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‘Social media verandert continu en Marjolijn is altijd up-to-date! Ik vind het 
altijd weer verrassend hoeveel tips zij in haar rugzak heeft. Zo zit ook dit boek 

weer vol handige en eenvoudig toepasbare tips. De 10 stappen geven houvast 
als je structureel social media wilt gaan inzetten om je ideale klant aan te 

trekken.’
Hugo Bakker

Oprichter 101werkvormen.nl en de Expert Community
www.hugobakker.nl 

‘Een must voor iedere ondernemer die op zoek is naar een  
succesvolle contentstrategie. Het boek neemt je in 10 hoofdstukken mee met 

praktijkvoorbeelden en praktische tips. 
Socialmediamarketing is niet meer moeilijk, maar leuk na het lezen van dit 
boek en de basis voor je content- en communicatiestrategie. Maar je moet 

natuurlijk wel weten hoe het werkt. Met haar 10-stappenplan helpt Marjolijn 
Cohen je op weg. Ze laat zien hoe je als ondernemer een groot bereik kunt 

creëren, je naamsbekendheid kunt vergroten en nieuwe klanten kunt werven. 
Met weinig kosten en zonder al te veel moeite.’

Ine Toet
Waarderings- en Onderhandelingsexpert – IT Consultancy

www.linkedin.com/in/ine-toet

‘Met haar CONNECT-methode helpt auteur Marjolijn Cohen al die overbelaste 
ondernemers en ook beginners om hun zaken excellent te structureren.
De stappen Communiceer, Onderzoek, Netwerk, Nazorg, Expertstatus, 

Content en Tips worden praktisch en duidelijk en met de nodige 
praktijkvoorbeelden uit haar netwerk besproken. Aan het eind van elk 
hoofdstuk volgt een opdracht. De ondernemer is dus vanaf de eerste  

stap al aan het structureren.
Om welke informatie en acties gaat het? Marjolijn noemt de kenmerken van 
de belangrijkste socialmediaplatforms en bijbehorende doelgroepen, nuttig 
om te weten. Daarna wordt de ondernemer aangespoord om het doel van 
de onderneming vast te stellen, de eerste stap van de CONNECT-methode: 

Communiceer! Marjolijn faciliteert met een stappenplan Missie – Visie – 
Marketing. De socialmediastrategie is onderdeel van Marketing  

en wordt steeds belangrijker.
Marjolijn helpt de ondernemer om de ideale klant te benoemen, de JIP (Jouw 

Ideale Persona), de tweede stap van de CONNECT-methode: Onderzoek!  
De methode zit superlogisch in elkaar en biedt ook fun. De JIP  

vertegenwoordigt de doelgroep.
Vervolgens leert de ondernemer:
• om effectief te netwerken;
• over het belang van nazorg, met voorbeelden;
• hoe zijn JIP te overtuigen van zijn eigen expertise;
• hoe content te creëren – must be fun to read – en 

vast te leggen in een contentkalender voor een 
zo efficiënt mogelijk timemanagement, inclusief 
format;

• hoe een eigen huisstijl en beeldmateriaal te 
ontwikkelen en vast te leggen in een brand kit; en

• hoe zijn klantenbestand te vergroten.
• En dat alles in een beknopt aantal bladzijden.  

Knap gedaan!’
Nel Wagner

Het Thuiskomertje 
(Beste Zorgidee van Nederland 2015)



‘Marjolijn Cohen heb ik leren kennen als een vakvrouw die weet wat social 
media voor je bedrijf kan doen. Ik heb eerder een training van haar gevolgd, 

die het adverteren op een socialmediaplatform verduidelijkte. Na deze 
training heb ik een conversie behaald van 10%. Dit resultaat heeft me doen 
realiseren dat social media voor zzp’ers een dienend platform is dat werkt. 

Met het 10 -stappenboek van Marjolijn Cohen ga ik zeker aan de slag om mijn 
conversie te verhogen.’

Mariëlle Renckens
Auteur van ‘Jij en je paard’ en ‘In 10 stappen je horecabedrijf versterken’

‘Marjolijn is duidelijk een zeer praktisch en doelgericht mens. Het boek bevat 
veel handvatten om met social media zakelijk en strategisch aan de gang 
te gaan, als een werkboek. Er komen veel handige tips in voor, waar ik nog 

niet van gehoord had. Het boek is zo geschreven dat je niet kan wachten om 
ermee aan de slag te gaan. Een absolute aanrader!’

Annette Molkenboer-Hamming
Oprichter Stichting TijdSparen Nederland

www.tijdsparen.org 

‘Het is een duidelijk boek met de structuur van In 10 stappen naar je ideale 
klant op social media. Opvallend is de CONNECT-methode (voor structuur 
en overzicht) die blijft hangen. Geen moeilijk vakjargon maar begrijpelijke 

taal, waardoor het boek makkelijk te lezen is. Daarbij komt nog dat Marjolijn 
veel kennis heeft, die ze in de stappen in haar boek volop deelt. Door de 

praktijkvoorbeelden wordt de informatie nóg duidelijker. De opdrachten 
maken dat het een boek is waarbij je uitgedaagd wordt om het niet alleen te 

lezen, maar het geleerde ook in praktijk te brengen voor je  
eigen onderneming.

Dus wil je jouw ideale klant aantrekken door social media, dan is dit boek van 
Marjolijn echt een aanrader.’

Elly Hak
Bedrijfsfotograaf

www.ellyhakfotografie.nl

Een praktisch en goed leesbaar boek. Veel informatie en tips. Ik kon meteen 
aan het werk met mijn LinkedIn-profiel, hoe mij beter te profileren! Voor 

een beginnend ondernemer op social media vind ik het een aanrader. De 
opdrachten en voorbeelden geven net dat zetje dat je nodig hebt om ervoor te 

zorgen dat je ook daadwerkelijk aan de slag gaat.’
Anneke Habes

Financieringsspecialist Rabobank
Klant & Sales Support Midden-Nederland
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Voorwoord

Dit boek is bedoeld voor ondernemers die serieus met hun social 
media aan de slag willen. Regelmatig krijg ik vragen van onder-
nemers over hoe je social media effectief opzet. Zelf heb ik dit 
probleem in het begin ook ervaren en moeten leren. Het is heel 
herkenbaar dat je social media hapsnap inzet. Aan het eind van 
de dag bedenk je dat je nog geen bericht hebt geplaatst op je 
Facebookpagina of op LinkedIn. Snel nog even doen, maar er zit 
geen strategisch plan achter. 

Het idee om dit boek In 10 stappen ideale klanten door social 
media te schrijven, is gaandeweg ontstaan. Het is de behoefte van 
ondernemers om een praktisch en helder (werk)boek te hebben om 
strategisch met social media aan de slag te gaan. Een handleiding 
met simpele stappen om beter zichtbaar te zijn en klanten aan te 
trekken.
Ik heb zoveel kennis in mijn hoofd, dat het logisch is deze op papier 
te zetten. Vandaar dat ik de CONNECT-methode ontwikkeld heb, om 
het voor jou overzichtelijk en makkelijk te maken.

Mijn missie is niet voor niets om ondernemers te helpen door mijn 
kennis over te dragen om persoonlijk en/of zakelijk te groeien.

Vergeet niet om mij te volgen op Facebook, of om met me te ‘linken’ 
op LinkedIn. Dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
op social media en krijg je meer tips. Wil je liever een persoonlijk 
gesprek over welke mogelijkheden ik bied, neem dan contact met 
me op via info@connect-en-co.nl.
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Ik wens je veel succes en plezier met het implementeren van deze 
methode. Het geeft je veel handvatten om je zichtbaarheid te 
vergroten en geen tijd te verspillen.

Met sociale groeten,

Marjolijn Cohen

Socialmediastrateeg
Connect-en-co

Inleiding

Dit boek heb ik geschreven voor de (online) ondernemer, die net 
begonnen is met social media of er al een tijdje mee worstelt. Zelfs 
de gevorderde ondernemer wordt vast verrast door de handige en 
praktische tips.

‘Ik vind het altijd weer verrassend hoeveel tips  
zij in haar rugzak heeft. 

Zo zit ook dit boek weer vol handige  
en eenvoudig toepasbare tips.’ 

 
Hugo Bakker, Oprichter 101werkvormen.nl  

en de Expert Community

Veel ondernemers vinden dat social media veel tijd in beslag 
neemt. Ze vinden het lastig om elke keer nieuwe creatieve content 
te bedenken om zichtbaar te zijn. In dit boek In 10 stappen ideale 
klanten door social media is een logische volgorde met de CONNECT-
methode verwerkt. Het is niks nieuws, maar wel een handig 
stappenplan waarover heel weloverwogen is nagedacht en dat met 
zorg bij elkaar is gebracht. 

Met het 10-stappenplan in dit boek zet je een duidelijk overzicht op 
van je socialmediacontent. Het doel bepaalt waar je naar toewerkt 
en tot wie je je richt.
Je (nieuwe) klanten vinden jou, in plaats van dat jij klanten moet 
zoeken. Je krijgt tips om je zichtbaarheid te vergroten, een kapstok 
met pijlers, waaraan je je content ophangt. En het geeft je inspiratie 
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voor je contentstrategie. Plus dat het je tijd bespaart. Wat wil je nog 
meer?

‘Een must voor iedere ondernemer die op zoek is naar 
een succesvolle contentstrategie.’ 

Ine Toet (IT Consultancy)

Social media zijn geen selling media en geen hobby. Ik ga je niet 
zeggen dat het geen tijd en energie kost, maar ik maak het je wel 
makkelijker met dit stappenplan.
Het helpt je bij het realiseren van de know-like-trustfactor. Een 
(potentiële) klant is pas na ongeveer 7 contactmomenten geneigd 
om een product of dienst van je af te nemen. Hij moet wel eerst 
met je kennisgemaakt hebben. Door waardevolle content te delen 
en waarde weg te geven, door bijvoorbeeld een digitale weggever, 
leert hij je kennen. Dit contact moet heel laagdrempelig zijn.

Door de waardevolle tips te volgen, gaat hij je leuk vinden en 
vervolgens gaat hij je vertrouwen, omdat jij laat zien dat je de expert 
bent op jouw gebied. Pas dan koopt hij een product of dienst van je. 
Soms kan dit een tijd duren, maar jij moet hem voldoende redenen 
geven om die stap te zetten.

Gratis checklist contentstrategie 
Als lezer van mijn boek, deel ik graag mijn template voor jouw 

contentstrategie met je. Je kunt deze checklist contentstrategie 
downloaden via mijn website.  

 
Ga naar 

www.connect-en-co.nl/gratis-checklist-contentstrategie  
om de checklist te downloaden.

Volg stap voor stap de opdrachten uit dit boek. Na stap 10 heb jij je 
socialmediacontentstrategie op orde en vindt jouw ideale klant jou. 
In stap 4 leer je Jouw Ideale Persona, die ik JIP noem, beschrijven. 
Ik schrijf vaak in de hij-vorm, maar dit kan natuurlijk ook een vrouw 
zijn.
Dit boek gaat niet over adverteren op social media, maar over niet-
betaalde (organische) manieren om klanten aan te trekken.

Sta je in de startblokken? In het volgende hoofdstuk leg ik je in het 
kort uit waar de 10 stappen uit bestaan.

Ik wens je veel leesplezier en succes met het uitvoeren van de 
opdrachten uit dit boek.

Marjolijn Cohen
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In 10 stappen ideale klanten 
door social media 

Vergroot je zichtbaarheid en verspil geen tijd

Met de 10 stappen in dit boek help ik je om ideale klanten door 
social media te krijgen. Na het uitvoeren van dit stappenplan heb je 
een raamwerk om structureel je social media in te zetten. Hierdoor 
word je beter zichtbaar en vindbaar voor jouw ideale klant en het 
scheelt je tijd en energie.

In dit hoofdstuk omschrijf ik kort de 10 stappen, zodat je weet wat je 
te wachten staat. 

Om jou te inspireren, is elke stap voorzien van enkele praktijk-
voorbeelden. Aan het eind van elke stap vind je een opdracht om je 
te helpen daadwerkelijk aan de slag te gaan. Mijn advies is uiteraard 
om de opdracht van elke stap ook echt uit te voeren. Zo haal je 
het meeste uit het boek, want alleen door te doen, behaal je het 
gewenste resultaat.

De 10 stappen voor ideale klanten door social media
Stap 1. Werk met de CONNECT-methode
In deze stap krijg je een korte uitleg van wat de CONNECT-methode 
inhoudt. Dit hulpmiddel geeft je structuur en overzicht bij hoe je 
jouw social media inzet om je ideale klanten te bereiken.

Stap 2. Bereid je goed voor
Een goede voorbereiding is een belangrijk deel van je socialmedia-
strategie. Je wilt weten waar je doelgroep zich bevindt op social 
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media. In deze stap leer je de verschillende kenmerken van de meest 
belangrijke socialmediaplatformen kennen. Je wilt weten welke 
platformen je het beste voor welke doelen kan inzetten en welk type 
gebruiker actief is op dat platform. 

Stap 3. Bepaal je doel
Binnen je socialmediastrategie wil je eerst bepalen wat je wilt 
bereiken. Je leert in deze stap je doelstellingen zo concreet mogelijk 
te formuleren. Je zorgt ervoor dat je doelen meetbaar zijn. Je kunt 
dan achteraf of tussendoor monitoren of je je doelen bereikt, of wat 
je vooruitgang is. 

Stap 4. Onderzoek je doelgroep
Wie is jouw ideale klant? In deze stap ga je jouw JIP (Jouw Ideale 
Persona) beschrijven; de klant waarmee je het liefst wilt werken. 
Door deze oefening te doen, weet je op welk socialmediaplatform 
jouw klant actief is, met welk probleem hij zit en hoe je hem kan 
helpen. 

Stap 5. Netwerk met een strategie
In deze stap krijg je handvatten hoe je jouw netwerk vergroot en 
hoe je beter zichtbaar wordt. Voer je dit consequent door, dan word 
je sneller en beter gevonden door de juiste mensen.

Stap 6. Geef aandacht
Nazorg en opvolging zijn onderbelichte onderdelen van de 
relatieopbouw met je klanten, die vaak worden vergeten. Het 
belang van deze onderdelen en de verschillende manieren waarop 
je klanten benadert, diepen we in deze stap uit.

Stap 7. Verhoog je expertstatus
Om de autoriteit binnen jouw vakgebied te zijn, moet je ervoor 
zorgen dat je boven het maaiveld uitkomt. Met het bepalen van 
je kernwaarden en de 7 overtuigingsprincipes van Cialdini krijg je 
handvatten om je expertstatus te verhogen.

Stap 8. Creëer je content
Om zichtbaar te zijn, plaats je berichten op social media. Maar welke 
boodschappen, welk type berichten en welke soorten content 
bestaan er? In deze stap maak ik het overzichtelijk en inspireer ik je 
met ideeën om content te creëren die naar je website leidt.

Stap 9. Gebruik tips en tricks
Door tips te geven, help je je klanten en bevestig je je expertise en 
kennis van zaken. 
In dit hoofdstuk geef ik je tips bij hoe je beter herkenbaar en zichtbaar 
wordt en tijd bespaart met het maken van content.

Stap 10. Trek (nieuwe) klanten aan
In deze stap leer je hoe je interactie krijgt en zo klanten aantrekt. 
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STAP 1 

Werk met de 
CONNECT-methode
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De CONNECT-methode is een hulpmiddel om het je makkelijker te 
maken je social media te structureren, waardoor je tijd en energie 
bespaart. Deze methode is ontwikkeld, omdat ik van veel klanten 
hoor dat ze aan het eind van de dag nog snel even een bericht 
plaatsen. Ze weten dat het ‘moet’ en ze vinden dat social media veel 
tijd kost. 

Door tijd te investeren in deze methode vergroot je je zichtbaarheid. 
Door jouw inzet is het resultaat meer zichtbaarheid, herkenbaarheid 
en authenticiteit. De methode levert tijd- en energiebesparing op, 
doordat de informatie die je deelt makkelijker, eenvoudiger en 
sneller bij jouw ideale klant aankomt. 

Implementeer je deze strategie, dan zal je zien dat het echt zijn 
vruchten afwerpt. 
In deze stap leg ik kort uit wat de methode inhoudt en in de volgende 
stappen ga ik er dieper op in. Het helpt je je ideale klanten (zie stap 
4) aan te trekken door meer en beter zichtbaar te zijn, waardoor je 
beter vindbaar bent. 

De CONNECT-methode is een acroniem voor:
C ommuniceer
O nderzoek
N etwerk
N azorg
E xpertstatus
C ontent
T ips

Communiceer

‘You don’t have to see the whole staircase,  
just take the first step!’ 

Martin Luther King Jr.

Missie en visie
Deze quote gebruik ik vaak wanneer ik het heb over zichtbaarheid 
in je communicatie. Begin met het te doen, maar bedenk wel wat 
je einddoel is. Begin als eerste met het formuleren van je missie en 
visie, want dat maakt het ook voor jezelf duidelijk waar je heen wilt 
met je bedrijf.

Je missie is datgene waarom je op deze wereld rondloopt. Je voetprint 
die je uiteindelijk achterlaat. Het staat voor jouw interne focus, je 
identiteit en je kernwaarden. Je missie is tijdloos en informeert. 
Je visie is de manier waarop jij je missie in de praktijk vormgeeft. 
Hoe jij jezelf ziet in de wereld van morgen en in je dromen. Je visie is 
veranderlijk en inspireert. 
Het is belangrijk dat je social media strategisch gaat inzetten, om je 
missie en visie te ondersteunen. 

Als einddoel heb je diensten of producten die jij je klant aanbiedt. 
Hoe breng je die echter op social media? Jouw potentiële klanten 
kennen jou immers niet. Het is dus belangrijk dat ze je eerst leren 
kennen. Vervolgens waarderen ze je (ze gaan je leuk vinden). Pas 
dan vertrouwen ze je en nemen ze misschien iets van je af. Dit zijn de 
know-like-truststappen. Social media zijn namelijk ‘social’ platformen 
en geen ‘selling’ platformen. 

Teken een kapstok met je diensten. Dit zijn de pijlers van je bedrijf. 
Hang daar alle waardevolle subonderwerpen aan. Beschrijf de 
problemen van je ideale klanten, want alleen dan weet je hoe je 
hun worsteling oplost. Zo creëer je content en tips, die je in de social 
media gaat gebruiken. Deze worstelingen van je potentiële klanten 
vormen de basis van je zichtbaarheid op social media. Dit is hoe je 
communiceert met je doelgroep.

De kapstok bepaalt je strategie, je positionering en je doelstelling.

Onderzoek
Je kan natuurlijk zo je boodschap de wereld in slingeren, maar dan 
schiet je met hagel. Het is van strategisch belang om vooraf gedegen 
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onderzoek te doen naar wie jouw ideale klant is, wat zijn probleem 
is, welke social media hij inzet en wanneer hij daar aanwezig is. 
Ook is het handig om te weten hoe jij je onderscheidt van je 
concurrenten/concullega’s. Wat is jouw USP (unique selling point)? 
Dat betekent niet dat je jouw concurrenten moet imiteren, want zij 
kunnen hele andere doelstellingen hebben en je weet niet wat hun 
resultaten zijn. Probeer authentiek te zijn, waardoor je opvalt in jouw 
branche. Stap 4 gaat verder in op onderzoek.

Klant over concurrentieonderzoek
Het voorwerk is vaak de clou. Grafisch ontwerpster Erica Nijburg 
van Iamerica wilde graag meer zichtbaar zijn op social media 
en zich onderscheiden van haar concurrentie. Zij vraagt mij om 
een gedegen concurrentieonderzoek, zodat zij weet wat er in de 
markt en op socialmediagebied gebeurt. Op die manier bepaalt 
zij haar USP en ontwikkelen we haar huisstijl. 
Ze is blij met het resultaat, omdat ze weet waarop ze haar focus 
moet leggen: ‘Marjolijn heeft een grondig concurrentieonderzoek 
voor mij gedaan, waardoor zij mij inzicht heeft gegeven in de markt 
(…), met gedegen kennis van diverse social media.’

Tip
• Gebruik de Keyword Planner van Google Ads om de juiste 

trefwoorden te vinden. Je maakt een account aan in Google 
als je dat nog niet hebt. Vervolgens maak je een Google Ads- 
account aan. Het lijkt erop dat je moet betalen, maar zolang je 
geen advertentie maakt, betaal je niks. Je krijgt nu toegang tot 
de Keyword Planner. Succes!

Netwerk
Hoe groter je netwerk, hoe meer mensen je bereikt, wordt regelmatig 
gezegd. Deels is dat waar, maar volgens mij gaat het er vooral om dat 

je netwerk bestaat uit kwalitatief hoogwaardige connecties. Daar 
bedoel ik mee dat het er vooral om gaat dat je mensen in je netwerk 
hebt, die zelf (potentiële) klant zijn of veel ideale klanten voor jou in 
hun netwerk hebben. 

‘It’s not what you know or who you know,  
but who knows YOU!’ 

Susan RoAne

Ik vergelijk het vaak met een vijver waarin je een steentje gooit. 
Zodra het steentje het water raakt, ontstaan er kringen. Die kringen 
stellen je netwerk voor dat steeds groter wordt en zich als een 
inktvlek verspreidt. Degenen die dicht bij je staan, noemen we 
warme contacten en die verder weg staan, zijn de koude contacten. 
Door social media effectief in te zetten, ga je van mond tot mond en 
leren mensen jou kennen, vaak voordat jij hen kent. Zij benaderen 
jou en komen naar jou toe. Jij trekt klanten aan en jij hoeft niet meer 
aan hen te trekken. Zorg ervoor dat je strategisch aan je netwerk 
bouwt. Hierop kom ik later in stap 4 en 5 terug.

Klant over netwerken
Ronny Heeg onderzoekt waar zijn doelgroep zich bevindt en 
dat blijkt op LinkedIn te zijn. Hij wil mijn hulp om zijn netwerk 
uit te breiden op LinkedIn, om zo meer potentiële klanten te 
bereiken. We scannen eerst zijn persoonlijke profiel en voeren de 
verbeterpunten door. Dat levert al veel nieuwe connecties op.
Ronny zegt: ‘Wat ik ook echt top vind, zijn de tips op het gebied van 
wat te doen om je netwerk uit te breiden en zichtbaar te zijn als je 
een topprofiel hebt. Want ja, wie wil nu niet gezien worden en zijn 
netwerk uitbreiden…’

Werk met de CONNECT-methodeSTAP 1
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Tip
• Beschrijf in je Info op LinkedIn (heette vroeger Samenvatting) 

je potentiële klanten door hun problemen te benoemen en 
waarom ze bij jou moeten zijn om die op te lossen (je ervaring, 
je methode, je specialiteiten en je resultaten).

Nazorg
Het is natuurlijk heel fijn dat je klanten hebt, maar die wil je 
ook graag als klant houden. Uit ervaring blijkt dat veel klanten 
herhalingsaankopers zijn. Het zijn tevreden klanten en ze zijn loyaal 
aan je, waardoor ze bij je terugkomen. Deze klanten moet je vooral 
koesteren. Veel ondernemers vergeten hun klanten aandacht te 
geven. Je denkt intensief na over nieuwe klanten werven, terwijl de 
bestaande klanten voor je neus staan en graag diensten/producten 
van je willen afnemen. Geef ze de aandacht die ze verdienen.

‘The money is in the list!’

Bron onbekend

Die kreet wordt niet voor niets gebruikt. Als een socialmediaplatform 
ophoudt te bestaan, ben jij al je contacten kwijt. Zorg ervoor dat je 
de mailadressen van je klanten en je potentiële klanten verzamelt. 
Dat is de makkelijkste manier om je producten/diensten aan te 
bieden. Andere manieren van nazorg lees je in stap 6.

Expertstatus
Hoe geloofwaardig ben je? Dat is best een lastige vraag. Het is 
belangrijk dat je kan aantonen dat je veel vakkennis hebt en dat je 
daadwerkelijk klanten hebt kunnen helpen. Kortom, mensen willen 
concrete bewijzen hebben dat jij degene bent die hun probleem 
kan oplossen. 
Dit kan je op verschillende manieren aanpakken. Je kan dit doen 
door je resultaten te laten zien, een rolmodel te zijn, of reporter te 

zijn (kennis van anderen delen). Wat dit precies inhoudt, lees je in 
stap 7. 

Content
Het is belangrijk dat je de juiste content bij de juiste mensen onder 
de aandacht brengt. Dat betekent dat je hen aanspreekt op hun 
probleem en een oplossing aanbiedt. Dit doe je op social media door 
berichten te posten. Die berichten (posts) moeten herkenbaar voor 
ze zijn. Niet alleen wat kernwaarden en inhoud betreft, maar ook 
qua uiterlijk. Daarnaast zijn er ook verschillende boodschappen die 
je kan brengen, meerdere typen berichten en soorten content. Een 
contentkalender geeft daarbij overzicht en structuur en bespaart je 
veel tijd en energie. Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in stap 
8.

Tips
Tips, tricks en tools zijn handig voor je ideale klanten. Deel die 
informatie dus vooral op social media. Dit is echt een ‘klantenmagneet’ 
(= klantenbinder). 
Je hebt vast weleens gelezen over gratis weggevers en opt-ins. 
Een weggever kan je op verschillende manieren aanbieden, zoals 
bijvoorbeeld een e-book, een videoserie of podcast etc. Een opt-
in is een formulier op je website, waar een naam en e-mailadres 
worden ingevuld, waarna diegene toegang krijgen tot de beloofde 
waardevolle informatie.

Vertel wat de tip/tool is en waarom deze zo handig, goed, waardevol, 
etc. is, maar niet hoe je die tip/tool kan gebruiken. Ze komen op 
jouw website en jij geeft hen de waardevolle informatie. Zij geven 
in ruil daarvoor hun e-mailadres af. Op deze manier bouw je aan 
je e-maillijst en jouw potentiële klanten krijgen er waarde voor 
terug in de vorm van een tip, tool of trick. Mooie deal, nietwaar?! Ik 
benoemde al eerder dat het geld in je e-maillijst zit. Vanuit die lijst 
kan je mensen later benaderen en nog meer tips geven en af en toe 
een diensten-/productaanbod doen. In Stap 9 geef ik je meer tips en 
tricks.

Werk met de CONNECT-methodeSTAP 1
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De CONNECT-methode
De CONNECT-methode zorgt ervoor dat je structuur en overzicht 
krijgt in je social media. Je bepaalt:
• je strategie
• je positionering 
• je doelstelling(en) 
• je doelgroep 
• je content 
• welke problemen je gaat oplossen.

En dit alles zet je in om zichtbaar te worden en je ideale klanten aan 
te trekken door social media. Als je dit eenmaal goed hebt ingericht, 
scheelt dat veel kostbare tijd en energie.

Schrijf zoveel mogelijk problemen of worstelingen op 
waar jouw potentiële/ideale klanten tegenaan lopen. 
Denk echt out-of-the-box. 
Uit deze problemen zullen oplossingen komen, die je kunt 
gebruiken voor je uitingen.
Ik geef je een paar voorbeelden:
Worsteling: 
• Social media is abracadabra voor je.
• Je gebruikt al heel lang het excuus: geen tijd.
• Waar zit je doelgroep etc.
Oplossing: 
• Ik heb de kennis over social media.
• Ik leer je plannen, en
• Je doelgroep bereiken. 
Resultaat: 
Je bent zichtbaar, vindbaar voor je ideale klant in minder 
tijd. 

STAP 2 

Bereid je goed voor
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Een goede voorbereiding en goed denkwerk zijn belangrijke delen 
van je socialmediastrategie. Dat blijkt ook al wel uit stap 1. Om 
te weten waar je doelgroep zich bevindt op social media, is het 
handig om eerst te weten wat de verschillende kenmerken zijn 
van de meest belangrijke socialmediaplatformen. In stap 3 en 4 
bespreken we je doelstelling en je doelgroep. Je wilt weten welke 
socialmediaplatformen je het beste voor welke doelen kan inzetten. 
En welk type gebruiker actief is op dat platform. 
Social media blijven ‘social’ en zijn geen ‘selling’ platformen. Het gaat 
om interactie met je doelgroep en hoe je ze met hun probleem kan 
helpen.

Ik beschrijf kort de belangrijkste socialmediaplatformen op 
alfabetische volgorde:
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Pinterest
• Snapchat
• TikTok
• Twitter
• WhatsApp
• YouTube

Facebook
Facebook heeft bijna 11 miljoen gebruikers in Nederland. Dan is het 
niet vreemd dat er veel ‘verkeer’ is op Facebook. Daar bedoel ik mee 
dat ongeveer 7 van de 10 gebruikers er dagelijks aanwezig zijn. Dat 
wil niet zeggen dat ze zelf actief nieuwe berichten plaatsen. Er wordt 
vaak gewoon gescrold, een ‘vind ik leuk’ of een reactie geplaatst. Ik 
heb het over de privépersonen en de zakelijke gebruikers. 

Kenmerken van Facebook zijn:
• Leeftijdscategorie 35-70-jarigen
• Persoonlijk 
• Informeel 

• Communities/groepen
• Er zijn luchtige thema’s (‘kattenfilmpjes’) te vinden. Deze zullen 

niet snel op LinkedIn te zien zijn.

Er is een kleine terugloop geweest door de negatieve publiciteit 
over Facebook, waardoor mensen zich beter realiseren dat er een 
hoop data over hen verzameld wordt en wat Facebook met die data 
doet. De trend is dat je bewuster omgaat met de tijd die je op social 
media ‘zit’, omdat je maatschappelijke leven gewoon drukker is.

Doordat er zoveel publiek is op Facebook, blijft het voor jou als 
ondernemer interessant om daar zichtbaar en vindbaar te zijn. 
Juist omdat er veel gegevens van de gebruikers bekend zijn, is het 
voor jou aantrekkelijk om heel gericht berichten te plaatsen en te 
adverteren met waardevolle content.
Het bouwen van een goede community (een groep op Facebook) 
voor ondernemers is een mooi instrument om rechtstreeks met je 
eigen doelgroep te communiceren. Dit platform leent zich daar bij 
uitstek voor.

Wat leeftijd betreft, is het de groep 35-70-jarigen, die vooral actief is. 
Ouderen ontdekken Facebook steeds meer. Advertenties worden als 
irritant ervaren, maar soms ook wel handig dat dat product waarnaar 
je op zoek was nu langs komt in de tijdlijn. 
Jongeren blijven weg van Facebook, niet zozeer om de berichten of 
reclame, maar gewoonweg omdat hun vrienden daar niet te vinden 
zijn. 

Donna Hoogstraaten over het belang van een Facebook-
training
‘Aangezien ik (redactie: zakelijk) al veel op Facebook zat, twijfelde 
ik even om de training Facebookadverteren voor beginners te 
gaan volgen. Ik besloot het toch te doen, omdat er voor mij nog 
enkele onduidelijkheden waren op het gebied van Facebook-
adverteren. Het bleek een enorme goede zet van mij om toch 
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deze training te volgen. Tijdens de training werd ik stap voor 
stap meegenomen in het inrichten van een Facebookpagina en 
het opstellen van advertenties, het bepalen van de doelgroep 
en nog veel meer. Waardevolle informatie om nog meer uit mijn 
Facebook te halen.’

Tips 
• Het tabblad ‘Info’ op je bedrijfspagina op Facebook geeft je veel 

mogelijkheden om je zichtbaarheid te vergroten. Kijk of je alle 
gegevens hebt ingevuld. Dat zorgt ervoor dat je makkelijker 
vindbaar en bereikbaar bent.

• In de rechterkolom op je bedrijfspagina staat ‘Mijn verhaal’. Hier 
vertel je wat je doet en waarom. Dit is een soort blog en deze is 
altijd zichtbaar aan de rechterkant. Plaats er ook een afbeelding 
bij die je expertstatus verhoogt, zoals een moment dat je aan 
het werk bent met klanten.

Instagram
Instagram heeft inmiddels 5,4 miljoen leden. Het is met name een 
‘beeld’-platform, waar je verhalen (story’s) deelt. Je leert de persoon 
achter de verhalen kennen, althans wat deze laat zien. 
Mooie afbeeldingen, goede fotografie, weinig tekst en een hoge 
funfactor. Dat is ook de reden waarom ‘reizen’ één van de populairste 
onderwerpen is. Daarnaast zie je dat het veel gaat over mode, sport, 
eten, lifestyle en beauty. De ‘influencers’ (mensen met veel volgers) 
zijn vaak beroemdheden, of er zijn hele communities opgericht waar 
onderwerpen worden besproken die de doelgroep aanspreken. De 
fotografie is vaak mooi bewerkt en dat is meteen ook een reden 
waarom je die wilt bewaren.

Kenmerken van Instagram zijn:
• Leeftijd: jongeren (15-30 jaar).
• Visueel platform. Mooie fotografie.

• Funfactor met stickers, gifjes, teksten.
• #Hashtags. Dit zijn aan elkaar geschreven woorden/zinnen met # 

ervoor. Op woorden/zinnen kan je mensen volgen, of je kan zelf 
een #hashtag creëren. Dit geeft je de mogelijkheid om content 
te sorteren en je bereik te vergroten.

• Story’s. Die zijn razend populair, omdat ze een kijkje in je leven 
geven en maar 24 uur zichtbaar zijn. Je kan ze bij je Hoogtepunten 
opslaan om ze te bewaren.

• In comments, via tags of DM (direct messages/privéberichten) 
wordt op elkaar gereageerd. 

• Instagram TV (video’s die maximaal 1 uur duren). In opkomst. 
• Onderdeel van Facebook.

Instagram is vol in ontwikkeling. Instagram heeft in het begin veel 
geleerd van Snapchat (stickers, tekst, filters, etc.).

Jongeren (15-30 jaar) zijn vooral op Instagram te vinden, maar 
ouderen (30-70 jaar) ontdekken dit platform nu ook. De jongeren 
duiken daardoor meer weg richting communities of naar privéchats. 
Gesponsorde berichten (reclame) lijken de jongeren niet echt te 
storen.

LinkedIn
LinkedIn is hét zakelijke platform binnen social media. Er zijn 
inmiddels al ruim 7,8 miljoen Nederlanders actief op LinkedIn. Dat is 
bijna 82% van alle werkende mensen in Nederland. Vroeger werd dit 
puur gezien als de plek waar je je CV achterliet, maar inmiddels is er 
zoveel meer mogelijk. 
De berichten zijn meestal informatief, kennisgericht en zakelijk. Met 
je gratis persoonlijke profiel heb je al veel mogelijkheden om je te 
profileren. 

Kenmerken van LinkedIn zijn:
• Leeftijdsgroep voornamelijk 30-65 jaar oud
• Zakelijk
• Netwerken

STAP 2 Bereid je goed voor
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• Kennisgericht: kennis vergroten en kennis delen
• Informatief: op de hoogte blijven van wat er in de branche 

gebeurt 
• Meest betrouwbare platform
• Geschikt voor zelfpromotie
Je krijgt suggesties voor een nieuwe functie. Een grote groep 
van de B2B-kopers gebruikt LinkedIn om onderzoek te doen naar 
aankoopbeslissingen.
Bedenk voor jezelf eens hoe jij LinkedIn gebruikt!

Tips 
• Plan in je agenda tijd om je LinkedIn-profiel te updaten. 
• Voor tips kan je mijn gratis checklist downloaden om je profiel 

bij te werken: https://www.connect-en-co.nl/gratis-linkedin 
checklist/

Pinterest
Pinterest heeft inmiddels 3,5 miljoen gebruikers in Nederland en 
wordt vaak vergeten als (socialmedia)platform. Het is vooral een 
visuele zoekmachine en een social bookmarking site (een methode 
om via internet bladwijzers, oftewel favorieten (Engels: bookmarks) 
te delen). Ongeveer 80% is vrouw in de leeftijd van 35+.
Iedere ‘pin’, dat zijn de plaatjes op Pinterest, linkt naar een 
websitepagina. Daarop kan je alle informatie kwijt. Je zoekt naar 
inspiratie of informatie en niet zozeer naar mooie vakantiefoto’s 
of andere persoonlijke updates. Woninginrichting, moodboards, 
recepten, infographics en andere tips zijn veel terugkomende 
thema’s. 

‘Pinners’, zoals de gebruikers genoemd worden, zijn heel actief als 
kopers. Ze kopen significant meer dan mensen die niet actief zijn op 
Pinterest. Als je op Pinterest bent als bezoeker blijf je ook veel langer 
(ongeveer 90 minuten) op de website aanwezig, dan op bijvoorbeeld 
Facebook (9 minuten).

De ‘pins’, hebben ook een veel langere houdbaarheid dan berichten 
op Twitter of Facebook. De gemiddelde tijd dat er gereageerd wordt 
op een ‘tweet’ is 24 minuten en op Facebook 90 minuten. Op Pinterest 
is dat 3,5 maand. Dat komt door de verschillende mogelijkheden 
binnen deze zoekmachine en het ‘repinnnen’ van anderen.* 
De pins sla je op in zogenoemde ‘borden’. Dat is de verzameling van 
een door jou bepaald onderwerp.

Kenmerken van Pinterest:
• 80% is een vrouw van 35 jaar en ouder
• Na Google de grootste visuele zoekmachine
• Je zoekt naar inspiratie of informatie voor een (volgende) 

aankoop
• Elk plaatje is klikbaar => meer informatie
• Elk plaatje linkt naar een pagina op Internet. Dat genereert 

verkeer naar jouw website
• Elk plaatje blijft lang zichtbaar door repinnen (3,5 maand)

Sinds kort is adverteren ook mogelijk op Pinterest. Daardoor is 
Pinterest een interessant marketinginstrument geworden. 

Snapchat
Snapchat is meer een app dan een socialmediaplatform, maar wordt 
wel zo gezien. Van Snapchat zijn ongeveer 2,4 miljoen mensen lid. 
Een ‘snap’ is een foto of video, die maar tussen de 1-10 seconden 
zichtbaar is. Na openen van de snap is hij voorgoed verdwenen. Zelf 
kan je een snap wel opslaan door hem te exporteren naar je galerij. 
Bij verzenden heb je de keuze tussen ‘Mijn verhaal‘ en ‘Ons verhaal’ 
om anderen erbij te betrekken. 

Kenmerken van Snapchat zijn:
• Jongeren tussen 12-19 jaar zitten vooral in vriendengroepen 

(twintigers en dertigers in opkomst)
• ‘Snap’ is kort zichtbaar (1-10 seconden)

* Bron: https://www.webfx.com/blog/social-media/why-pinterest-better-than-
facebook-brands/

STAP 2 Bereid je goed voor
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• Je moet de schermnaam kennen van je contactpersoon. Het 
voelt als privé, want je moet iedereen apart aanklikken om je 
snap naartoe te sturen

• ‘Mijn verhaal’ is 24 uur zichtbaar (opgebouwd uit losse snaps van 
1 dag)

• ‘Ons verhaal’ is met locatieherkenning zichtbaar (bijvoorbeeld 
op een evenement)

• Gekke filters, lenzen, emoji’s en teksten
• Het is een heel dynamisch platform

TikTok
TikTok is een gratis app, maar wordt tot een socialmediaplatform 
gerekend. Vroeger heette deze app musical.ly. 
Internationaal is de app populairder dan Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Pinterest en Snapchat. TikTok heeft ruim 1 miljard 
gebruikers, waarvan twee derde van de gebruikers jonger is dan 30 
jaar. 
Het zijn korte video’s van 15 seconden, waarop gedanst, gezongen, 
geplaybackt wordt, of humoristische content en challenges worden 
gedeeld. Met de editor op TikTok kun je pauzes inlassen tijdens 
opnames, crossfading toepassen of Augmented Reality gebruiken. 
Het aanbod voor variatie is erg breed met veel stickers, emoji’s, GIFs 
en tal van andere elementen.

Kenmerken van TikTok:
• Leeftijd 13-30 jaar
• Minivideo’s van 15 seconden
• Fun-app
• Makkelijk deelbaar naar andere sociamediaplatformen
• In opkomst bij bedrijven om als marketingtool in te zetten

Twitter
In Nederland zijn er 2,5 miljoen gebruikers, waarvan de meeste 
tussen 15-50 jaar oud zijn.
De Twitterberichten die je plaatst, heten ‘tweets’ en zijn een soort 
microbloggen. Het zijn korte berichten van maximaal 280 tekens, 
met of zonder afbeelding. 

Het is een vluchtig medium, want je bericht verdwijnt snel naar 
beneden op de tijdlijn. Door #Hashtags te gebruiken, volg je bepaalde 
evenementen, televisieprogramma’s of actuele onderwerpen en kan 
je mee tweeten. Twitter is vaak snel op de hoogte van de actualiteiten 
die zich afspelen in de wereld. Denk aan de verslaggeving van 
rampen, aankondigingen en nieuwtjes.
Bedrijven gebruiken Twitter als klantenservice wanneer je een 
probleem of klacht hebt.

Kenmerken van Twitter:
• Leeftijd 15-50 jaar
• Microbloggen
• Vluchtig medium
• Actualiteit: trending topic (#hashtags)
• Bij grote bedrijven veelgebruikt als klantenservice

WhatsApp 
WhatsApp heeft 11,9 miljoen gebruikers in Nederland en is een 
chatapp. WhatsApp is dus een app en officieel geen social media.
WhatsApp is een onderdeel van Facebook en heeft aangekondigd 
dat er in de statusupdate advertentiemogelijkheden komen. 
WhatsApp Business wordt uitgebreid en gaat advertenties testen. 
Bijna iedereen die ouder dan 13 jaar is en een smarttelefoon heeft, 
heeft WhatsApp geïnstalleerd om met vrienden of groepen te 
communiceren. Hierbij worden veelvuldig emoji’s gebruikt.

Kenmerken van WhatsApp:
• Leeftijd 13+
• Chatfunctie met vrienden en groepen
• Videobellen
• Statusupdate (soort Story als op Facebook en Instagram)
• Deelfunctie met andere socialmediaplatformen
• Advertentiemogelijkheden aangekondigd
• Onderdeel van Facebook

STAP 2 Bereid je goed voor
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YouTube
YouTube is het videokanaal van Google en heeft 8,7 miljoen 
gebruikers in Nederland. Van de groep van 15-39 jaar is 80% 
gebruiker. Vooral de groep met jongeren van 15-19 jaar is gegroeid. 
YouTubers heten ook wel vloggers en registreren op video wat ze 
gedurende de dag meemaken. 

Naast muziek worden verschillende genres aangeboden:
• Challenges
• Educatieve of demonstratiefilmpjes
• Een ‘prank’ (reactie van een ‘slachtoffer’ wordt gefilmd)
• Reviews op producten 
• Remixen en compilaties
• Een videospel spelen

Kenmerken van YouTube:
• Videoplatform voor met name jongeren
• Eigen videokanaal
• Live streaming mogelijk
• Abonneren op willekeurige kanalen met/zonder melding
• Zoektermen (tags) toevoegen voor vindbaarheid
• Gebruikmaken van een kleine afbeelding (thumbnail)
• Insluiten op je website (via de server van YouTube)
• Inkomsten door promoten van producten (strenge regels)
• Onderdeel van Google

Door kennis te hebben van de verschillende socialmediaplatformen 
is het makkelijker om je socialmediastrategie te bepalen. Je hebt nu 
een beter inzicht wie op welk platform aanwezig is.

Met welk platform werk jij het liefst en waarom? En waar 
denk je dat je klanten aanwezig zijn en waarom? Schrijf 
het op.

STAP 3 

Bepaal je doel


