
Insta(nt)-
marketing

‘E
enduurzame
levensstijl. Tja, je
weetmisschienwel
dathet zaak is je le-
vensstijl aan tepas-

sen,maar eerlijk gezegd zie je er
als eenberg tegenop. (…)Danheb
ik goednieuws voor je: een leuken
fijn leven leiden terwijl je binnen
degrenzen vandeaardeblijft,
het kan! Ikwil jou (endeplaneet)
hierbij helpen’, valt te lezenophet
Instagram-account vanMarije
Douma (40).Doumabrengt ophet
socialemedium(@marije_sustai-
nablecollective) ondermeer een
‘garderobecheck’ voorduurzame
kledingenhaarduurzamewin-
kelgidsonderdeaandacht.Met
succes. Zeheeft bijna3000 volgers
engaf al verschillende interviews
overwat zedoet.Haardigitale
klantenbestandgroeit naar eigen
zeggengestaag.

Instagram?Dat is tochvoor vakantiekiekjes
enkattenfoto’s?Nee, ookondernemers
gebruiken Insta, omhunproduct onderde
aandacht te brengen. ‘Het is debesteplekom
eenvisueel verhaal te vertellen.’

DoorSusanSjouwerman

Instagram loopt
welhet risiconet
zo commercieel
tewordenals
Facebook.

ZoalsDoumazijn er veelmeer
ondernemersdiehun Instagram-
accounts voorzien vanwervende
marketingteksten.Wiedoorde
berichtenophetplatformscrolt,
struikelt overde coaches, interi-
eurstylistenen fotografendiehun
deskundigheid aanprijzenende
productenofdienstendiedaarbij
horen.Ophunverkoopwaar lijken
ze altijd korting te geven.Geïn-
teresseerdenmoetenniet te lang
wachtenmethunaankoop,want
telkens zijn er ‘nogmaardrieplek-
kenover’.

Privélevendelen
Dat Instagramzoenthousiast
wordt gebruikt door zzp’ers en
bedrijven isniet zonder reden.
De interactie tussen zakelijke
accounts enhunvolgers is ophet
platformtienkeer groterdanop
Facebookenmaar liefst 84keer
groter danopTwitter, ontdekte
hetAmerikaansemarktonder-
zoeksbureauForrester. Zo’n80%
vanalle gebruikers op Instagram
volgtminstens éénbedrijf en30%
heeftweleens iets gekocht viahet
socialemedium.Wereldwijd zijn
er ongeveer 25miljoen zakelijke
accounts actief.
‘Het isdebesteplekomeen

visueel verhaal te vertellen.Meteen
combinatie van foto’s, video’s en
tekstkun jemensenaan jebinden’,
zegt Instagram-kennerKirsten
Jassies (45). Ze volgtdeontwik-
kelingenophetplatformsindsde
beginjarenenschreefhetboek
Instaproof,waarinzeuiteenzet
hoemensenpopulariteit ophet
mediumkunnenvergaren.Volgens
haar is Instagramechtandersdan
FacebookenLinkedInalshetgaat
omcommunicatiemetdedoel-

groep. ‘Naasthet visuelekarakter
isdecombinatie vanhet zakelijke
enhetpersoonlijkeop Instagram
sterkaanwezig.Het is eenomge-
vingwaarineenondernemerzijn
ofhaarprivélevendagelijkskande-
len.Vooreenpotentiëleklant voelt
iemanddichtbij endatmaakthet
makkelijkeromcontact temaken.’
Andere socialemedia zijn

afstandelijker, zegt Jassies. ‘Lin-
kedIn is veelminderpersoonlijk
enhetdraaitmetnameomtekst.
Je kuntwel één fotoof een linkje
plaatsen,maardat is hetdan.
Facebook is inwezenheel per-
soonlijk,maarmensen vertellen
daarnauwelijksnogwat ze vandag
tot dagbeleven.Bovendien zijn er
meerbedrijvenenmedia actief
danmensen.’

Gemopper en gezeur
Doumawas tot april nogeigenaar
vaneenwinkel in tweedehands
kinderkledingen speelgoed. Ze
begonmetonlinemarketing voor
dewinkel opFacebook,maar
stapteovernaar Instagramom
eenanderpubliek tebereiken. ‘Op
Facebook zaten vooral bekenden.
Op Instagramkun jedoorhet
gebruik vanhashtags en via je
eigen startpagina snel in contact
komenmet gebruikersdie jenog
niet kent. En ikhadal snel doordat
de sfeer op Instagramveel posi-
tiever is.Mensenzijn enthousiast
voor elkaar.OpFacebook is er veel
gemopper engezeur.’
Deprincipes vanmarketing zijn

haarbekend; zewerkte eerder als
marketingcommunicatiemede-
werkerbij hetCentraalMuseum
inUtrecht. Toch is voor effectieve
marketingop socialemedia extra
kennisnodig, ontdekte ze. ‘Ikheb

l Zorgdat je feed
(depaginamet
foto’s) herkenbaar is.
Denkaan selfiesof
interieurfoto’s in een
kenmerkende stijl.De
kans isdangroterdat
eengebruiker stopt
met scrollenende
tekstbij de foto leest.

l Probeerniet in elk
bericht iets te verko-
pen.Marketeersheb-
benonderzochtdat
de idealeverhouding
is omin80%vande
berichteneenverhaal
te vertellenen in20%
vandeberichten
eenproductaan te
prijzen.

l Uit eengoedbericht
komt interactie
voort. Vertel volgers
ietswat zenogniet
wisten, roepemotie
opof inspireer ze.
Hoemeer interactie,
hoegroterhetaantal
gebruikersdat jouw
bericht te zienkrijgt.

30%vande Instagram-gebruikers heeft
iets gekocht via het socialemedium
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eenaantal cursussengevolgden
uiteindelijkhetmeest geleerd van
mijnbusinesscoach. Zij vertelde
medat jeniet zoveel volgersnodig
hebt, alshetmaar volgers zijndie
jouecht interessant vindenen
bereid zijn iets bij je te kopen.’
Jassies, die ook trainingengeeft

aanondernemers, beaamtdat.
‘Sociaal zijn is debestemarke-
ting. Jemoet tijdbestedenaan
je volgers.Mensen vanwie je
denktdathet potentiële
klanten zijn, volg je
terug. Indie volgers
moet je interesse
tonen: reageer op
hunberichten. Je
bentmisschien
eenbedrijf,maar
jemoet je alsmens
gedragen.’
PsycholoogEugène

Oostveen (46) probeert op Insta-
gramzoveelmogelijk interactie te
hebbenmet zijn volgers.Opzijn
account (@dezelfbeeldpsycho-
loog)houdthij onder andere chal-
lenges rondomzelfvertrouwen,
veerkracht enbeweging,waar
gebruikers gratis aankunnen
meedoen.Hijmotiveert deelne-
mersmetfilmpjesop Instagram
Live,waarinhij sportendenmedi-
terend te zien is.
‘Ik vindhetbelangrijk omaan

marketingop Instagramtedoen:
mijndoelgroep zit hier,maar ik
wil vooralmijnbedrijf eengezicht
geven.Daarvoor ishet platform
heel geschikt.Het is laagdrempe-
lig en ikkaner creatief zijn.’
Oostveenhaalt er geenklanten

uit voor zijn eerstelijnspsycholo-

giepraktijk –die komenvia een
doorverwijzing vandehuisarts
–maarwel klanten voor zijn
onderneming rondompreventie
vanmentale klachten. ‘Mensen
die affiniteit hebbenmet gezond-
heid, gaanmij volgenendoenmee
metde challenges.Dat kan leiden
tot eenabonnementopdeonline-
leeromgevingen -communitydie
ik gebouwdheb.’Koude verkoop

is er op Instagramniet bij, zegt
hij. ‘Het gaat allereerst

om inspiratie, verbin-
ding enplezier.’

Origineel
Een relatiemet vol-
gers ismooi,maar
is die ookoprecht?

Enwordengebrui-
kersniet eenbeetje gek

vanal diemarketingop
hetplatform?Er zit eenkeerzijde
aan Instagram-marketing, geeft
Jassies toe. ‘Ik ergermezelf ook
aandeberichtendie ergopelkaar
lijken: eenpersoonlijk verhaal,
metdaarna eenaanbiedingofde
oproep je ergens voor in te schrij-
ven.Het zijnbewezenmarketing-
methodes, dus ik snapdat ze veel
gebruiktworden.Maar je kunt
beter origineel zijn.’
Volgenshaar loopt Instagram

het risiconet zo commercieel te
wordenals Facebook. ‘Er isniet
alleen veelmarketing,maarook
veel reclame.Het kanzijndathet
platformwaarde verliest.Daarom
moet je als ondernemernooit alles
op Instagram inzetten.Blijf je
anderemarketingkanalenonder-
houden.’q

‘Je bent een bedrijf,maar je
moet je alsmens gedragen’
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