
Social Media Workshop



Welke social media zet jouw bedrijf in?



> 10.000.000 

Hoeveel Facebook gebruikers telt NL? 

A B

< 10.000.000 > 10.000.000 



Hoeveel Social gebruikers telt NL? 
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Olifant Media
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Olifant Media is een specialist in search & social. Onze gedreven marketeers zetten 

zich met ziel en zaligheid in om onze klanten te helpen met kwalitatieve, 

uitgebalanceerde online campagnes. Onze klanten hebben vertrouwen in onze 

expertise. We krijgen de vrijheid om strategieën te toetsen en verantwoordelijkheid 

voor hun merk te nemen. Hierdoor kunnen we onze opdrachtgevers volledig 

ontzorgen en het beste rendement behalen. 

Waarom ‘olifant’? Olifanten zijn ook search & social. Ze behoren tot de meest 

sociale wezens ter wereld, leven in community’s zoals wij die bouwen voor merken, 

hebben het woord 'fan' in hun naam en dankzij hun vernuftige zoekstrategie 

kunnen ze water op wel vijf kilometer afstand vinden. Daarnaast is alles wat ze 

doen simpelweg #olifantastisch!

Voor wie? Olifant Media zet zich in voor bedrijven die zich bewust zijn van de 

kansen die het internet biedt en geloven in de kracht van persoonlijk contact.

Belofte 

Wij zorgen voor 30% meer conversie via Google Ads en 50% meer zichtbaarheid 

via social media. Meetbaar natuurlijk. 

Mooiste award? Google Elevator Award voor snelst groeiende online marketing 

bureau dat de gevestigde orde uitdaagt en zeer kwalitatieve campagnes levert.



Some of our awesome clients 
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1 Social media algoritme

2 Content

3 Tips adverteren



1
Social media algoritme



Ik like niks, dus Facebook weet niet wat ik leuk 

vind! Eens of oneens?



You are what you like (and watch)



Organisch bereik via Social Media

Ik plaats een bericht 
op mijn Facebook pagina

Vrienden 
van Kim

Familie van 
Kim

Collega’s 
van Kim

Mijn fans zien dit 
bericht 

Fan Kim én fan Leon 
liken en reageren op 

het bericht

Familie van 
Leon

Collega’s 
van Leon

Vrienden 
van Leon

Social Media Branding:

interactie met je fans leidt tot 

meer bereik en zij bevelen jou 

indirect aan





Waarom ziet niet iedereen mijn bericht?





Hoe werkt het Facebook algoritme?

Affiniteit

Relatie tussen 
gebruiker en verzender

Waarde
Waarde van de

actie/reactie

Tijd

Tijd sinds
creatie



10%

Het organisch bereik op Facebook

2015 2016 2017 2019

7% 4% 3% + €



Bepaalde acties hebben meer waarde: 

Shares Comments Likes Kliks

Beste Beter Goed Ok



Bepaalde content heeft meer waarde: 

Video Link block Foto & Tekst



Let op: communitymanagement telt ook!



Succesvolle social media marketing

Interactie Message in a ... Advertenties

Social Regels Fan Regels Variatie in berichten Slimme promoties

Algoritme

Social Media Guidebook



2
Content



Waar moet een goede post aan voldoen?

Mooie 
visuals

Korte tekst

Likeable & 
shareable

80/20
-regel

Facebook 
regels

Variatie

Oproepen tot 
interactie

Juiste 
afmetingen

Consistentie

Taggen

Thema’s



Wat is de meest gelikede post ooit?



Content types



Carrousel 
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Carrousel met locatie 
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Video 





1. 
Consequente 
berichtgeving

3. 
Tag andere pagina’s

Kijk uit met YouTube op Facebook



Link blocks

losse 
link

link 
block



Instant experience



Instagram catalogus



Instagram Stories



Instagram Stories
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Instagram story carrousel 



User generated content 



Maak een beetje lol ;-) 



3
Tips 



Tip 1: check je concurrent via 
https://www.facebook.com/ads/library



Tip 2: adverteer van postcode

tot internationaal



Tip 3: Facebook Pixel



Tip 4: ‘Slimme doelgroepen’ 
met Facebook Lookalike Audiences

Webverkeer

Aanvragen

Aankopen

Video views

Fans 

Database 
nieuwsbriefDatabase 

klanten



Tip 5: UTM codes

http://link.nl/utm_source=facebook&utm_medium=content&utm_campaign=kortingaug19

Source = welke bron? Bijv. 

Facebook, nieuwsbrief 

Medium = welke vorm van 

marketing? Bijv. banner

Campaign = wat is de naam van 

de campagne?



Gouden Olifanten Tip:

Combineer Search & Social data

Retargeting 
via meerdere 

kanalen

Look-a-like
audiences



Bedankt! Zijn er nog vragen?


