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Leuk dat je deze whitepaper hebt gedownload. Bij Van
Suilichem Online helpen wij onze klanten graag aan nieuw
online succes. Door middel van deze social media whitepaper
vertrouwen wij erop dat we jou wat handvaten kunnen geven
voor een succesvolle social media strategie.
In de afgelopen vijftien jaar hebben wij meer dan 800
bedrijven mogen helpen met hun online succes. Naast onze
expertise op het gebied van social media marketing bouwen
wij ook maatwerkwebsites en werken wij aan de vindbaarheid
van onze klanten door het inzetten van SEO- en SEAactiviteiten.
Dus heb je na het lezen van deze Whitepaper vragen of kom
je er niet helemaal uit? Wij helpen je graag persoonlijke
verder. Ben jij klaar voor de start?

START

KIES JE DOELSTELLING
De eerste stap richting een succesvolle social
mediacampagne is het vaststellen van je
doelstellingen. Deze doelen zorgen ervoor dat
je kunt bijsturen en richting kunt geven aan je
campagnes.

Omdat een doelstelling vrijwel nooit op zichzelf staat, is het belangrijk om te
kijken naar je bedrijfsdoelstelling. Waar wil je als bedrijf naar toe? Welke gaten
merk je die opgevuld moeten worden en hoe wil je je als bedrijf profileren
richting je volgers? Zodra je dit goed in kaart hebt, is het belangrijk dat je
doelstelling zo SMART (specifiek, acceptabel, realistisch & tijdsgebonden) mogelijk
is opgesteld. Een voorbeeld van een goede doelstelling is: ik wil met mijn bedrijf
200% organische groei bereiken op mijn Facebook Pagina ten opzichte van 2021.

VOORBEELDEN VAN DOELEN DIE JE MET
JE SOCIAL MEDIA STRATEGIE KUNT
BEHALEN
Organisch bereik vergroten
Meer interactie op je content
Conversiepercentage verhogen uit social advertising
Meer naamsbekendheid
Meer verkeer naar je website

DOELGROEP

WIE IS JOUW KLANT?
In deze fase ga je je doelgroep
beschrijven. Als je naar iedereen
communiceert,
communiceer
je
eigenlijk naar niemand. Bij social
media marketing is het essentieel dat
mensen zich aangesproken voelen en
zij het gevoel hebben dat de content
van jouw social media, speciaal voor
hen geschreven is.

Als je jouw doelgroep nog niet
helemaal duidelijk in kaart hebt, is een
handig hulpmiddel het opstellen van
een Persona. Een Persona is zeer
gedetailleerde omschrijving van jouw
ideale consument. Wie zou jij het liefst
willen bereiken met je social media
strategie en nog beter, wie zit er te
wachten op jouw content? De leeftijd,
mediagebruik,
interesse
en
persoonlijke
doelen
zijn
enkele
facetten die daarbij aan bod komen.

ONZE EXPERTS
BEN
ONLINE MARKETING
EXPERT

DANIËL
SOCIAL MEDIA
EXPERT

KIES JE
PLATFORM
Nadat
je
de
doelstellingen
hebt
geformuleerd en weet wie je doelgroep
is, is het belangrijk om te weten op
welke platformen jij je wilt gaan focussen.
Met tien miljoen + dagelijkse gebruikers
biedt social media marketing enorm veel
kansen voor jou als ondernemer. Maar
het motto 'wie niet kiest, verliest'' geldt
ook voor jouw social media marketing
strategie.
Daarom gaan wij - voordat je gaat starten met je social media strategie - jou helpen
met het kiezen van de juiste doelgroep. Om de keuze te kunnen maken op welk
platform je wilt gaan focussen, is het van belang om te weten welke platformen er zijn,
wat de omvang (en groei) is en welke kansen ze bieden voor jouw onderneming.

Facebook - In 2022 maken nog steeds meer dan tien miljoen mensen gebruik van
Facebook. Het gebruik is het hoogst bij volwassenen tussen de 23 en 57 jaar. Daar ligt
dus een gemêleerde doelgroep en een potentieel groot bereik. Facebook is met zijn
bereik en brede publiek ideaal voor community-building.

KIES JE PLATFORM

Instagram - Instagram is HOT! Met 4,9 miljoen gebruikers en een constante groei is
Instagram favoriet bij voornamelijk jongeren (14 - 22 jarigen). Het platform is erg
visueel ingericht, omdat het draait om foto's en video's. Voor bedrijven die een verhaal
willen vertellen is Instagram een fantastisch platform. Denk hierbij aan bedrijven die
zich richten op eten, fitness, mode, enzovoorts.
LinkedIn - Dit is een prima platform om online te netwerken. Dus focus je op LinkedIn
als je je netwerk wilt uitbreiden. Als je nieuws, kennis of ontwikkelingen over je bedrijf
wilt delen is LinkedIn een goed platform. Het wordt voornamelijk gebruikt door 23- tot
37-jarigen.
YouTube - 80% van de Nederlanders maakt wel eens gebruik van YouTube. Het
platform trekt doelgroepen aan van alle leeftijden en is dus een aanwinst voor iedere
social media strategie. YouTube is naast het grootste platform voor video's ook de op
één na grootste zoekmachine naast Google.

DAGELJKSE GEBRUIKERS PER
PLATFORM

Youtube
21.1%
Facebook
42.8%

Linkedin
6.6%

Instagram
29.5%

Instagram heeft de grootste groei van dagelijkse
gebruikers: 273.000 dagelijkse gebruikers. Bij LinkedIn is
het aantal gebruikers (vijf miljoen) gelijk gebleven, toch
zien we dat het aantal Nederlanders dat LinkedIn
dagelijks gebruikt verder is gestegen, met acht procent
naar 1.153.000. YouTube had vorig jaar als één van de
weinige platformen een daling in het aantal gebruikers.
Dit jaar heeft YouTube een stijging laten zien van 219.000
nieuwe gebruikers. Ook het aantal dagelijkse gebruikers
is flink gestegen met 424.000. Dat is een stijging van
maar liefst veertien procent.

DE CONTENT
Zodra je weet wat jouw doelstellingen zijn, wie je doelgroep is en op welke
platformen jij je wilt richten ben je klaar voor de volgende stap: de content.
Voor een succesvolle social media strategie is de content essentieel. Dit is het
moment dat jij je verhaal naar buiten brengt en gaat werken aan je doelstellingen.
Een belangrijk aspect voor je content is de kernboodschap. Om structuur en
consistentie in je content aan te brengen is het belangrijk om jezelf af te vragen
hoe je wilt dat de klant je ziet. Wat wil je uitstralen als bedrijf? Wil je jezelf
profileren als de marktexpert of wil je laagdrempelig zijn en juist een warme band
creëren met je volgers?
Aan alleen maar bezoekers heb je niets; je wilt ervoor zorgen dat deze potentiële
klanten de gewenste acties verrichten. Om deze bezoekers tot actie over te
halen is het belangrijk om naar hen te luisteren. Dit kun je doen door met hen in
contact te komen. Instagram stories & Facebook Messenger bieden kansen om
deze interactie zo persoonlijk mogelijk te maken. Verder is het belangrijk om te
kijken hoe er online over jou product of dienst wordt gesproken.
Als je eenmaal weet wat je klant wil, kun je daarop inspelen en krijgen de volgers
het gevoel dat jij er echt speciaal voor hen bent. Om alle kansen te grijpen is het
belangrijk om ook je omgeving in kaart te blijven houden. Dus wat doen je
concurrenten en wat zijn de trends en ontwikkelingen in de markt. Je wilt immers
niet achter lopen.

LEREN EN
VEBETEREN
Nadat je de content hebt uitgewerkt
en gedeeld met je volgers, is het
belangrijk om in kaart te blijven
brengen wat de resultaten zijn van
deze acties. Op deze manier krijg je
inzichten of je goed op weg bent om
je doelstelling te halen binnen het
vastgestelde tijdsbestek.
Door deze resultaten te meten en monitoren kun je constant blijven opschalen. Door
de kennis die je hieruit op doet toe te passen in de prakrijk zul je een duidelijke
exponentiële groei ervaren.
De Tool die je hiervoor kunt gebruiken is afhankelijk van het gekozen platform. Zo
kun je voor Instagram en Facebook veel data verzamelen via Meta Business Suite.
Maar ook Google Analytics geeft je waardevolle gegevens. Denk hierbij aan het
verkeer vanuit social media naar jouw website. Door al deze beschikbare data te
analyseren breng je in kaart wat wel werkt en wat niet. Zo ga jij voor een succesvolle
social media strategie en kun je steeds je content blijven aanscherpen en verbeteren.
.

HEB JIJ
NOG
VRAGEN
?
Neem vrijblijvend contact op
met onze social media experts.
www.suilichem.com
(0488) 44 30 29

