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inspiratie voor hoevewinkels

Starten met sociale media en er ook blijvend op inzetten 
vraagt wat tijd. Je leest dat je best meerdere keren per week 
iets post en de moed zakt je misschien al in de schoenen. 
Een contentkalender kan je helpen. Het is een praktisch 
hulpmiddel waarbij je op voorhand al eens nadenkt over de 
inhoud van je posts. Op deze manier zorg je voor variatie en 
regelmaat. 

Bij Facebook en Instagram kan je op voorhand je posts 
instellen. Deze worden dan gepubliceerd op een moment 
dat je zelf kiest. Zo kan je op een moment dat voor jou goed 
past (bv. iedere maandagvoormiddag tussen 9u00 en 
10u30) meerdere posts tegelijk opmaken en klaarzetten 
die dan op verschillende momenten online verschijnen.

PLANNIng van je posts op sociale media

win-win voor jou en de klant
•  Met een systeem van contentplanning kies je zelf op welk moment je tijd neemt om met 

je sociale media bezig te zijn. Je kan de posts voor een langere periode voorbereiden. Als 
je even geen inspiratie hebt, dan kijk je snel eens naar je rubrieken om ideeën op te doen.



 1. Bedenk verschillende rubrieken voor je posts 
 Denk aan volgende rubrieken/thema’s:
 - product in de kijker
 - klant aan het woord
 - weetje over het bedrijf
 - achter de schermen bij de productie
 - medewerker in de kijker/aan het woord
 - actua / speciale dag / actie
 - inspiratie of hoe aan de slag met onze producten
 - collega’s / nieuwe initiatieven / samenwerkingen die je aangaat
 Rubrieken kunnen zorgen voor meer inspiratie. Ze houden het boeiend voor je  
 volgers. Zorg wel voor voldoende afwisseling.  
   

 

 
  

 
 

• Tip: als je een goed idee hebt, schrijf dit dan ergens op. Hetzelfde met foto’s of video’s. 
 Vanaf het moment dat je denkt: ‘Dit is iets wat ik wil laten zien aan mijn klanten en volgers”, 
 neem er dan een foto van of maak een video. Je hoeft deze daarom niet meteen te publiceren.

tip
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Foto persoon met camera:

2. Kalender
 In sommige periodes heb je veel inspiratie en soms duurt het dagen of weken voor je  
 weet waarover je kan posten. Om dit te vermijden kan een kalender werken. In een   
 contentkalender vul je aan waarover je wil posten, hoe je dit wil doen en wanneer iets  
 moet verschijnen. Maak een contentkalender voor een periode van een half jaar en plan 
 daar je posts in. Combineer dit met de rubrieken/thema’s uit tip 1 en je hebt voor een 
 langere periode al een belangrijke basis. Probeer je kalender zo voor te bereiden, maar 
 panikeer niet als dit niet meteen lukt. Eenmaal je kalender afgewerkt is, kun je in de 
 daaropvolgende jaren bepaalde onderwerpen misschien nog hergebruiken.

 Speciale dagen of periodes zoals moederdag, mei plasticvrij, maaimeiniet, dag van de  
 huisdieren,,...) zijn dankbare onderwerpen om iets rond te posten. Zo ook bijvoorbeeld de 
 Week van de Korte Keten. Neem ze dus zeker op in je kalender. Een overzicht van deze 
	 dagen	is	te	vinden	op	websites	zoals	https://www.fijnedagvan.nl/overzicht/kalender.		
 Je zal zien: voor zo goed als iedere dag op de kalender is er wel een “dag van”.

 Maak je kalender bv. in Excel. Noteer bij de juiste datum de tekst van je post en welk 
	 materiaal	(foto	of	filmpje)	je	nodig	hebt.	De	nodige	foto’s	of	video’s	hou	je	best	bij	in	een	
 apart mapje waarbij de datum van de post wordt opgenomen in de naam van het 
 bestand. Een voorbeeld van een contentkalender met rubrieken kan je online vinden. 

3. Inplannen van posts
 Het op voorhand inplannen van een post op Facebook kan als volgt:
 - stap 1:  log in op Facebook en ga naar je bedrijfspagina
 - stap 2: ga naar Studio voor makers aan de linkerkant van de pagina of klik op ‘Bericht 
   maken’ en kies dan onderaan voor ‘Studio voor makers’.  In de ‘new post composer’ kan 
   je alle info ingeven voor je nieuw bericht, foto’s of video’s toevoegen, een locatie opgeven 
         en kiezen wanneer je het bericht wil publiceren. 
 - stap 3: klik links op Inhoudsbibliotheek en daaronder op berichten en je krijgt een           
          overzicht van al je berichten. Wil je de geplande berichten bekijken, dan klik je op ‘Gepland’.
 - stap 4: in de inhoudsbibliotheek zie je voor iedere post ook hoeveel keer deze werd 
   weergegeven, hoeveel mensen je hebt bereikt, de betrokkenheid, het aantal klikken 
   op links, het aantal opmerkingen, hoeveel keer je post gedeeld werd en hoeveel 
   reacties er gekomen zijn. Hier zie je dus welke posts populair zijn bij je publiek.
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