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Tof dat je ons e-book hebt gedownload met 30 praktische tips die
je direct helpen om meer uit je bestaande social media
campagnes te halen. Voordat we onze tips delen stellen we ons
graag eerst even aan je voor. 
 
Ik ben Maaike Vermeeren van Social Marketing Experts en sinds
2018 help ik diverse bedrijven te groeien met de inzet van social
media. Dit doe ik op meerdere vlakken waarbij ik altijd samen met
mijn klanten de dienstverlening afstem op behoefte en
doelstellingen. 
 
Zo wordt ik geregeld ingeschakeld om de interne kennis op
gebied van social media te verbeteren en marketingmedewerkers
te trainen om deze werkzaamheden zelf op te pakken. Maar in
veel gevallen neem ik ook een groot deel van deze
werkzaamheden op mij en help ik bedrijven om bijvoorbeeld
nieuwe producten in de markt te zetten, unieke content te
creëren of omzet te verhogen met doelgerichte social media
campagnes. Met deze doelgerichte social media campagnes heb
ik al veel klanten kunnen helpen om structurele omzetgroei te
realiseren. 
 
Graag deel ik de kennis en ervaring die ik hier heb opgedaan,
zodat ook jij ze kunt inzetten om je bedrijf te laten groeien. Succes
met het toepassen.

 
Groetjes,

Maaike



Maak je gebruik van look-a-like audiences? Soms kan het
helpen om een iets bredere look-a-like audience in te zetten,
zodat Facebook meer ruimte heeft om te optimaliseren. Zet
hem bijvoorbeeld op 5% ipv 1%.

1.

2.

3.

Voeg een call-to-action toe in de afbeelding. Je plakt dus
letterlijk een knop in de foto of afbeelding. Het zorgt haast
altijd voor een betere click-through-rate en dus ook een
lagere cost per click.

Als we het dan toch over call-to-actions hebben: Gebruik er
slechts 1! Zorg ervoor dat je doelgroep niet hoeft te kiezen,
want dan maken ze in veel gevallen helemaal geen keuze.

Heb je een lokale doelgroep? Zorg er dan voor dat je alleen
mensen bereikt die geografisch gezien in de buurt wonen.
Standaard laat Facebook jouw advertentie zien aan alle
mensen die in een specifieke locatie zijn. Je kunt je
voorstellen dat dit niet altijd relevant is als je bijvoorbeeld
een sportschool hebt. Kies voor “mensen die op deze
locatie wonen” om alleen de lokale doelgroep te bereiken.

4.

Vaak zie je als tip terugkomen dat korte en krachtige
teksten in je advertentie betere resultaten opleveren. Dit
hoeft niet altijd zo te zijn. Facebook kijkt namelijk ook naar
de tijd die iemand naar je advertentie kijkt. Is de inhoud zo
interessant dat mensen lang stil staan bij je advertentie of
er zelfs op reageren dan beoordeelt Facebook je
advertentie als relevant en zul je betere resultaten behalen.

5.



Vind je het lastig om een specifieke doelgroep te formuleren?
Laat Facebook dan het werk voor je doen! Zet bijvoorbeeld
een video in om een relevante doelgroep op te bouwen. Als
mensen jouw video volledig afkijken is de kans natuurlijk
groot dat ze geïnteresseerd zijn. Via aangepaste doelgroepen
kun je een doelgroep maken van mensen die je video
bekeken hebben.

7.
Zoals eerder aangegeven is de Facebook pixel erg goed in
staat om de juiste mensen te vinden voor jouw
doelstelling. Echter kun je nog een flinke verbeterslag
maken wanneer je de Facebook pixel inzet in combinatie
met Google Tag Manager. Met de Google Tag manager kun
je namelijk nog meer  inzichtelijk maken, zoals bijvoorbeeld
een klik op een specifieke button of het scrollgedrag op je
website. Zo leer je nog beter waar je doelgroep afhaakt. 

6.



Pas je content aan per plaatsing. Binnen de Facebook Ads
Manager kun je bij het opzetten van een campagne kiezen
om je advertentie zichtbaar te maken op de tijdlijn, in Stories
of in het Audience Network. Check alle plaatsingen en zorg
dat de gebruikte advertentie op alle plaatsingen optimaal
wordt weergegeven. 

8.

9.

10.

Kies de juiste doelstelling voor je campagne. Is je
uiteindelijke doel het realiseren van conversie, maar behaal
je minder dan 50 conversies per week? Dan is het wellicht
verstandig om je allereerst te focussen op de doelstelling
verkeer.

Sluit niet relevante mensen uit! Nog steeds zijn er veel
bedrijven die onnodig advertentiebudget besteden aan
mensen die niet relevant zijn. Ze targeten bijvoorbeeld
mensen met een advertentie voor het kopen van een
product dat ze zojuist gekocht hebben. Sluit mensen die de
door jou gewenste actie al hebben uitgevoerd uit van je
campagne. Het is natuurlijk zonde van je budget om deze
groep alsnog te bereiken. Uitsluiten doe je eenvoudig door
een aangepaste doelgroep aan te maken van de
bedanktpagina.

Heb je op dit moment al betalende klanten? Mooi! Upload
de data van deze klanten naar Facebook en zet een
lookalike audience in om Facebook zelf te laten zoeken naar
mensen die lijken op je klanten.

11.
Zet alle plaatsingen aan. Naast dat je advertentie zichtbaar
is op de Facebook tijdlijn kun je er ook voor kiezen om je
advertentie zichtbaar te maken op Instagram of op
Facebook Marketplaces. Meer plaatsingen maak het voor
Facebook makkelijker om te testen wat het best werkt voor
jouw campagnedoelstelling.

12.



Waarschijnlijk een open deur, maar maak gebruik van de
Facebook pixel. Het algoritme van Facebook is enorm goed in
staat om relevante mensen voor jouw product of dienst te
vinden, maar daar hebben ze natuurlijk wel data voor nodig.
Installeer de pixel en laat Facebook het werk doen.

14.
Testen! Vaak doe je een aanname en oordeel je voor de
start van een campagne welke advertentie goed of minder
goed zal scoren. Pas als de campagne genoeg data heeft
verzameld kun je zien of een advertentie het goed heeft
gedaan. Geen aannames dus, maar vooral testen!

13.

Om goed te kunnen testen maak je meerdere versies van
je advertentie. Let op: 1 wijziging per keer. Anders weet je
namelijk niet welke variabele invloed had op het resultaat.15.
Gebruik geen hashtags! Ze leiden je doelgroep namelijk af
van wat je wil. Je wilt ze niet doorsturen naar een pagina waar
ze berichten zien die gepubliceerd zijn op deze hashtag en
die misschien zelfs wel door je concurrent gepubliceerd is.

16.



17.
Maak je doelgroep niet te specifiek. Dit klinkt raar, maar
hoe breder je doelgroep is hoe beter Facebook in staat is
om geschikte mensen te vinden binnen je doelgroep die
een bepaalde actie uitvoeren. Ondersteun de gewenste
actie met data en je hebt goud in handen.

Kies niet voor een korte looptijd van een aantal dagen. Het
algoritme van Facebook heeft tijd nodig om te leren welke
mensen interesse hebben om de door jou gewenste actie
uit te voeren. Kies dus een langere looptijd en maak
gebruik van de kennis die het algoritme opdoet.

18.

Bepaal in welke fase van de customer journey je doelgroep
zit en zorg daarmee voor een relevante boodschap. Een
advertentie gericht op conversie met een directe call-to-
action om iets te kopen werkt niet bij de mensen die nog
nooit van je bedrijf gehoord hebben.

19.



20.
Deze tip heeft geen betrekking op alles wat je kan
verbeteren binnen het platform van Facebook en
Instagram, maar juist daarbuiten. Als heb je nog zo’n
gelikte Facebook campagne en kloppen je afbeeldingen,
teksten, doelgroep en doelstelling. Wanneer de landing
niet klopt dan zul je nooit het gewenste rendement
behalen. Zorg dus voor passende landingspagina’s en let
vooral op:

Responsive design
Duidelijke CTA’s
Focus op 1 CTA (dus sluit bijvoorbeeld niet relevante
pop-ups uit voor deze pagina)
Social proof (reviews die bewijzen dat andere profijt
hebben gehad van jouw product of dienst)
Een duidelijk opbouw in je tekst (gebruik het AIDA-
model voor een goede salespagina)

21.
Gebruik geo-targeting om heel gericht jouw doelgroep te
bereiken. Denk na over de events die ze bezoeken of
plaatsen waar ze vaak komen. Dit kan je helpen om heel
gericht de juiste mensen te bereiken. Wil je bijvoorbeeld
watersporters bereiken? Target dan de meeste bekende
watersport locaties in Nederland.



Wil je mensen met een bepaald inkomen targeten? Maak
dan gebruik van postcode lijsten. Het is niet mogelijk
binnen Facebook om op inkomen te targeten, maar
gegarandeerd dat je op basis van postcode kunt schatten
wat iemands inkomen is.

Is het doel van je campagne om leads of directe omzet te
genereren? Verhoog dan het budget van je campagne aan
het begin, zodat de Facebook pixel sneller voldoende data
heeft om de juiste mensen te vinden.

Heb je een complete funnel uitgewerkt in je campagne?
Voeg deze funnel dan toe in Facebook Analytics. Dit zal je
helpen om in kaart te brengen welke stap zorgt voor de
hoogste uitval. Hierdoor kun je de funnel van je campagne
effectiever optimaliseren en je focussen op de stappen
waar je een flinke stijging in conversiepercentage kan
behalen.

22.

23.

24.



Gebruik Facebook Audience Insights om een goed beeld te
krijgen van je doelgroep en vooral te zien wat jouw
doelgroep anders maakt dan de gemiddelde Facebook
gebruiker. Dit doe je door Facebook Audience Insights te
openen en vervolgens je doelgroep aan de linkerkant in te
vullen. Vervolgens zie je rechts als resultaat wie jouw
doelgroep is en wat het verschil is met de gemiddelde
Facebook gebruiker. Onderstaand een voorbeeld:

Reduceer het aantal stappen dat iemand moet doorlopen
om de door jou gewenste actie uit te voeren. Facebook
heeft zelf 2 mogelijkheden om het doorsturen naar
landingspagina’s te vermijden. Zo kun je het aantal stappen
verkleinen en een native oplossing aanbieden in de
omgeving van Facebook & Instagram. Kies hiervoor bij het
opzetten van je campagnes voor leadadvertenties of een
instant experience.

Gebruik goede foto’s! De beelden die je in campagnes
gebruikt hebben een erg grote invloed op het uiteindelijke
resultaat. Zorg er dus voor dat je eigen fotomateriaal hebt
en zo min mogelijk stockfoto’s.

25.

26.

27.

In dit voorbeeld hebben we als interesse voetbal ingevuld.
Facebook laat direct 3 pagina's zien die de meeste
voetbalfans volgen. Zoals je ziet hebben ze niet alledrie iets
met voetbal te maken.



Krijg je wel veel bezoekers naar je website, maar blijft het
aantal afspraken, downloads over verkopen achter? Gebruik
dan retargeting. Hiermee toon je een advertentie aan de
personen die je website hebben bezocht maar niet de
gewenste actie hebben uitgevoerd. Je kunt in dit geval een
advertentie inzetten die de bezwaren om niet te kopen
verminderen. Denk hierbij aan social proof of bijvoorbeeld
een tijdelijke korting.

Download ons e-book! Dit heb je natuurlijk al gedaan ;-)
Super! Wij zijn ervan overtuigd dat je aanzienlijk betere
resultaten gaat behalen als je bovenstaande tips gaat
toepassen. 

Ga op een slimme manier om met je fotomateriaal. Wedden
dat je een hogere CTR haalt als de persoon op de foto van
jouw advertentie rechtsonder naar de CTA button kijkt of
wijst!

28.

29.

30.

Heel veel succes met het toepassen van deze praktische tips. Heb je
hier vragen over? Stuur dan een mailtje naar
maaike@socialmarketingexperts.nl


