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Groet de klant op een informele manier

Introduceer jezelf

Gebruik je voornaam

Noem de klant bij zijn of haar voornaam

Schrijf 'jij' in plaats van 'u'

Schrijf 'ik' in plaats van 'wij' en 'mij' in plaats van ‘ons kantoor'

In proactieve reacties, leg uit hoe je het bericht hebt gevonden

Plak een echt gezicht op je kantoor. Probeer eens een profielfoto met een leuke

foto van je werknemers of eigenaars. Het logo kan er altijd bij in een hoekje.

Leg zaken vast die rond je kantoor gebeuren. Een verjaardag, een geboorte, het

afsluiten van een verzekering met een goede klant, een teambuilding, nieuwe

bureaustoelen enz. Laat zien met hoeveel passie jij jouw beroep uitoefent.

Werk vanuit het ‘People 2 People’ principe. Door mensen op die manier te

betrekken bij het bedrijf, ga je ervoor zorgen dat mensen een band met je kantoor

zullen creëren en dat ze met jou willen samenwerken.

Maak je kantoor persoonlijk!

Hoe reageer je best op een slechte recensie
of negatieve reactie?

Val op in de oriëntatiefase van potentiële
leads



Start met ‘why’

Vertaal je ‘why’

Kijk naar de kanalen

Start met meten en stop er nooit mee
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2.

3.
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De grootste reden waarom mensen een social mediapagina ontvolgen of disliken, is

door het feit dat de posts of de content te reclamegericht zijn.

Om erover te waken dat mensen niet afhaken op jouw accounts, hou je best 

'The 80 % rule' in je achterhoofd. Deze regel zegt: "van de 10 posts die je doet,

mogen er maximaal 2 reclamegericht zijn."

In 4 stappen naar de social media strategie

The 80 % rule

Bekijk het filmpje!



Social media engagement laat zich het best vertalen door ‘betrokkenheid op social

media’. Het is een begrip dat aangeeft in hoeverre mensen de social mediaberichten

van jouw merk interessant vinden. Er is op de meeste platformen geen alles-in-één

maatstaf voor social media engagement. Betrokkenheid wordt daarom meestal

bepaald door een combinatie van statistieken (likes, shares, volgers, comments enz.),

afhankelijk van welke relevant zijn voor een organisatie. 

Dankzij het interactieratio hoef je niet alle individuele cijfers te interpreteren als je

wilt zien wat jouw best presterende social mediaberichten zijn. Onze formule:

In andere woorden: het aantal mensen dat een vorm van betrokkenheid vertoont met

jouw bericht ten opzichte van het totaal aantal mensen dat jouw bericht te zien krijgt.

betrokken gebruikers
uniek berichtbereik

x 100

Social media engagement



Plaats één afbeelding op drie social mediaplatformen, en je krijgt drie verschillende

afbeeldingen te zien. Dat wil zeggen, anders uitgesneden of weergegeven. Hoe klein

dat probleem ook is, het ziet er toch niet echt professioneel uit. Omdat succes in de

details zit, doe je er goed aan om je visuele content telkens precies vorm te geven

volgens de aanbevolen afbeeldingsformaten van de platformen. Die formaten hoef je

niet zelf handmatig te gaan zoeken; dat hebben wij voor je gedaan.

Elk platform heeft zijn eigen afmetingen



Merkpersoonlijkheid: De toon die je kiest moet dus passen bij je merk.

Concurrentie: Vermijd een toon die exact hetzelfde is als die van je concurrent,

omdat je dan het risico loopt te verzanden in middelmaat. Wees onderscheidend.

Publiek: Zorg ervoor dat je toon past bij je publiek. Of beter gezegd, zorg ervoor

dat die past bij de verwachtingen van je publiek. Een ouderwets merk dat

jongeren met straattaal aanspreekt ‘omdat dat is hoe zij praten’ is gedoemd te

mislukken.

Als je vaker reageert op berichten, probeer daar dan ook eens een conversational

tone-of-voice bij te gebruiken. Dat houdt simpel gezegd in dat je zoveel mogelijk

schrijft zoals je offline zou spreken. Vooral uitnodigende retoriek kan daarin belangrijk

zijn. Door enthousiast, met humor en emotie te reageren, laat je namelijk zien dat je

openstaat voor nieuwe reacties. En hoe meer reacties, hoe vaker jouw post volgens

de social media algoritmes vertoond wordt. Net als het creëren van een goed

merkverhaal, is een onderscheidende tone-of-voice gebaseerd op drie elementen:

1.

2.

3.

Gebruik steeds een conversational tone-of-
voice



Voldoening
De meest gedeelde content is content die voldoening geeft na het lezen ervan. De

lezer (of kijker/luisteraar) moet zich nét iets slimmer of vrolijker voelen dan hij was

voordat hij jouw content tot zich nam. Zo’n gevoel van voldoening is gemakkelijk te

creëren: bied gewoon een antwoord of oplossing voor een bestaande vraag, die

relevant is voor je publiek. Hoe ontstond de bankencrisis exact? Waarom zijn bananen

krom? Wat is de beste tijd om te posten op social media? Door dit soort vragen niet

alleen te stellen, maar ook te beantwoorden, ontstaat er een prettig gevoel bij je lezer.

Aantrekkelijk design
Of het nu om een webpagina, nieuwsartikel of video gaat: het design van content kan

een stuk maken of breken. Dat begint al bij het moment waarop een bezoeker

onbewust bepaalt of hij doorleest of afhaakt. Omdat een afhakende bezoeker niets

kan delen, is design een belangrijke factor in de deelbaarheid van je content.

Daarnaast kan goed design helpen een wow-factor te creëren. Content wordt dan

voornamelijk vanwege het design verder verspreid op social media. 

Verrassingselement
Content die niet strookt met bestaande denkpatronen, wordt vaker gedeeld. Een

klein testje. Ga eens na welk artikel je eerder zou willen lezen:

A. Begin je strategie met een duidelijk doel

B. Houd rekening met je doelgroep in jouw communicatie

C. Waarom marketing voor verzekeringsmaatschappijen onzin is

5 triggers waardoor mensen je content gaan
delen



Ik vermoed dat je op titel C zou klikken ...

De eerste twee titels zijn namelijk open deuren, waar de derde echt stopping power

heeft. Je bent het hoogstwaarschijnlijk oneens met de auteur, maar kan het toch niet

laten om even een kijkje te nemen. Je leest het stuk hoofdschuddend, raakt

gefrustreerd en besluit het te delen op je social media met kritische kanttekeningen.

Maar... je déélt het wel.

Emotie
Informatieve en praktische content heeft een positief effect op de deelbaarheid,

zagen we bij punt 1. Maar je kunt het ook over de tegenovergestelde boeg gooien, en

juist emotionele content publiceren. Emoties en gevoelens willen we namelijk van

nature delen, positief en negatief. Dat is waarom je van vrienden en contacten bij

uitstek emotionele content op social media aangeraden krijgt; “Wat een aangrijpend

stuk, dit moet je echt even lezen”, of “Haha, check dit filmpje” zal je bekend in de oren

klinken. Daar kun je gebruik van maken in je content. Het maakt niet uit of het nu een

aangrijpend filmpje, een humoristische column of een verdrietig verhaal is. Als je een

emotie losmaakt bij je lezer, zal hij veel eerder geneigd zijn om je content te delen.

Uitdaging
Het laatste punt is nogal buitengewoon, maar wordt toch weleens vergeten: als je wilt

dat je content gedeeld wordt, vraag het gewoon. Natuurlijk hoeft je het niet altijd zo

plat en letterlijk te verwoorden. Een oproep om een post of artikel te delen met als

argument dat je zo samen meer mensen kunt bereiken, werkt vaak ook behoorlijk

goed. Als jouw volgers achter de boodschap staan, zijn ze in veel gevallen bereid je

content inderdaad te delen.



Ga naar klanten toe
Goede content is content die jouw klanten willen lezen. Als je even geen inspiratie

hebt voor een nieuwe blog of social media post, kan dat dus betekenen dat je de

verbinding met die klant bent verloren. Om nieuwe ideeën op te doen, moet je

jouw klant dus weer even gaan opzoeken. Wat houdt de klant bezig, waar zit hij mee,

welke informatiebehoefte heeft hij op dit moment? 
 

Analyseer wat op je website gezocht wordt
Misschien gaat je inspiratiedip wel samen met het gevoel dat de onderwerpen en

relevante invalshoeken simpelweg op zijn. Alles is al uitvoerig behandeld, je website

barst van de goed gelezen blogs en andere content. Wat kan je nu nog méér doen?

Het mooie is: daar geven je websitebezoekers meestal zelf antwoord op. Niet alleen

door keywords in Google, maar ook met interne zoekopdrachten. Dit zijn zoek-

opdrachten die een bezoeker via een zoekbalk uitvoert op jouw site. Zo krijg je dus

zonder al te veel moeite een overzicht met termen waar jouw sitebezoekers naar

zoeken. Daar zit ongetwijfeld veel tussen dat minder geschikt is, maar waarschijnlijk

vind je toch wel iets nieuws. 
 

Bekijk hoe er gereageerd werd op eerdere content
Deze methode werkt alleen als je reacties hebt gekregen op eerdere content,

bijvoorbeeld op social media. In dat soort reacties zit namelijk bruikbare feedback

verscholen, die jij kunt gebruiken voor nieuwe artikelen en posts. 
 

Luister naar experts
Als je gebrek aan inspiratie wordt veroorzaakt doordat je achterloopt op de laatste

trends in de markt, is deze methode aan te raden. Het is dan namelijk tijd om je kennis

op te schroeven, zodat de ideeën als vanzelf weer komen aanwaaien. De beste manier

om zo’n achterstand in te halen, is door te luisteren naar wat de top in je vakgebied te

zeggen heeft. Als het goed is weet je welke mensen in jouw branche toonaangevend

zijn, dus moet het geen probleem zijn om ze te vinden. Geef je eigen draai aan de

onderwerpen, ontwikkel je eigen visie en er opent zich een wereld aan mogelijkheden

voor nieuwe content. 

5 manieren om inspiratie te vinden



Schrijf je in voor nieuwsbrieven van vakmedia
Voor verzekeringsmakelaars zijn er vast en zeker sites, online tijdschriften en

platforms waar kennis gedeeld wordt. Het probleem is dat het regelmatig bezoeken

van die sites er door de waan van de dag bij inschiet. Schrijf je daarom in voor de

nieuwsbrieven van dit soort kennisplatformen, een optie die vrijwel altijd gratis wordt

aangeboden.

Gouden regel

Communiceer zowel on- en offline vertrekkend vanuit jouw normen en

waarden!



OVERZICHT
Q&A



Als iemand een negatieve reactie of een slechte recensie op je social mediapagina

plaatst, dan kan je die als beheerder toch ook gewoon verwijderen?
Klopt, negatieve berichten kunnen schade aanbrengen aan je reputatie MAAR het is

wetenschappelijk bewezen dat openbare reacties (op een positieve manier

geschreven) door het bedrijf zelf, op die negatieve berichten, dit negatieve effect te

niet doen. Door je bericht te personaliseren kom je open en vriendelijk over en

verklein je de afstand tot jezelf. Personalisatie leidt tot meer tevreden klanten, omdat

het leidt tot meer merkbetrokkenheid, waardoor ze jouw merk eerder kiezen en

positieve social media berichten delen over jouw merk. 

Hoe zinvol is het om al je "vrienden" uit te nodigen om je pagina leuk te vinden?
Dit kan zeker geen kwaad omdat het jouw visibiliteit en bereik enkel maar ten goede

kan komen. Een bezoeker ziet hoeveel volgers je hebt en als je er veel hebt, dan heeft

dit een positief effect op jouw kantoorimago. Let wel, als je 1000 volgers hebt, maar

geen likes of reacties op jouw berichten dan is dat weer minder positief. Dus volgers

generen is één ding, maar het is ook belangrijk om deze zoveel mogelijk te activeren

door bijvoorbeeld een vraag te stellen waardoor je reacties en social media

engagement uitlokt. 

Is het een goed idee om emoji's toe te voegen aan mijn Facebookpost of wordt dit

vooral als storend ervaren? 
Emoji's zijn zeker een goed idee omdat deze visueel de aandacht trekken, wat

natuurlijk de bedoeling is van een post. Onze tip: gebruik deze zeker maar overdrijf

niet. Ga eens goed door de lijst van beschikbare emoji's. Je zal zien dat er een ruime

keuze is en dat er zeker ook emoji's bestaan die zakelijk genoeg zijn om te gebruiken

als verzekeringsmakelaar.

Mag je iemand "taggen" in een post of foto zonder toestemming van die persoon?
Dit staat omschreven in de algemene voorwaarden van het social mediakanaal in

kwestie. De verantwoordelijkheid ligt bij de getagde persoon die in zijn/haar profiel

zelf kan instellen of hij/zij wel of niet wil getagd worden door 'enkel vrienden' of

'iedereen'. Een persoon kan ook op elk platform eigen tags verwijderen indien hij/zij

dat wenst.
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