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Sociale media zijn niet meer weg 
te denken uit ons dagelijks leven. 
We posten en scrollen er met z’n 
allen op los. Het gevolg? Deze 
platformen zijn in veel bedrijven 
een essentieel onderdeel van de 
marketingstrategie geworden. En 
terecht! Instagram heeft bijvoor-
beeld meer dan een miljard 
gebruikers per maand. Dat zijn 
een miljard potentiële klanten die 
je met de juiste strategie gemak-
kelijk kan bereiken. 
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GEEN IDEE HOE JE 
INSTAGRAM IN JE 
MARKETINGMIX 
KAN INZETTEN? 

No worries! 

Alles wat je als ondernemer moet weten 
om met Instagram aan de slag te gaan, 
vind je in deze handige gids. Zo kan ook 
jij je merk online een extra boost geven. 
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EEN INTRODUCTIE 
TOT INSTAGRAM
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WAT IS INSTAGRAM?

Instagram, ook wel Insta of afgekort IG genoemd, is een sociaal netwerk 
waar gebruikers foto’s en video’s delen die ze meestal eerst creatief 
bewerken met filters, instellingen en tekstjes. Daarbij worden vaak korte 
onderschriften gezet met hashtags (#) die gebruikers helpen om foto’s 
over een bepaald onderwerp snel terug te vinden.  

Instagram werd in 2010 
gelanceerd en in 2012 over-
genomen door Facebook. Je 
Instagramaccount kan je daar-
door eenvoudig koppelen aan 
je bestaande Facebookaccount. 
Toegang tot je account krijg 
je via de app, die werkt via je 
smartphone of tablet. Op pc 
is Instagram maar beperkt te 
gebruiken. 

Naast het delen van foto’s en 
filmpjes heeft Instagram ook andere 
mogelijkheden zoals het posten van 
stories, het versturen van privébe-
richten en Instagram Live. 
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WAAROM IS 
INSTAGRAM ZO 
POPULAIR? 

Bij Instagram draait alles rond 
beelden. Aangezien onze hersenen 
beelden sneller verwerken dan 
tekst reageren mensen eerder op 
foto’s dan op lange tekstblokken 
wanneer ze door de berichten 
op hun smartphone scrollen. Een 
beeld biedt ook meer informatie 
in een kortere tijdspanne, wat 
van visuele communicatie een 
efficiënte manier maakt om je 
boodschap over te brengen. 

Instagram is meer en meer een 
informatieplatform geworden waar 
gebruikers op zoek gaan naar inte-
ressante plaatsen, mensen om te 
volgen en bedrijven of producten 
die ze leuk vinden zoals make-up, 
interieurdecoratie, etc.  
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WIE GEBRUIKT INSTAGRAM?

Instagram wordt gebruikt door een heel breed 
doelpubliek, al zijn het vooral jongere mensen die 
een account hebben. De verhouding van het aantal 
mannen en vrouwen is bijna in evenwicht met een 
kleine meerderheid aan vrouwelijke gebruikers. 
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AAN DE SLAG 
MET INSTAGRAM
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EEN ACCOUNT AANMAKEN

Een account aanmaken op Instagram is heel eenvou-
dig. Je downloadt de app op je tablet of smartphone 
via de Apple App Store, de Google Play Store of de 
Windows Phone Store. Wanneer de app op je appa-
raat is geïnstalleerd, schrijf je je in met je gebrui-
kersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Heb je een 
Facebookaccount? Koppel dan je Insta-account om 
je aan te melden. Op die manier wordt het grootste 
deel van je gegevens al automatisch ingevuld. 
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JE BIO INSTELLEN

Via jouw biografie leren mensen die jouw bedrijf nog niet kennen 
meer over wie je bent, wat je doet en waar je voor staat.
Je krijgt daarvoor 150 karakters. 

ENKELE TIPS:

hashtags in je omschrijving om 
nog beter gevonden te worden.

>  3. Maak het visueel wat aantrek-
kelijker met emoji’s en plaats 
alles netjes onder elkaar. Schrijf 
je biografie eerst uit in een noti-
tie-app, WhatsApp of kladblok en 
maak gebruik van enters. Kopieer 
de tekst, plak hem in jouw IG-bio 
en sla het geheel op. 

>  4. Voor wie graag zijn bio opfleurt 
met een ander lettertype zijn er 
online platformen zoals LingoJam 
en Cool Symbol.

>  1. Als titel van je biografie vult 
Instagram automatisch je naam 
of bedrijfsnaam in. Dat kan, maar 
wil je creatiever uit de hoek 
komen, dan kan je hier ook een 
uniek kenmerk of je activiteiten 
of producten vermelden. 

>  2. Gebruik in je omschrijving key-
words die jouw bedrijf en sector 
het best omschrijven. Wanneer 
een Instagrammer op die termen 
zoekt, stelt IG jouw account als 
‘suggested user’ voor. Gebruik de 
rest van je bio om uit te leggen 
waarom iemand jouw profiel zou 
moeten volgen en wees vooral 
niet bang om het een persoonlijk 
tintje te geven. Extra tip: gebruik 

>  5. Plaats een call-to-action én 
een link naar jouw website. Vul 
ook zeker alle gegevens van je 
account in zodat het kinderspel 
wordt om contact met je bedrijf 
op te nemen.
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EEN BEDRIJFSPROFIEL INSTELLEN

Als ondernemer kan je met een Instagramaccount 
niet alleen duizenden potentiële klanten bereiken, 
maar ook eenvoudig contact houden met je huidige 
klanten. Je kan nieuwigheden tonen of bijvoorbeeld 
foto’s posten die laten zien hoe jouw productiepro-
ces verloopt. 

Wanneer je een IG-account aanmaakt, is dat auto-
matisch een persoonlijk account. Via de instellingen 
kan je daar gemakkelijk een bedrijfsprofiel van 
maken. Op die manier heb je een aantal mogelijk-
heden die je met een persoonlijk profiel niet hebt, 
zoals: 

>  Statistieken: je krijgt inzichten in wie je volgers 
zijn, welke berichten ze leuk vinden en wat voor 
jou de beste tijd is om een bericht te posten. 

>  Contactgegevens in je bio: bij een persoonlijk 
account zet je je e-mailadres in je profiel maar 
als iemand je wil bereiken, moet hij of zij dat 
eerst handmatig intikken. Als je een bedrijfs-
profiel hebt, volstaat het om op de contactknop 
te klikken. Dan opent er een nieuw scherm 
waarin je klanten jou direct kunnen mailen. 

>  Adverteren op Instagram: je kan niet alleen 
adverteren op het nieuwsoverzicht maar ook in 
de Stories. 

>  Swipe up: wanneer je bedrijfsprofiel meer dan 
10.000 volgers heeft, kan je in je Stories een link 
toevoegen om mensen naar je blog of website te 
sturen. Heb je nog niet zoveel volgers? Dan kan 
je deze optie enkel gebruiken als je betaalt voor 
een advertentie op Stories. 

>  Instagram shopping: als je bedrijf fysieke 
goederen verkoopt, kan je je producttags en 
-stickers toevoegen aan je berichten en verhalen 
zodat je volgers gemakkelijk hun aankopen via 
de app kunnen doen. 
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SOORTEN CONTENT 
OP INSTAGRAM
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INSTAGRAM FEED

De Instagram feed is de reeks foto’s en filmpjes die 
je ziet wanneer je de app opent en begint te scrol-
len. Wat je hier post, wordt het meest beïnvloed 
door het algoritme. Met hashtags kan je ervoor 
zorgen dat meer mensen je post zien. 

Je mag tot dertig hashtags toevoegen per post 
maar deze moeten wel relevant zijn. Anders kan 
Instagram je account daarvoor afstraffen. Denk 
bij de keuze van je hashtags vooral aan het zoek-
gedrag van je doelpubliek en probeer ook eens een 
Engelstalige variant. 

Vind je het moeilijk om hashtags te verzinnen? Dan 
kan je een beroep doen op een hashtaggenerator 
zoals HashTagsForLikes. 

Als onderneming moet je eerst wat experimen-
teren om te zien welke posts het best werken 
bij je volgers en wat hun aandacht trekt. 
Probeer eens: 
>  een mooie foto die meteen aanspreekt;
>  een leuke video met een nieuwtje, een tip of 

een grappige anekdote;
>  een getuigenis op video of als tekst op een 

afbeelding;
>  een grappig of motiverend citaat; 
>   een repost van iemand die je getagd 

heeft. Of laat je klanten content voor jouw 
profiel creëren. Je kan fans van jouw merk 
hun bevindingen laten delen, maar je kan 
bijvoorbeeld ook een wedstrijd organiseren 
waarbij deelnemers iets over je producten 
of diensten moeten posten om te kunnen 
winnen.
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INSTAGRAM STORIES

Instagram stories verschijnen boven-
aan in de app en verdwijnen na 24u. 
Door hun vergankelijke aard worden 
stories vaak sneller aangeklikt omdat 
gebruikers schrik hebben dat ze iets 
missen. Je kan stories onder andere 
gebruiken om je volgers een blik ach-
ter de schermen te gunnen of virtueel 
te verwelkomen op een evenement 
dat je organiseert. 

Extra troef van IG-stories is de inter-
activiteit die je met je doelpubliek kan 
aangaan door stickers te gebruiken. 
Tel af naar een productlancering of 
event, laat een poll lopen, laat mensen 
hun gevoelens aangeven met een 
slider of geef de optie aan je volgers 
om een vraag te stellen.
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INSTAGRAM VIDEO

Je kan bij de Instagram stories ook live een video streamen die 
daarna weer verdwijnt. Zie het maar als een combinatie tussen 
Facebook Live en Snapchat. Zo kan je je volgers live laten zien wat 
er in je zaak gebeurt of zelfs live communiceren met je doelpubliek. 
Eenmaal de video eindigt, zal hij verdwijnen. 

Wil je graag dat de video nadien beschikbaar blijft op je tijdlijn? 
Dan kan je de video best rechtstreeks filmen via de app of een 
filmpje uploaden vanuit de bibliotheek van je smartphone. 

INSTAGRAM STORY 
HIGHLIGHTS

Foto’s en video’s uit je stories toch een 
permanente plek op je profiel geven 
kan met de Highlights. Je kan slechts 
100 items in een highlight tonen, maar 
je kan wel zoveel highlights aanmaken 
als je wil. Creëer een leuke thumbnail 
in je huisstijl en plaats deze als omslag, 
waardoor je profiel er weer net dat 
tikkeltje professioneler uitziet.

your name here

13:30

Posts
120

Followers
3,500

Following
680

your name here

www.yourwebsite.com
Lorem ipsum dolor sit 



18

WANNEER POSTEN 
OP INSTAGRAM?
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Het beste moment om iets te posten op Instagram 
hangt vooral af van je doelpubliek en de sector waar 
je in zit. Je gebruikt dus best je Instagramstatistie-
ken om te bepalen wie je volgers zijn en wanneer je 
best kan posten. 

Vergeet wel niet dat Instagram een sociaal platform 
is. Post dus zeker op momenten dat je tijd hebt om 
te reageren op de reacties die er op je post komen. 
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MARKETINGSTRATEGIE 
VOOR INSTAGRAM
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Om Instagram zo efficiënt mogelijk in te 
zetten voor jouw zaak werk je best een 
marketingstrategie uit. Met dit stappenplan 
helpen we je op weg: 

1.  Bepaal je doelen: afhankelijk van 
welk doel je voor ogen hebt, zal je 
een andere strategie nodig hebben. 
Wil je meer reacties op je posts, meer 
bezoekers op je website of meer 
verkopen via de app? Denk goed na 
over wat je precies wil bereiken met 
Instagram en pas je marketingstrate-
gie zodoende aan. 

2.  Bepaal je doelpubliek: kijk eens 
naar de volgers van je concurrenten. 
Zo krijg je een inzicht in welke posts 
jouw doelpubliek geïnteresseerd is 
en hoe ze Instagram gebruiken. Let 
bijvoorbeeld op de hashtags die ze 
volgen.  

3.  Zet jouw unieke eigenschappen in 
verf: het gaat hier niet per se over 
wat jouw bedrijf uniek maakt, maar 
vooral waarin jouw Instagramaccount 
verschilt van anderen. Waarom zou 
je doelpubliek jouw pagina moeten 
volgen? 

4.  Bereik zoveel mogelijk volgers: 
organische volgers zijn het meest 
waardevol, want hoe meer mensen je 
bereikt, hoe meer potentiële klanten. 

5.  Gun je volgers een blik achter de 
schermen: plaats meer dan alleen 
productfoto’s en laat zien hoe je 
producten worden gemaakt, waar je 
werkt, wat je allemaal doet op een 
dag, naar welke events je gaat, … 
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6.  Organiseer wedstrijden: 
merken organiseren vaak wed-
strijden op hun pagina om meer 
betrokkenheid te creëren. Je 
kan daarvoor samenwerken met 
een ander merk of een influen-
cer, maar je kan een wedstrijd 
natuurlijk ook alleen organiseren. 
Het is dan vooral handig als je 
je volgers vraagt om op een 
specifieke post te reageren. 
Zo zien ze niet alleen je meest 
recente content, maar zal het 
Instagramalgoritme er ook voor 
zorgen dat ze meer van jouw 
content te zien zullen krijgen. 

7.  Vraag je klanten om foto’s 
te plaatsen: gebruik zelf een 
hashtag die specifiek jouw merk 
of bedrijf aanduidt, ook wel 
gekend als branded hashtag, en 
vraag je klanten om foto’s van 
jouw product of onderneming 
te plaatsen met die hashtag. 
Zo kunnen andere Instagram-
gebruikers jouw producten leuk 
vinden en gemakkelijker jouw 

bedrijfsprofiel vinden. Kijk regel-
matig wat er met jouw branded 
hashtag wordt geplaatst en 
reageer op die berichten. 

8.  Geef exclusieve kortingen of 
promoties: beloon je volgers 
door bijvoorbeeld een kortings-
code te geven aan iedereen 
die je story bekijkt of aan elke 
klant die zijn aankoop deelt op 
Instagram. 

9.  Werk met Instagram influen-
cers: influencers hebben 
vaak een vertrouwensband 
opgebouwd met hun volgers. 
Wanneer zij jouw merk of produc-
ten promoten, zullen hun volgers 
sneller geneigd zijn om jou te 
volgen of je producten te kopen. 
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GEOTAGGING OP 
INSTAGRAM

Op Instagram kan je ook een locatie toevoegen aan je 
foto’s. Door gebruik te maken van geotagging wordt er een 
fotokaart gemaakt van jouw berichten die aanduidt waar je 
foto’s werden genomen. Dat kan vooral leuk zijn als je veel 
moet reizen voor je onderneming of als je activiteiten te 
maken hebben met reizen. 

Heb je een winkel die open is 
voor het publiek? Dan kan je 
die ook geotaggen zodat 
klanten je zaak makkelijk 
kunnen vinden. Maar ook 
voor webshops is deze 
functie handig. Heb 
je bijvoorbeeld veel 
klanten in Antwerpen, 
dan kan je je foto’s 
geotaggen op 
Antwerpen om 
zo nog gemakke-
lijker gevonden 
te worden door 
potentiële klanten. 
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ADVERTEREN OP 
INSTAGRAM



STORY ADVERTENTIES: 
Deze zijn gericht aan de volgers die je 
stories lezen. Je kan drie advertenties 
van vijftien seconden op een rij zetten 
om je boodschap over te brengen en 
gebruikmaken van foto’s of video’s of 
een combinatie van de twee.   

Gesponsord

Shoppen >

ADVERTENTIES MET ÉÉN 
BEELD: 
Deze advertenties lijken op een nor-
male post, maar worden gelabeld 
als ‘gesponsord’ en hebben eventu-
eel een banner waar gebruikers op 
kunnen klikken voor meer info.
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Wil je nieuwe gebruikers bereiken of bestaande 
volgers opnieuw benaderen met een specifieke 
boodschap? Dan kan je, net zoals op Facebook, 
gebruikmaken van advertenties. 

Bepaal eerst wat je precies wil bereiken met je advertentiecampagne: meer 
merkbekendheid, een betere conversie of meer interactie op een bepaalde post? 
Wanneer je het doel van je campagne hebt gekozen, kan je aan de slag met 
verschillende soorten advertenties. We zetten ze even op een rijtje: 
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ADVERTENTIES MET 
CARROUSEL: 
Je kan tot tien foto’s na elkaar 
zetten in een slideshow. Dat kan 
handig zijn om bijvoorbeeld een 
nieuwe collectie te tonen of ver-
schillende gelijktijdige promoties 
onder de aandacht te brengen.

11: 11 a.m. 100%

Instaphoto

Carousel 
Advertising

45 likes

1/4 2/4 3/4 4/4

VIDEOADVERTENTIES: 
Video trekt de aandacht en werkt 
over het algemeen goed op elk 
socialmediaplatform. Wist je trou-
wens dat gesponsorde video’s drie 
keer meer engagement genereren 
dan gesponsorde foto’s?
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COLLECTIEADVERTENTIES: 
Hiermee kan je een productcollectie in 
de verf zetten en krijgen gebruikers de 
mogelijkheid om in de app de produc-
ten te kopen. 

11: 11 a.m. 100%

Instaphoto

Carousel 
Advertising

45 likes

1/4 2/4 3/4 4/4

BRANDED CONTENT VIA 
EEN INFLUENCER: 
Je kan samenwerken met een influen-
cer die een post of story op Instagram 
zet over jouw producten of merk en 
je daarin tagt als business partner. 
Bovenaan het beeld of de story komt 
de melding ‘paid partnerschip’ te 
staan.
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INSTAGRAM BEHEREN
Het beheren van je account kan best wel wat werk zijn. 
Gelukkig zijn er verschillende platformen beschikbaar die 
je daarbij kunnen helpen. 
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Kicksta: dit platform maakt gebruik van ‘engage-
ment marketing’ om posts van jouw ideale volgers 
te liken. Jij geeft Kicksta een lijst met profielen 
waarvan je wil dat de volgers ook jouw pagina 
volgen en zij liken de foto’s die door deze volgers 
worden gepost. Zo worden deze gebruikers 
getriggerd om jouw pagina te bekijken en te 
blijven volgen. Op termijn krijg je steeds meer 
geëngageerde volgers én potentiële klanten.

Agorapulse: een handig platform om je posts in 
te plannen of meteen op Instagram te plaatsen. Je 
kan er ook mee antwoorden op reacties, statis-
tieken over de activiteit op je pagina bekijken en 
zoeken op hashtags. Die laatste optie is handig om 
populaire hashtags toe te kunnen voegen aan je 
eigen posts. 

VSCO: bij Instagram draait alles rond beelden. Met 
VSCO kan je je beelden gemakkelijk aanpassen en een 
uniforme look geven zodat je merk altijd gemakkelijk 
herkenbaar is. 

Iconosquare: als je geïnteresseerd bent in de 
statistieken van je Instagramprofiel is dit platform ideaal 
voor jou. Met Iconosquare krijg je een overzicht van de 
mate van betrokkenheid, informatie over je volgers en 
maatstaven van jouw sector. Zo kan je zien hoe jij het 
doet in vergelijking met andere bedrijven in dezelfde 
sector. 

Canva: de ideale tool voor het maken en bewerken van 
je beelden, video’s en IG-posts. Laat je creativiteit de 
vrije loop of gebruik de sjablonen die voorhanden zijn. 
Je kan ook zelf sjablonen aanmaken die je nadien deelt 
met je team om een uniforme stijl te hanteren. Extra 
handig: Canva is nu ook geïntegreerd in Agorapulse 
zodat je je post ook eenvoudig kan publiceren.
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CONCLUSIE
Je weet nu alles om met Instagram aan de slag te gaan en er het beste uit te halen 
voor jouw bedrijf. Wees niet bang om nieuwe strategieën te proberen en ga vooral in 
gesprek met je volgers. Zo leren ze jou kennen en vertrouwen en wordt de stap van 
potentiële naar effectieve klant alsmaar kleiner. 

We wensen je alvast veel succes met je 
Instagrampagina en staan klaar mocht je toch 
een extra helpende hand nodig hebben. 
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Bronnen

Jeff Bullas, Instagram Marketing, the ultimate guide for business - 2020 edition

https://business.instagram.com/getting-started?locale=nl_NL

https://business.instagram.com/blog/?

https://jerryrenson.be/instagram-voor-ondernemers/

https://www.lightspeedhq.be/blog/7-tips-om-je-winkel-te-promoten-op-instagram/

https://thesocialgoodgirl.com/2019/09/20/instagram-bio-tips/
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