
Samenvatting: Hoe creëer je content
voor social media?



Content: de pijler van je strategie

Of het nu gaat om inspiratie of 
marketing, het delen van content is de 
voornaamste manier van differentiatie 
en aanwezigheid op social media
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De verschillende contentformaten

Teksten

Posts, documenten, 
links, hashtags, 

tags, emoji

Beelden

Foto’s, illustraties, 
infographics, animaties

Video’s

Snapshots, creatieve 
video's, hergebruikte 

videocontent



Twee grote contentcategorieën 

Praktische info

Events

Lifestyle

Infographics

Aankondigingen

Warm

Nieuws
Trends

Koud

Ervaringen

Achtergronddossiers

+ traffic op middellange en lange termijn

+ bezoekersfrequentie

+ gericht op bezoekers/klanten



Warme content

Content die gelinkt is aan actualiteit met een grote toegevoegde waarde 
en waarvan het potentieel beperkt is in de tijd.

Bron: YouTube



Koude content

Content die niet gelinkt is aan een event of datum, die op elk moment 
gepost kan worden in overeenstemming met de redactionele stijl.

Source : YouTube

Algemene posts over je 
producten of diensten

Tutorials voor 
technische skills



Koppel je content aan je doel

       Warm

Koud

Bekendheid 
verwerven 

Overweging in 
de hand 
werken 

Loyaliseren
Aan je imago 

werken
Reputatie 
managen



Vier grote principes om te betrekken met content

Volg een redactionele stijl 
Creëer content die 
interactie genereert

Gebruik verschillende 
formats

De 80/20-regel toepassen: 
informatief/promotioneel 



Een redactionele stijl ontwikkelen en volgen

01 Toon

02 Thema's

03 Samenhang

04 Differentiatie

Welke tone of voice is het meest geschikt om je uit 
te drukken en je publiek aan te spreken. Dit bepaalt 
de relatie tussen hen en jou.

Onderwerpen waarmee je een maximale interactie verkrijgt 
en waarmee je een community kunt opbouwen of uitbouwen.

Ervoor zorgen dat de content en de tone of voice op één lijn 
liggen voor alle communicatie en op alle kanalen, ook al zijn 
die heel verschillend.

De concurrenten niet kopiëren, maar je wel door hen laten 
inspireren, om er vervolgens een persoonlijke draai aan te 
geven die jouw publiek raakt.



Interessante content creëren voor sociale media

Ontwikkel een 
grafische stijl en 
een redactionele 

stijl als leidraad 
voor alle 

publicaties.

Bouw een beleving 
rond het imago van 

jouw 
product/merk. Deel 

originele en 
exclusieve 

content.

Wees 
service-minded 

(demo, tutorial, DIY) 
in je relatie met je 

online publiek, hun 
zoektocht (naar 

producten, 
interesses) en hun 

vragen.

Hanteer een 
journalistieke 
toon, promoot 

warme content. 
Focus op posts 
vergezeld van 

links, beelden of 
korte filmpjes …

Verspreid zakelijke 
en professionele 

content. In deze tijd 
is LinkedIn een 

goed platform om 
zakelijke 

initiatieven onder 
de aandacht te 

brengen.



Spreek je publiek aan zodat ze de interactie aangaan

STEL EEN OPEN 
VRAAG

HOU EEN POLL STEL VRAGEN 
IN STORIES

Eindig een klassieke post 
met een directe vraag naar 
een persoonlijke mening

Ondervraag je publiek en 
laat hen kiezen tussen 
meerdere antwoorden

Stel een ludieke vraag 
in je stories en deel de 

antwoorden

?



Hoe stel je een contentkalender op?

Bepaal de voor jou 
relevante kanalen en 

de samenhang tussen 
de verschillende 

kanalen

Leg de 
‘postfrequentie’ per 

kanaal vast

Vind je tone of voice 
per kanaal zodat je 

posts worden 
opgepikt

Maak of vind 
deelbare content



Je kalender managen en volgen

Samenwerkingstool

Creëren en delen 
van kalender

Taakbeheer 
en meldingen

Managen van 
vooruitgang

Plugin Wordpress

Creëren van kalender

Analytische tool 
en dashboards

Managen van taken 
en publicaties

Samenwerkingstool

Gratis 
kalendertemplate

Geïntegreerde 
rekenbladen

Delen en meldingen

Trello
Google Sheets 

of Excel
Editorial 
Calendar



Een model maken aangepast aan jouw activiteit

1. Week
2. Kanaal
3. Tijdstip
4. Type content
5. Format
6. Onderwerp
7. Beschrijving

Tips : 
1. Vergeet je 

marketing-
doelen niet

2. Integreer 
storytelling



De beste postfrequentie en tijdstip bepalen

3 tot 5 posts per week

Tijdens de werkweek

Hoofdzakelijk donderdag en 
vrijdag vlak na de middag

TIP: gebruik de tool Fanpage 
Karma om het ideale tijdstip 
voor jouw publiek te vinden.

5 tot 15 tweets per week

Tijdens de werkweek

Van maandag tot vrijdag
Met pieken op maandag 

en donderdag.

TIP: gebruik de tool 
Followerwonk om het ideale 

postmoment te vinden.

3 tot 5 posts per week

Tijdens de werkweek

De ideale postmomenten 
zijn tijdens de werkweek 

tussen 12:00-17:00

Bron: Sproutsocial.com



Betrokkenheid stimuleren

Bron: Sproutsocial.com

Onbeperkte lengte
Levensduur van een post: 

14.42u

Meeste engagement
Posts met minder dan 80 

tekens

Maximum 280 tekens
Levensduur van een post: 

4.04u

Meeste engagement
Posts met 71 tot 100 tekens 

+ een link

Maximum 10 hashtags
Levensduur van een post: 

21.36u

Meeste engagement
Posts met 138 tot 150 

tekens



De verspreiding van je content plannen en organiseren

Bron: Hootsuite



VSCO Cam: de app waarmee je foto's kan bewerken



Canva: gratis tool voor grafisch design



Wordswag: tool voor grafische creaties



Content is King Animeer en engageer

Volg en laat je inspireren 
door de beste content uit 
jouw sector

Doe een audit van de 
content waarover je beschikt 
en toegang hebt

Bedenk content in functie 
van de social media en van 
jouw publiek

Organiseer je

Stel een contentkalender 
op die rekening houdt met de 
marketingdoelen en 
-middelen

Ontwikkel een bibliotheek 
met koude content. Maak en 
gebruik ook content van 
derden om te delen

Plan je uitingen op elk 
sociaal medium. Vergeet niet 
om comments en meningen 
te modereren en te 
beantwoorden
 

Profiteer van de 
beschikbare tools om 
content te delen en 
gesynchroniseerd te posten

Meet de bijdragen van je 
volgers en het bereik van je 
posts en conversaties



Blijf andere merken 
uit je sector volgen 

en laat je erdoor 
inspireren

Plan vooruit (minimaal 
1 maand) en vul je 

content-
kalender elke week 

aan

Meet en test geregeld 
je content – er is altijd 
verbetering mogelijk!

En ... spelen maar



Een overzicht van ons volledige aanbod

Vind het op g.co/digitalewerkplaats

Praat 1-op-1 verder 
met een coach bij 

Vraag het de 
Digitale 

Werkplaats

Groepscoaching 
met 

ondernemers uit 
de eigen branche

Volg online op je 
eigen tempo 

gratis cursussen


