Mini Gids:

“How to
Get Social”
met je winkelgebied?

Handige tips en leuke voorbeelden om je
naamsbekendheid te vergroten via social media

In opdracht van Haags Retailpunt Uitgave Mei 2019
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Voorwoord
Hoe kun je social media inzetten voor je winkelgebied
en hoe werkt het precies? Dit is een veel gestelde vraag
tijdens de “marketingboost”; een coaching traject voor
winkelgebieden in Den Haag bij hun marketing.
Om winkeliersverenigingen op weg te helpen met hun
social media marketing, heeft ZuidWestZeven Marketing in
opdracht van het Haags Retailpunt deze praktische “how
to get social” gids gemaakt.
Social media inzetten om meer bezoekers naar je
winkelgebied te trekken? Maar… je wilt toch juist dat ze
ín je straat lopen, in plaats van achter een schermpje te
zitten? Zie social media als een soort extra uithangbord,
een digitale vitrine met al het moois dat jouw winkelstraat
te bieden heeft. Je inspireert (potentiële) bezoekers met
mooie foto’s en leuke ideeën, waardoor de betrokkenheid groter wordt en ze sneller geneigd zijn om langs te
komen.
Veel winkeliersverenigingen vinden het lastig om socialmedia-accounts op te zetten en voldoende volgers aan te
trekken. Door gebrek aan kennis, tijd of geld wordt er nog
onvoldoende gebruik gemaakt van de kanalen die juist
een extra zetje voor het gebied kunnen betekenen.
In deze mini gids lees je hoe je stap voor stap met social
media aan de slag kunt gaan, dus:

Let’s get social!
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Inspiratie bieden en sfeer neerzetten.
Zoals #chelseamarketny @chelseamarketny
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Hoofdstuk 1
Waarom social media
voor je winkelgebied?
Naast de bekende communicatiemiddelen zoals
advertenties, flyers en krantenartikelen is social media
een goede aanvulling om het winkelgebied onder de
aandacht te brengen van nieuwe klanten én om de
band met de huidige bezoekers te versterken.
Instagram is een gratis app waarmee je gemakkelijk foto’s
kunt delen via je smartphone.
Jouw volgers zien foto’s in hun overzicht (timeline) op
Instagram verschijnen. Ze kunnen jouw foto liken of erop
reageren. Als ze op je profiel klikken krijgen ze een overzicht van al jouw foto’s te zien.
Een mooi en consistent Instagramprofiel versterkt het
imago, het is een sterk visitekaartje.
Met goede foto’s breng je in één oogopslag de sfeer over;
het is een ideaal middel voor visuele storytelling. Het doel
is niet direct verkoop, maar een positief beeld creëren en
te zorgen dat je als winkelgebied top of mind bent. Jouw
volgers zijn op zoek naar inspiratie, ze willen ontdekken en
sfeer proeven. Ook kan je evenementen en nieuwe winkels aankondigen of een kijkje achter de schermen bieden.
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Instagram gebruik je om:
van je winkelgebied te vergroten,
∙	Naamsbekendheid
gericht op de juiste doelgroep.
klanten bereiken en aan je binden.
∙		Nieuwe
Bijzondere en unieke onderdelen van een
∙ winkelgebied op een visueel aantrekkelijke manier
presenteren.

bewust maken van wat je winkelgebied te
∙	Bezoekers
bieden heeft en aansporen om langs te komen.
Een voordeel van social media is dat het goed meetbaar
is, je kunt analyseren welke mensen jou volgen en welke
interesses zij hebben. Zo kan je de boodschap nog beter
afstemmen en gerichter acties en advertenties inzetten.
Ook kan je bijsturen als je ziet dat bepaalde foto’s of berichten niet aanslaan en anderen juist wel.
Social media is een ideaal middel om de relatie met je
bestaande klanten te versterken. Je kunt vragen stellen en
het gesprek aangaan. Je kunt meningen vragen en inzicht
krijgen in hun behoeften. Bovendien bied je ze de mogelijkheid om jouw verhaal eenvoudig te delen met hun
vrienden.
In Nederland zijn al meer dan 4 miljoen mensen die
Instagram gebruiken; zeker weten dat een deel van jouw
doelgroep hierbij zit! Er zijn veel winkelstraten, markten en
shopping malls die social media inzetten om hun naamsbekendheid te vergroten en klantbinding te versterken. In
hoofdstuk 6 vind je een paar voorbeelden die interessant
zijn om te volgen.
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Hoofdstuk 2
Welk social media
platform gebruik je
waarvoor?
Voor verschillende doelen zet je verschillende promotiekanalen in, dat is online ook zo. Waar Instagram
ideaal is om de uitstraling en sfeer van je winkelstraat
weer te geven, zal Facebook goed werken voor het
promoten van evenementen en op YouTube kun je
korte video’s delen, zoals de aftermovie van een evenement, of een “kijkje in de keuken” bij ondernemers.
Afhankelijk van het doel, de doelgroep en het soort
content zet je de verschillende kanalen in. Deel per kanaal
andere content, maar zorg wel voor een herkenbare uitstraling en stijl..

4,1 miljoen
2,1 dagelijks

4,4 miljoen
0,5 dagelijks

8,0 miljoen
2,2 dagelijks

Top-5 platformen gebruik Nederlanders
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11,5 miljoen
10,8 miljoen 8,3 dagelijks
7,6 dagelijks

Facebook
van evenementen en activiteiten.
∙		Delen
ruimte voor tekst en uitleg.
∙	Meer
Delen van fotoalbums; ideaal voor terugblik op
∙ evenementen!
(sfeer) filmpjes (link naar YouTube).
∙		Delen
call to action mogelijk. (“Boek Nu!”- knop)
∙	Duidelijke
Uitgebreidere interactie in de vorm van opmerkingen
∙ (comments) door volgers. Hier kan je waardevolle
feedback uit filteren.

∙	Zowel op desktop als mobiel te bewerken.
Gebruikers:

zowel 18-29 jaar als ook grote groep 35+
∙	Doelgroep
actief.
vrouwen dan mannen.
∙		Meer
Dalend aantal gebruikers.
∙	Onder jongeren (onder de 20 jaar) neemt het aantal
∙ actieve gebruikers af.
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Instagram
visueel ingesteld, gericht op delen van foto’s en
∙	Sterk
korte video’s.
platform. Goed voor het neerzetten van je
∙	Inspiratie
merkverhaal, de branding.
oogopslag sfeer neerzetten.
∙		InMetéénhashtags
# word je vindbaar voor nieuwe volgers.
∙
Gebruikers:

groep gebruikers is 18-30 jaar oud.
∙		Grootste
Groeiend platform, ook oudere doelgroep neemt
∙ Maar:
toe.
∙	Meer vrouwen dan mannen.

.
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Youtube
en film; zowel korte nieuwsitems als lange
∙	Video’s
docu’s. Tutorials, vlogs.
van achtergrond video’s; een kijkje in de keuken,
∙	Delen
voor extra klant binding.
beleving.
∙	Meer
	Terugblik en vooraankondiging evenementen.
∙
Gebruikers:

onder jongeren; millenials kijken vaker
∙	Populair
YouTube dan TV!
	De leeftijdsgroep 35+ en 55+ is de snelst groeiende
∙ groep gebruikers van Youtube.
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Let op! Zowel de doelgroep (in leeftijd) als het gebruik verandert razendsnel. Het is verstandig om jaarlijks te blijven
monitoren of de platforms nog passen bij je doelstellingen.

Tip: Lees het jaarlijkse rapport nationaal social media
onderzoek van onderzoeksbureau Newcom.
% gebruik 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar

80+

97%

93%

86%

67%

38%

72%

89%

77%

69%

58%

86%

74%

54%

38%

21%

12%

45%

36%

14%

7%

73%

46%

22%

9%

6%

23%

26%

21%

9%

9%

19%

30%

21%

12%

8%

72%

32%

7%

1%

1%

Bron: nationaal social media onderzoek door Newcom_januari 2018

Uit onderzoek blijkt een verschuiving in het gebruik van
de social media platforms. Het gebruik van Whatsapp,
YouTube en Instagram groeit door onder Nederlanders,
terwijl het percentage Facebook-gebruikers blijft dalen.
(Bron: Newcom_januari 2019)
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2018

2019

+/- (#)

+/- (%)

11,5 miljoen

11,9 miljoen

+380.000

+3%

10,8 miljoen

10,1 miljoen

-640.000

-6%

8,0 miljoen

8,7 miljoen

+720.000

+9%

4,1 miljoen

4,9 miljoen

+830.000

+20%

4,4 miljoen

4,6 miljoen

+250.000

+6%

Hoofdstuk 3
Wat wil je bereiken en
wie volgt jou? Doel &
Doelgroep.
Om effectief social media in te zetten is het van belang
om heldere doelstellingen te hebben.
WAT wil je bereiken en WIE wil je bereiken?
Doelstellingen:
Wil je de naamsbekendheid van jouw winkelgebied vergroten? Zodat meer mensen weten dat je bestaat, wat je
te bieden hebt en waar ze je kunnen vinden? Dan kan je
als doelstelling hebben: een x aantal volgers binnen een
bepaalde periode. (Bijvoorbeeld 1.000 in een half jaar).

Tip: Kijk als referentie naar vergelijkbare winkelgebieden; hoeveel volgers hebben zij?
Is een actieve, loyale community het doel en wil je het
aantal actieve volgers vergroten? Of wil je actie? Het aantal geïnteresseerden in een evenement verhogen?
Als je actief bent op social media, kan je een band opbouwen met je volgers en zo de klantbinding vergroten. Bovendien krijg je inzicht in de voorkeuren en interesses van
je volgers, wat waardevolle input is bij het bedenken van
nieuwe evenementen, acties en communicatiemiddelen.
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Direct sales verhogen of grote massa’s mensen naar het
winkelgebied trekken is geen realistische doelstelling. Wel
kun je nieuwe pareltjes uit de straat onder de aandacht
brengen en evenementen of acties promoten. Social
media is een onderdeel van het totaalpakket aan marketing en communicatieactiviteiten.
Foto op het account
van @instagram;
het meest gevolgde
account ter wereld,
gemaakt door
@samishome

Voorbeelden van social media doelstellingen:

∙
∙
∙
∙
∙

X aantal volgers op Instagram, Facebook en/of
YouTube.
% actieve volgers; gemiddeld % reacties per post
(bijv. tussen de 1% en 5% van het aantal volgers zal een
like of comment achterlaten.)
Aantal x dat je Facebookpost wordt gedeeld.
X aantal volgers geven aan dat ze interesse hebben in
het evenement.
X aantal # passend bij jouw winkelstraat worden
gebruikt.

*vul zelf de aantallen in, gebaseerd op realistische voorbeelden.
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Doelgroep
Naast heldere doelstellingen is het belangrijk om de doelgroep goed te omschrijven. Hoe scherper je voor ogen
hebt hoe jouw belangrijkste klanten eruitzien, hoe groter
de kans dat de content aansluit bij jouw volgers én dat ze
trouw blijven.

Tip: Baken je doelgroep af. Bedenk welke groep klanten
het meest waardevol is. Uiteraard komen er mensen
uit verschillende doelgroepen in het winkelgebied,
maar het gaat om keuzes maken en het richten op
de belangrijkste doelgroep. Keuzes maken = jezelf
onderscheiden.

Probeer een korte omschrijving van 2 of 3 regels te
maken van jouw ideale klant;

vrouw
∙ Man/
∙ Leeftijd ∙ Opleiding ∙ Woongebied
Interesses
∙

15

Het is ook belangrijk om te omschrijven, waarvoor de
klanten naar jouw winkelgebied komen, wat maakt het
gebied uniek?

∙
∙
∙
∙

Gaat het om sfeerbeleving, prijs-kwaliteit verhouding,
of gemak?
Zijn ze geïnteresseerd in kinderevenementen, of in de
laatste fashion trends?
Komen ze voor het gemak van een grote parkeerplaats
en alles-onder-één dak, of voor de gezellige lunchtentjes en de mooie historische gevels?
Is de doelgroep prijsbewust en komen ze gericht winkelen? Of laten ze zich graag verrassen en inspireren?

Hoe beter je weet wie de belangrijkste doelgroep is en
wat deze wenst, hoe beter je content kunt maken welke
aansluit bij hun voorkeuren.

Tip: Probeer “jouw ideale klant” te omschrijven als een
echte persoon. Op die manier gaat het echt leven en
krijg je een scherper beeld.
Voorbeeld: “Hannah is een ondernemende vrouw van 35
jaar. Ze heeft twee kinderen en woont samen met haar
man in een bovenwoning om de hoek van de winkelstraat.
Door de weeks heeft ze het druk met haar parttimebaan.
Op woensdagochtend drinkt ze een lekker koffietje met een
vriendin bij haar favoriete koffiebar. Ze is geïnteresseerd in
activiteiten voor kinderen en wil op de hoogte blijven van
leuke nieuwe winkeltjes.”
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Voorbeelden van hoe Instagram-accounts inspelen op
verschillende behoeften en stijlen:

@markthal deelt veel kleurrijke foto’s met name van voedsel

@chelseamarketNY deelt foto’s van producten, maar ook van de omgeving,
het gebouw en details van etalages en inrichting.
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Hoofdstuk 4
Content: Wat deel je met
je volgers ?
Voordat je begint met het plaatsen van foto’s, bedenk
je eerst wat voor soort content je op het profiel wil
plaatsen en hoe vaak je wilt of kunt posten.
Als je weet wat de doelstellingen zijn en welke doelgroep
je wilt bereiken, kan je een plan maken: welke onderwerpen, wat voor soort foto’s en welke teksten wil je delen.
Jij bepaalt wat je wilt laten zien aan volgers en kan dit al
vooruitplannen.
Houd hierbij de unieke eigenschappen van het winkelgebied in je achterhoofd. Als er bijvoorbeeld relatief veel
ambachtelijke ondernemers gevestigd zijn, kan je inzoomen op het proces van maken en mooie details laten
zien. Sfeervolle straat, mooie beelden? Of juist bekende
merken? Leuke horeca, the latest fasion?
Het winkelgebied is het uitgangspunt, niet de individuele
ondernemers. In alles wat je laat zien; de foto’s, teksten,
evenementen en acties communiceer je altijd vanuit
het idee dat je het gebied als geheel onder de aandacht
brengt.
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@boekhorststraat_leeft

@zeeheldenkwartier

@depassagethehague
(photo by @mrs_candy_cat)

@hetnoordeinde

Natuurlijk gebruik je de leuke, inspirerende en interessante producten, diensten en acties van individuele ondernemers om het gebied op een leuke manier onder de
aandacht te brengen, maar je bent geen “doorgeefluik”.
Deel dus niet een op een de acties, maar doe dit in de stijl
van het winkelgebied.
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Tip: Blijf in één stijl, één uitstraling; Instagram is een
visueel medium; sfeer en uitstraling zijn erg belangrijk.
Maak geen rommelige lappendeken, maar zorg voor
eenheid en een herkenbare uitstraling.
Zorg voor voldoende variatie in de foto’s, én dat het geheel consistent en herkenbaar blijft.
Publiceer regelmatig (+/- 2 x per week) mooie en originele
foto’s en video’s. Wees authentiek en vertel je eigen verhaal. Zorg ervoor dat je foto’s er mooi uit zien, én binnen
je gehele account passen; mensen die voor het eerst
je Instagram-account bezoeken, zien een overzicht van
meerdere foto’s.

Tip: Besteed aandacht aan wat je volgers liken en op
welke berichten ze reageren, zo leer je steeds beter wat
volgers leuk vinden en waar je dus meer van kan delen.
Bepaal wanneer je content publiceert.
Maak een contentkalender: een overzicht waarin je alle
momenten zet wanneer jij content wilt gaan plaatsen.
Geef aan over welk onderwerp je iets wil posten. Welke
foto ga je gebruiken, met welke tekst en via welk social
mediakanaal. Zo creëer je regelmaat in de posts en voorkom je dat er periodes zijn waarin niks gedeeld wordt, of
er juist teveel gepost wordt.
Aanhakers: Je kunt een globale jaarkalender maken,
daar zet je alvast de feestdagen, bijzondere dagen en
evenementen van het winkelgebied in. Denk aan Kerst,
Valentijnsdag, Pasen, start van de zomer, de lokale markt,
Koningsdag, straatfestival, museumnacht, blue monday,
enzovoorts.
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Als je via Google zoekt op “inhaak kalender” of “content
jaarkalender” vind je vele voorbeelden. Maar kies wel voor
onderwerpen die bij je straat passen.
Je kan verschillende thema’s en invalshoeken kiezen
waarover je post. Content is in verschillende categorieën
in te delen:

Informeren/Helpen. Je informeert volgers met informatieve blogs, “how to” video’s en reviews. Je kan hier
bijvoorbeeld wekelijks een leuke tip van een ondernemer
delen. Het aanbod uit het winkelgebied onder de aandacht
brengen: mooie producten, leuke diensten, mooie plekjes,
fijne hoekjes en handige weetje delen. Bijvoorbeeld: “Wist
je dat de wassalon ook ’s avonds open is?” “Vanaf deze
week is er weer rozenbottel ijs!”.

Inspireren. Met een kijkje achter de schermen, leuke
weetjes over de geschiedenis van het gebied, een portret
van vaste bezoekers of enthousiaste ondernemers.

Bijzondere actie. Een acties die je af en toe inzet, waarbij
je volgers vraagt actief mee te doen. Je geeft ze het
gevoel dat ze bijzonder zijn en iets extra’s krijgen. Bijvoorbeeld: “Wat was jouw leukste aankoop ooit en waarom?
Maak kans op een leuke prijs”. “Waar drink jij het liefste
koffie en met wie? Tag je vriend(in) en win”.

21

Voorbeeld van
een actie om meer
interactie en volgers
te krijgen van
@mugsandmermaids

Stories: Bewegend beeld trekt de aandacht. Stories zijn
foto’s en filmpjes die kort op Instagram worden getoond.
Ze blijven 24 uur zichtbaar en verdwijnen daarna weer.
Hier kan je grappige effecten toevoegen en mag je buiten
de vaste stijl van je account “los” gaan. Hier kan je gekke
effecten, plaatjes, verschillende lettertypen en polls toevoegen.

Voorbeeld van een story van @Hema
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Het instagram account van @Hema ziet er “strak” en netjes uit, in de stories
kan daarvan worden afgeweken.

Contenkalender: Je kan eenvoudige een contentkalender
maken in Excel of Google Spreadsheet. Maak kolommen
met datum, tijdstip, categorie, onderwerp, tekst, mogelijke
linkjes, foto/ afbeelding omschrijving en hashtags.

Tip: Zorg dat de persoon die de socialmedia-accounts
beheert goed foto’s kan maken en een consistent beeld
creëert. Naast mooi beeld zijn ook de juiste bijschriften
van belang.
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Dag

Datum Tijdstip

Thema & onderwerp

Maandag

14-01

Sfeerbeleving - gevels

14.00 u

				
				

						

						
Vrijdag

18-01

16.30 u

Ondernemers - horeca

				
				
				
				
				
				

Voorbeeld van contentkalender
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Tekst

Beeld

Bijzonder en mooi,

Foto van gevel #jouwstraat

deze gevels uit 1910

van winkel x

zijn ontworpen door…		

Hashtag
#denhaag
#geschiedenis

						

#architectuur

						

#shoppen

Jaap van café xx

Foto van Jaap

#jouwstraat

schenkt al 10 jaar

aan tafel met

#goodmood

de lekkerste wijnen

fles wijn

#goodfood

met een mooi 		

#denhaag

verhaal. Iedere 		

#foodlovers

zomer gaat hij…		

#Friday
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Hoofdstuk 5
Hoe zorg je dat je volgers
krijgt? En wat moet je
met die #?
Ten eerste is goede content van belang: mooie plaatjes
en goede praatjes. Authentiek en echt, kloppend bij wie
je bent. Volgers hebben snel in de gaten wat nep is en
zullen afhaken.
Met hashtags word je gevonden op Instagram en gaan
meer mensen met dezelfde interesse je volgen.
Het werkt een beetje zoals zoekmachines; de juiste
hashtags zorgen ervoor dat je in de tijdslijn van mensen
verschijnt, zodat meer mensen je zien en gaan volgen.

Tip: Gebruik jouw “eigen” hashtag altijd in je berichten.
Bijvoorbeeld #reinkenstraat en #denhaag. Daarnaast
kan je populaire hashtags gebruiken, als je die maar
combineert met je locatie; bijvoorbeeld #foodlover
#denhaag #zeeheldenkwartier of #vintage #fashion
#denhaag #grotemarktstraat #cityguide
Maar: Gebruik niet te veel hashtags. Meer dan 10 heeft
weinig effect en maakt het bericht onprettig lezen.
Tussen de 2 en 7 hashtags is de norm.
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Idee: Roep je volgers en bezoekers op om jouw hashtag
te gebruiken; vraag ondernemers om een briefje/ kaartje/
krijtboard te gebruiken om jouw hashtag te delen. “Tag ons
met #straatnaam”.
Aantrekken van volgers: Door zelf actief anderen te volgen, zal je vaker op de tijdlijn verschijnen en meer gevolgd
gaan worden. Vraag alle ondernemers om het account van
het winkelgebied te volgen en taggen. Sommige ondernemers zijn hier al heel bedreven in en hebben een groot
aantal volgers; betrek hen bij het account; vraag of ze je
af en toe willen taggen, op je berichten te reageren en
doe dat ook actief bij hen. Duik in je volgers; bekijk welke
accounts ze nog meer volgen en ga populaire accounts die
relevant zijn ook volgen.
Haagse accounts die veel over “leuke dingen” in Den
Haag posten (de populariteit veranderd uiteraard continue).
In jouw bericht kan je een account dat past bij de post taggen, met kans dat ze je foto delen met hun volgers.

@Be_hague #behague (14.000 volgers)
@Denhaagtogo #denhaagtogo (14.000 volgers)
@Thehaguehiphotspots #thehaguehiphotspots (12.600
volgers)
@Thisisthehague #thisisthehague (10.000 volgers)
@Thehaguedaily #thehaguedaily (6.000 volgers)
@haagseschatten #haagseschatten (4.800 volgers)
@thehague4you #thehague4you (4.300 volgers)
@dayhague #dayhague (3.800 volgers)
@citysfinesttheague #citysfinesthehague (3.000 volgers)
@igersdenhaag (2.696 volgers)
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Betaalde advertenties?
Door op Instagram te adverteren bereik je meer mensen,
want slechts een deel van de volgers ziet daadwerkelijk
jouw posts. Wanneer de doelgroep specifiek is gekozen
en de groep niet te groot is, hoeft een advertentie niet
duur te zijn.
Maar let op: Koop geen volgers! Dit heeft geen zin en zal
niet helpen te groeien. Deze volgers zijn niet de echte
doelgroep, en zullen ook nooit echte klanten worden!
Op Facebook kan het ook zeer goed werken om gerichte
advertenties in te zetten, bijvoorbeeld om een evenement
te promoten.

@thehaguehiphotspots laat een duidelijk format zien dat consistent wordt
doorgevoerd. Details van food, de gevel en het interieur. Mooie, goede
fotografie en een duidelijke stijl, zorgen voor een mooi, herkenbaar
account.
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Hoofdstuk 6
Goed voorbeeld doet
volgen!
Steeds meer winkelgebieden, markthallen, én individuele ondernemers hebben de kracht van social media
ontdekt. Om jouw account te laten groeien, is het goed
om ondernemers in het winkelgebied en een aantal van
hun volgers te gaan volgen. Ook winkelgebieden in de
buurt en Instagram-accounts die de stad promoten zijn
leuk en goed om te volgen (en vergroot de kans dat ze
jou gaan terug volgen).
Hier vind je een aantal accounts van andere winkelgebieden die op dit moment (begin 2019) actief zijn, veel
volgers hebben en een consistente stijl hanteren.
Bekijk wat ze doen, welke onderwerpen ze onder de
aandacht brengen en welke reacties dat bij hun volgers
teweegbrengt. Wat werkt wel en wat werkt niet? Op wie
richten ze zich, wat is hun doelgroep?

Voorbeelden
@Markthal (Rotterdam)
@Folkingestraat_groningen (Groningen)
@utrechtsestraat_officialpage (Amsterdam)
@utrechtsestraat_amsterdam (Amsterdam)
@ChelseamarketNY (NewYork)
@Camdenmarketldn (Londen)
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@Haarlemcityblog (Haarlem)
@kleinehoutstraat (Haarlem)
@stokstraatkwartier (Maastricht)
Den Haag:
@zeeheldenkwartier
@noordeinde
@de_Fred
@fahrenheidstraat
@reinkenstraat
@denneweg
@depassagethehague
@weimarstraatdenhaag
@boekhorststraat_leeft

@stokstraatkwartier (Maastricht)
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@kleinehoutstraat (Haarlem)

@zeeheldenkwartier (Den Haag)
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Hoofdstuk 7.
En nu: Aan de slag!

1. Download de Instagram app op je smartphone.
Je kan Instagram wel via desktop bekijken, maar geen foto’s uploaden. Je zal dus, als je een foto wilt plaatsen, een
smartphone moeten gebruiken.

2. Maak een profiel aan.
Profielfoto: het eerste wat mensen zien als ze op jouw
profiel terechtkomen is de profielfoto. Zorg er dus voor
dat de profielfoto past bij jouw imago. Gebruik het logo
van het winkelgebied. Als je die niet hebt: een sprekende
foto van het gebied; een eyecatcher of mooi sfeerbeeld.

Gebruikersnaam: kies bij voorkeur de naam van het
winkelgebied, die naam wordt immers prominent op het
profiel weergegeven. Bovendien typen gebruikers die
naam in om te zoeken op Instagram!

Bio: hier beschrijf je kort wie je bent en waar je voor staat.
Benoem de unieke eigenschappen van het winkelgebied.
Vergeet ook niet de website te benoemen.
Maak een business profiel aan, zodat je kunt meten wat de
resultaten zijn en advertenties in kunt zetten. Zo wordt het
Instagram-account ook gekoppeld aan jouw Facebookpagina.
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3. Maak een content strategie:
a.

Bepaal jouw doelgroep.

b.	Stel specifieke doelstellingen voor social media op
(zie hoofdstuk 3).
c.	Bepaal de thema’s waarover je gaat posten
(zie hoofstuk 4).
d.

Maak een contentkalender.

4. Shoot & Schrijf!
Schiet meerdere foto’s (ook alvast voor posts in de toekomst) zodat je efficiënt te werk kunt gaan.
Een foto spreekt vaak voor zich, maar de tekst geeft de
foto context. Met het huidige Instagram algoritme is interactie erg belangrijk, dus zorg ervoor dat de tekst likes en
comments teweegbrengt.

Tip: Vergeet het winkelgebied en specifieke
onderneming niet te taggen in locatie tag!
Begin met een paar foto’s om jouw gallery op te bouwen
en plaats daarna wekelijks minstens 2 à 3 foto’s. Zorg
ervoor dat de foto’s van hoge kwaliteit zijn aangezien elke
foto het gebied vertegenwoordigt.
Pas filters en effecten toe in jouw stijl. Blijf zoveel mogelijk
bij hetzelfde soort filter zodat het beeld mooi en rustig
blijft.

5. Hashtag # Hekje
Een #hashtag is een woord of een zin met een hekje (#)
ervoor. Voeg er 2 tot 10 toe aan iedere beschrijving van de
Instagram foto’s om aan te geven wat er te zien valt: het
onderwerp, de locatie, etc. Hashtags zijn belangrijk, omdat
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mensen vaak op woorden zoeken en via hashtags worden
die zoekopdrachten gelinkt aan jouw Instagram-account.

Tip: Gebruik geen hashtags die te lang zijn of te veel
voorkomend. Al kan je een populaire hashtag wel goed
combineren met een zeer specifieke. Bijvoorbeeld
#shopping met #defred en #denhaag.

6. Actie is Reactie.
User generated content. Deel wat klanten over jou
posten; volg actief je volgers en ga interactie met ze aan.
Repost. Een goede manier om jouw klanten en doelgroep
bij je winkelstraat te betrekken is user generated content.
Bekijk de foto’s waar je in getagd bent en kijk welke foto’s
goed genoeg zijn om te reposten. De foto’s moeten van
hoge kwaliteit zijn en bij jouw sfeer & uitstraling passen.
En vergeet niet om het account te taggen die de foto
heeft geplaatst. Dit versterkt de band met jouw volgers.
Je kunt klanten aanmoedigen om jouw eigen hashtag te
gebruiken, bijvoorbeeld #ikbeneenzeeheld of #kleinstraatjegroothart.

7. Begin een promotiecampagne.
Een promotiecampagne is een goede manier om betrokkenheid met de doelgroep te vergroten. Een goed voorbeeld zou kunnen zijn: “Tag een foto van jouw favoriete
winkel/ gerecht/ ondernemer”. Dit zal niet alleen meer
volgers actief maken, maar het zal ook de winkel promoten onder hun eigen volgers.

Tip: Reserveer budget voor het (tijdelijk) inhuren van
een social media expert die jullie op weg kan helpen!
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8. Have fun!
Probeer uit en leer hoe het werkt. Stuur bij en geef niet
op. Veel plezier!

OPMERKING:
Heeft je winkelgebied hulp nodig bij het opstarten van een
socialmedia-account, het ontwikkelen van de contentkalender óf wil je in contact komen met freelance social
media experts? Stuur een e-mail aan Hester Bunnik van
het Haags Retailpunt. smartschoppingdenhaag@gmail.com
www.haagsretailpunt.nl
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Naslagwerk &
achtergrond
informatie
Handige artikelen over Instagram en andere social
media:
www.lightspeedhq.nl/blog/7-tips-om-je-winkel-te-promoten-op-instagram/#ecommerce+restaurant+retail
sproutsocial.com/insights/instagram-bios-for-businesses/
www.anotherconcept.nl/2017/11/23/615/
www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/
www.frankwatching.com/archive/2016/03/18/welk-socialmedia-kanaal-past-het-best-12-platformen-infographic/
www.partout.nl/blog/how-to-de-perfecte-contentkalender/
Bronnen raadplegen:

∙	Instaproof.nl
∙	Kooplust.nl
∙	Ondernemersplein.nl

36

Nawoord
Het Haags Retailpunt zet zich in om winkelgebieden in
Den Haag te versterken, hen uit te dagen en in staat te
stellen om verder te professionaliseren.
De MarketingBoost is een methode om winkelgebieden te
helpen hun marketingactiviteiten naar een hoger niveau
te tillen.
Met de in Den Haag ontwikkelde nieuwe methode krijgt
een winkelgebied hulp bij het opzetten van een praktisch
en uitvoerbaar plan voor evenementen, communicatie en
promotie om het winkelgebied beter op de kaart te zetten.
Tijdens de marketingcoaching van winkelgebieden in
Den Haag met de MarketingBoost, kwam de behoefte aan
inzichten en praktische tips voor het gebruik van social
media in winkelgebieden naar voren. Vandaar dat deze
minigids is ontwikkeld.
Het doel van deze gids is het aanreiken van kennis en
handige tips aan ondernemers, zodat winkelgebieden zich
beter op de kaart kunnen zetten met de nieuwste marketing en communicatiemiddelen.
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“How to Get Social”
met je winkelgebied?
Nederland heeft bijna 5 miljoen Instagram gebruikers.
Zeker weten dat daar een deel van jouw klanten
tussen zit! Gebruik Instagram als het online
visitekaartje van jouw winkelgebied en versterk het
imago.
Hoe?
Dat lees je in deze minigids.
Met handige tips, inspirerende voorbeelden en
een stap-voor-stap handleiding.

Deze mini gids is ontwikkeld door Zuidwestzevenmarketing
(Nienke Veenstra) in opdracht van het Haags Retailpunt,
ter ondersteuning van marketingactiviteiten in Haagse
winkelgebieden.

