen voor 
je URL, een link naar een landingspagina, of naar 
een recente blog.  Vaak wordt Linktree gebruikt om 
zo meerdere links te kunnen gebruiken. Linktree is 
gratis en eenvoudig te gebruiken. Wat je kiest is uit-
eindelijk een kwestie van smaak en gemak. Doe wat 
het beste past bij jouw bedrijf en bij je boodschap 
op Instagram.

TIP 
In de Instagram app kun je geen ENTER  
gebruiken. Alles wordt één lange regel. De 
simpelste manier om dit op te lossen is om 
in je notitie/kladblok-app op je telefoon de 
tekst op te maken en deze dan te plakken in 
Instagram.

*
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STAP 3: 
MAAK EEN MOOIE FEED
Het lijkt een kunst op zich, om de mooiste feed te 
hebben op Instagram. Kijk naar verschillende feeds 
en bekijk hoe zij het doen. Sommige bedrijven voe-
gen ter afwisseling regelmatig een quote of een 
plaatje toe. Anderen zetten hun medewerkers in de 
spotlight. Ontdek wat jij mooi vindt en wat bij je 
past.

Gebruik altijd scherpe foto’s met goede belichting, 
etc. Niet “even” een foto maken. Het is een snel 
medium maar neem de tijd om een mooie foto te 
maken. Dat kan prima met je smartphone, de juiste 
aandacht maakt het een stuk professioneler.

Er zijn veel (gratis) tools die je kunt gebruiken. Voor-
beelden hiervan zijn de apps Canva en StoryArt. 
Bij StoryArt kun je een thema uitkiezen, dan heb 
je meerdere templates die allemaal bij horen (deze 
zijn vaak wel betaald). Via Canva kun je ook veel 
(gratis) templates voor je stories en posts vinden. 

TIP 
Laat je inspireren door mooie feeds, en geef 
jouw feed een uniforme look. 

*



Instawise | www.instawise.online5

STAP 4: 
STORIES
Stories zijn anders dan posts. Ze blijven maar 24 uur 
zichtbaar en daarna verdwijnen ze weer. Ze geven 
vaak een extra kijkje in het leven van jouw bedrijf. 
Omdat ze maar zo kort zichtbaar zijn, hoeven ze niet 
zo mooi en passend in jouw feed te zijn als jouw 
posts.

Een story is maximaal 15 seconden lang. Dus je kunt 
allerlei korte filmpjes en/of afbeeldingen plaatsen. 
Je kunt tekst toevoegen en gifjes. Als je een filmpje 
plaatst, is het gewoonlijk dat je het ondertitelt, want 
veel mensen bekijken stories zonder geluid.

Binnen stories zijn er veel interessante features die 
je als bedrijf in kan zetten om informatie van je vol-
gers te ontvangen. Er zijn verschillende manieren 
om vragen te stellen aan jouw volgers om interactie 
te hebben.

TIP 
Iedereen gebruikt stories op zijn eigen ma-
nier, sommige plaatsen veel details van hun 
dag andere juist niet. Vind een manier die bij 
jou past, maar vooral een manier die past bij 
je doelgroep en wat zij interessant vinden. 

* STAP 5: 
PLAATS REGELMATIG
Eén van de valkuilen in het gebruiken van Instagram 
(en alle social media) is dat je het “erbij” doet. Als 
je aan het einde van de dag nog wat tijd over hebt 
dan plaats je even iets. Dit resulteert vaak in langere 
periodes waarin er niets wordt gedaan, of onregel-
matige bommetjes aan posts en stories. 

Maak er tijd voor in je agenda. Bedenk van tevoren 
wat je wanneer wilt plaatsen. Er zijn verschillende 
apps die je hiervoor kunt gebruiken.

TIP 
Plan op verschillende momenten een kwar-
tiertje tijd in waarin je op Instagram leest en 
post. Door het zetten van een alarm voorkom 
dat je drie uur later nog steeds bezig bent. Als 
je deze momenten een paar keer per week 
plant dan blijf je “top of mind” bij je volgers.

*
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STAP 6: 
GEBRUIK HASHTAGS
Hashtags zijn onderdeel van Instagram. Je ziet vaak hele reeksen onderaan 
een post. Deze zijn handig om te gebruiken. Je kunt interessante hashtags vol-
gen zodat je berichten met die specifieke hashtag kunt zien. Dit betekent ook 
dat mensen die een hashtag volgen die jij gebruikt ook jouw berichten kunnen 
zien. Bij het kiezen van een hashtag kun je zien hoe vaak deze gebruikt wordt 
zodat je daarin slimme keuzes kunt maken.

Qua het aantal hashtags dat je in een bericht zet, zijn de meningen verdeeld 
maar vaak wordt rond de 10 aangeraden om jouw berichten zichtbaar te ma-
ken binnen een grotere groep mensen. Zoals met alles geldt ook hier, denk na 
welke hashtags voor jouw doelgroep interessant zijn en gebruik juist die.

TIP 
Vind je veel hashtags onderaan je post niet mooi, plaats ze in de eerste 
comment.

*
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STAP 7: 
AANDACHT GAAT TWEE 
KANTEN OP
Mensen houden van aandacht, van oprechte inte-
resse. Om als bedrijf succesvol te zijn op Instagram 
zal je meer moeten doen dan alleen jouw bood-
schap zenden. Ga de conversatie aan met mensen, 
toon oprechte belangstelling en je zult er aandacht 
voor terugkrijgen. Stel vragen aan jouw volgers en 
reageer op posts van anderen. Ga echte connecties 
vormen. 

Volgers zijn net mensen ;-) en willen graag ook de 
persoonlijke kant zien van je bedrijf. Wees niet bang 
om af en toe je kwetsbaarheid te tonen. Maar denk 
wel goed na over wat je post en of het past bij de 
kernwaarden en doelen op social media.

TIP 
Veel mensen gebruiken de volg/ontvolg truc 
om volgers te krijgen. Dit betekent dat ze 
accounts gaan volgen om ze vervolgens te 
ontvolgen als die persoon ze terug heeft ge-
volgd. Niet doen! Focus je niet te veel op je 
aantal volgers, ga voor kwaliteit. Het aantal 
zal dan echt wel toenemen.

*

STAP 8: 
GEEF EEN KIJKJE IN JOUW 
KEUKEN
Je bent een bedrijf, maar je bent ook een mens. 
En mensen doen graag zaken met mensen. Laat de 
buitenwereld meer zien dan een zakelijke schil, laat 
ook de menselijke aspecten zien. Laat zien wie je 
medewerkers zijn, wie jij bent, wie jouw klanten zijn 
(wel eerst toestemming vragen). Geef het bedrijf 
een gezicht. 

Je kunt je Instagram account ook gebruiken om 
mensen een kijkje achter de schermen te geven. 
Wat doe jij de hele dag? Zeker als je een beroep 
hebt dat niet vanachter een computer wordt uitge-
oefend. Laat ze de reis van jouw product of dienst 
volgen; van idee tot realiteit.
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STAP 9: 
ADVERTEREN
Op Instagram kun je heel effectief adverteren. Je 
kunt precies aangeven wie jouw advertentie moet 
zien, gebaseerd op veel verschillende variabelen 
waaronder interesses. De advertenties stel je in via 
Facebook Business Manager.  

Zoals met alle advertenties geldt dat je goed op de 
cijfers moet letten. Je kunt heel snel heel veel geld 
uitgeven, dus draai goed aan alle knoppen om zo 
je conversie te maximaliseren. Vind je het spannend 
om dit zelf te doen dan kan een marketingbureau je 
daar goed bij helpen.

TIP 
Leer zelf ook de resultaten lezen zodat jij 
altijd weet wat de situatie is. Het is immers 
jouw geld waarmee de advertenties worden 
betaald.

*

STAP 10: 
METEN IS WETEN
Zoals gezegd, met een zakelijk account heb je toe-
gang tot verschillende statistieken. Gebruik ze! Plan 
regelmatig een momentje voor jezelf (en je social 
mediateam) om naar de cijfers te kijken.  Door goed 
te weten wat er online gebeurt, kun je bijsturen en 
verbeteren. Doe je dit regelmatig dan zal je zien dat 
je steeds meer jouw doelgroep aantrekt en een gro-
ter bereik krijgt.

Er zijn veel online tutorials die je kunt volgen om 
beter de statistieken te leren lezen. Maar je zult zien 
dat als je jouw statistieken regelmatig bekijkt dat je 
steeds beter weet hoe je ze moet interpreteren.  

TIP 
Zorg dat je rekening houdt met de verschil-
lende variabelen (moment van posten, type 
beeld, gebruikte hashtags), zodat je steeds 
beter grip krijgt op wat wel en niet werkt.

*
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STAP 11: 
MICRO INFLUENCERS
Je hoort vaak dat accounts met heel veel volgers 
betaald worden om bepaalde producten of dien-
sten te promoten (influencers). Dit is heel duur en 
niet alle influencers willen alle soorten producten 
promoten. 

Als jij besluit dat je graag jouw product op deze ma-
nier wilt promoten, ga dan op zoek naar zogenoem-
de micro-influencers. Dit zijn accounts met minder 
volgers maar die “meer oprechte” content bieden. 
Het is momenteel de trend om meer met kleinere 
accounts te werken i.p.v. één grote. 

Als bedrijf hoef je niet met influencers te werken, 
door zelf relaties op te bouwen met je doelgroep 
kun je prima het bereik maximaliseren.

TIP 
Er zijn marketingbureaus die gespecialiseerd 
zijn in het werken met influencers mocht je 
hier interesse in hebben.

*

STAP 12: 
FORMULEER EEN SOCIAL MEDIA
STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN
Om op de lange termijn succesvol te zijn met  
Instagram is het belangrijk om een strategie te 
hebben. Dit lijkt een open deur, maar vele be-
ginnen maar een gewoon en zien vervolgens wel 
waar het schip strandt. Door het bepalen van een  
strategie houd je focus en voorkom je dat Instagram  
nodeloos tijdrovend wordt. 

Door het stellen van doelen (die in lijn zijn met de 
ondernemingsdoelstelling) kan Instagram een heel 
effectief middel worden en kun je ook daadwerkelijk 
goede omzetten eruit halen. Je bouwt relaties op 
met je ideale klanten. 

TIP 
Mocht je na het lezen van deze stappen nog 
dieper in de materie willen duiken, ga dan 
naar Instawise en volg de cursus ‘Meer omzet 
met Instagram’.  

*
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Je zult zien dat als je er bewust mee omgaat dat 
het jou als ondernemer meer omzet en relaties zal 
brengen. Een belangrijk onderdeel van succes blijft 
het hebben van een goede strategie, en dat vinden 
ondernemers vaak moeilijk om te formuleren. Ook 
zijn er veel manieren waarop je Instagram stories en 
je timeline specifiek kunt inzetten voor jouw onder-
neming.  En maak jij al goed gebruik van webcare?

In de 6-delige instacurus “Meer omzet creëren via 
Instagram (Instagram voor ondernemers)” 
komen de volgende onderwerpen aan bod:

OVER INSTAWISE

Instawise biedt online trainingen aan ondernemers 
via Instagram, zogeheten instacursussen. Je volgt 
de training in jouw eigen tempo en hebt drie maan-
den de tijd om alles uitvoerig te bekijken. Je krijgt 
opdrachten die je kunt maken om de theorie direct 
toe te passen in jouw eigen praktijk. 

Je ontvangt een Storybook (werkboek) waarin je al-
les terug kunt lezen en opdrachten maken. Zo heb 
je aan het einde van de cursus een strategie waar-
mee je direct aan de slag kunt. Je krijgt 3 maanden 
toegang tot de training, je kunt alle modules zo 
vaak terugkijken als je wilt. In de besloten commu-
nity deel je ervaringen met andere cursisten en leer 
je van elkaar.

Met deze instacursus heeft zakelijk Instagram 
geen geheimen meer!

Je bent met deze 12 stappen goed op 
weg om succesvol aan de slag te gaan met 
Instagram! 

Module 1: Instagram, de basics
Module 2: Doelgroepen & contentkalender
Module 3: Instagram timeline & meer volgers
Module 4: Instagram stories
Module 5: 5 gouden contentregels & Storytelling
Module 6: Webcare

Je hebt toegang tot een community van gelijkge-
stemden. Ook ontvang je een Storybook waarin je 
alles kunt teruglezen en opdrachten kunt maken. 
Zo heb je aan het einde van een cursus een handig 
naslagwerk en kun je direct aan de slag. 

Voor meer informatie www.instawise.online

https://www.instawise.online/products/instagram-inzetten-voor-b2b
https://www.instawise.online/products/instagram-inzetten-voor-b2b
https://www.instawise.online/products/instagram-inzetten-voor-b2b
http://www.instawise.online
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