
1. Niet iedereen ziet je posts
 Als je 200 volgers hebt, dan is het goed mogelijk dat je post maar aan 20 volgers 
 getoond wordt. Niet iedereen ziet dus al je posts. Hoe frequenter je post, hoe meer
 likes je krijgt, hoe meer mensen je post gaan zien.

2. Naam Facebookpagina
 Kies een korte naam voor je Facebookpagina want dan kan je die ook gebruiken 
 voor Instagram. Daar zijn namen beperkt tot 30 tekens.

3.  Profielinfo
 Zorg dat je profielinfo volledig is.

4.  Langzaam
 Social media zijn langzaam: het aantal volgers groeit traag aan.  Zelfs voor 
 bedrijven die frequent posten, duurt het 16 tot 18 maanden voor ze hun 
 aantal volgers exponentieel zien toenemen.
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inspiratie voor hoevewinkels

Actief zijn op sociale media is op vandaag een must 
geworden. Doe je het niet, dan verlies je met redelijk 
grote zekerheid potentiële klanten omdat deze je 
simpelweg niet vinden online. Ook voor hoeve-
producenten liggen hier kansen. Ben je al actief op 
sociale media? Bekijk dan zeker nog eens onze tips.

Probeer met zo veel mogelijk punten rekening te 
houden zodat je nog beter gevonden wordt.

SOCIALE MEDIA : FACEBOOK

win-win voor jou en de klant
• Hou rekening met onderstaande tips. Het zal je meer kansen geven op succesvolle   

sociale mediakanalen waardoor je klantenbetrokkenheid kan verhogen.



5. Vertrouwen opbouwen met je volger.
 Ga niet te snel de commerciële toer op.  Geef je volger weetjes mee over het 
 bedrijf of de sector en vertel wie je bent. Wees behulpzaam: geef je volgers de  
 ruimte om je vragen te stellen en je zo als expert te zien. Focus op service en 
 niet te veel op het commerciële.

6. Vraag je familie/vrienden niet om je te volgen
 Deze tip klinkt vreemd, maar als de eerste 4 likes van een student zijn, dan zal 
 je pagina daarnaast ook vooral aan andere studenten voorgesteld worden.  
 Zorg er voor dat je post of pagina vooral geliked wordt door mensen met het 
 profiel van je doelgroep. Vind om deze reden ook nooit je eigen post leuk.  

7. Video > foto > tekst > link
 Posts met video scoren beter dan deze waar enkel een foto op staat. Ze worden 
 ook aan meer volgers getoond.  Posts met foto scoren beter dan post met enkel 
 tekst. Enkel tekst scoort op zijn beurt beter dan posts met enkel een link.

8.  De ene foto is de andere niet
 Ook tussen foto’s zit er een verschil in gewicht (hoe freqent die getoond worden 
 en hoeveel mensen je post zien). Foto’s met mensen scoren beter dan die met 
 bijvoorbeeld gebouwen. Gezichten scoren beter dan foto’s met een volledig 
 lichaam. Kleur scoort beter dan grijs, pastel beter dan fel. Een foto met een 
 professioneel toestel beter dan een genomen met de gsm. Bekijk zeker ook 
 de fiche rond het maken van goede foto’s met je smartphone.

9.  Zondag = postdag
 Voor de verschillende dagen
 van de week is er een verschil. 
 Op zondag krijgen het meeste 
 mensen je post te zien. De 
 volgorde van de dagen zou 
 als volgt gerankt zijn:
 1. zondag 
 2. zaterdag 
 3. donderdag   
 4. vrijdag 
 5. woensdag 
 6. dinsdag
 7. maandag
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Foto persoon met camera:

10.  Kort is beter
 Kortere posts zijn beter dan lange. Vaak worden enkel de eerste vier regels 
 gelezen of getoond. Wil je meer zien, dan moet je op ‘meer lezen’ klikken, wat  
 slechts 3% van de lezers doet.  Zet steeds de essentie bovenaan en hou het kort.

11.  Gezocht: positieve antwoorden
 Wil je interactie met je volgers, stel hen dan een vraag.  Zorg er voor dat je vragen 
 positieve antwoorden geven. Vraag niet: wat vind je van onze winkel? Want dan is 
 er een kans dat iemand zegt dat hij het maar niks vindt. Vraag liever: wat vind je zo 
 tof aan onze winkel?

12.  Een beetje commanderen mag
 Vertel wat de mensen moeten doen: klik hier, deel, like,... Maak het hen 
 gemakkelijk.

13.  Mooie foto’s
 Als je zelf geen foto hebt die past bij je post, haal er dan bijvoorbeeld een van 
 de volgende websites: Pixabay, Pexel, Unsplash, Stockpict of Stokio. Ze zijn 
 allemaal van goede kwaliteit en gratis.

14. Post regelmatig
 4 à 5 keer per week. De inspiratiefiche over contentplanning kan je hierbij helpen.

15.  Reageer op reacties
 Als mensen reageren op je posts, geef hen dan een like of een reactie. Ze gaan dit 
 zeker appreciëren en misschien worden ze wel één van je ambassadeurs...
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