
Interior & retail  
Instagram 2022

#alleensamen #shopsmallbusiness #covid #challengeaccepted #ikdoenietmeermee #rave #blacklivesmatter 

#lgbtq🌈 #blackouttuesday #hustlehard #genderfluid #noplanetb #beerislife #bodyposi #climatechangeisreal #howyouhome #plantpowered 

#jungalowstyle #Ihavethisthingwithpink #smallspacesquad #faceyourart #seekthesimplicity #bohochic #socialmediadetox #tiktokdances 
#foryoupage #vintagefinds #handmade #blackouttuesday #makechange #slowliving #lowimpactliving #womensupportwomen #kombuchagirl 
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KIRSTEN JASSIES  

TRAINER - (KEYNOTE) SPREKER 

INSTAGRAM - VLOGGEN - INFLUENCERS 

KIRSTENJASSIES.NL

#BIERFLUENCER🍺

#WROTEBOOKS📒

#SELFIEQUEEN👸

http://KIRSTENJASSIES.NL


De algoritmes sturen op emotie
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Too much, too addictive?
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De social media 
kanalen BEPALEN:  

 
Nieuwe features, 

nieuwe focus, 
nieuwe navigatie



Denk niet: plaatje, praatje. 
De taal voor social media is opvallend en 
visueel. Je moet erdoor stoppen  
met swipen of scrollen. 
 
Opvallend   
In kleur.  
In vorm.  
In format. 
In boodschap.  

Je Beeldtaal: MAKE IT FUN - MAKE IT LIGHT

@zeikschrift



• 2 miljard gebruikers 
wereldwijd 

• 70% ervan kijkt dagelijks 
Stories 

• 6,6 miljoen NL gebruikers 
• 4 miljoen NL dagelijks 
• Man / Vrouw 45/55 
• 44% vd gebruikers shopt 

wekelijks (US) 
• TikTok is Insta voorbij (tot 20 

jaar)

Insta Stats
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Content

@KIRSTENJASSIES #kickasscontent



De 10 Contentvormen  
op Insta 
1.PROFIELPAGINA

2.BERICHTENFEED

3.STORIES

4.UITGELICHTE STORIES

5.LIVESTREAMEN

6.REELS

7.IGTV

8.GIDSEN 
9.SHOP

10.FILTERS

1

2

4

5

6, 7, 8, 9, 10

3,
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Je INSTA styleguide

Neem je missie, visie, merkwaarden en 
huisstijl en breid deze uit naar een 
complete beeldtaal. 
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Iederen kan nu Linken in Stories

@KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENT

Maar doe het niet de hele tijd! 



Instagram wanted to build a community that valued 
art and creativity. Instead, “they built a mall” 

- uit: No Filter van Sarah Frier - 
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ALLES shoppable!



@KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENT

SHOPPING
                     
            

    

    



REELS: short form video

“Pak het podium en entertain je volgers:  
kies een kort fragment uit een liedje en neem 

in een nieuwe context je eigen video op.  
 

Een tutorial, een verkleedpartij, een grapje, 
een vibe: vertel een verhaal in 15, 30 of 60 

seconden.”
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Format vs Challenge



Trend: Augmented Reality (AR) Filters 

• Je kunt zelf ook filters (laten) maken zoals HEMA 
dat deed met bureau Gospooky voor hun 
subbrand B.A.E.  

• Check ook de Nederlandse Chris Pelk die 
gezichtsfilters maakt voor Instagram en veel 
Internationale artiesten @chrispelk 

• Dit doe je door de 3D filters te ontwerpen in de 
software van Facebook Spark AR Studio en ze 
dan in te dienen voor goedkeuring 

• De Head quiz, challenges als welk karakter ben ik, 
glitters, Q&A, spelletje als Space Invaders. Volg 
bv https://www.instagram.com/face.effects/ 

https://www.instagram.com/face.effects/


Instagram Gidsen: mooie combi met influencers 

Gidsen zijn een verzameling 
gecureerde plaatsen, producten of 
berichten in de vorm van een 
‘blog’bericht. 

Je vindt ze bij via de shop-knop in je 
navigatie, op iemands profiel en 
aangejaagd in de berichtenfeed of 
via Stories
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Content Kalender: zelf maken of in een tool

@FRANKWATCHING @KIRSTENJASSIES @INSTAPROOFNL



Strategie



PROFIELPAGINA & FEED

• Om nieuwe volgers aan je te binden 
• Drie keer per week minimaal 
• Om bestaande volgers regelmatig te laten zien 

wat je doet 
• Zorg voor een duidelijke, relevante/mooie foto/

video feed om nieuwe volgers aan je te binden 
• Foto’s/video’s moet voor je bestaande volgers 

herkenbaar zijn in de feed 
• Heb focus op 1 doelgroep met 1 onderwerp in  

1 stijl 
• Geef titels aan je uitgelichte Stories zoals de 

navigatie op je website 
• Monitor de foto’s waarin je getagt wordt en 

repost 
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22

Je hebt 3(!) seconden om iemand te overtuigen

 
Beschouw de bio als jullie ‘elevator pitch’

• Wie ben je?

• Wat doe je?

• Wat maakt jou(w bedrijf) uniek?

• Waarom moet ik jou volgen? 

> Wat is de meerwaarde voor mij?


Werk met:

•Steekwoorden/korte zinnen

•Enters

•Emoji’s

•Triggers

‘VERKOOP' JE MEERWAARDE IN JE BIO
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Je (business) doel bereiken!

@the.holistic.psychologist@vanessalau.co
@433



Goede Copy: inhoud en vorm!

Kapitalen

Spaties en lege regels


Emojies



STORIES
• Views op Stories zijn de views op de 

tijdlijn voorbij

• Talking heads werken supergoed: men 

leert jou echt kennen!

• Vertel een verhaal in 4 tot 6 Stories 

tegelijk (zo mogelijk dagelijks)

• Denk in formats / rubrieken in je 

verschillende pijlers

• Maak gebruik van video, boomerangs en 

bewegend beeld,  wissel af met Stills 
(foto’s)


• Gebruik de interactie elementen zoals de 
vraag, de poll, en de emoji-slider zodat 
er meer interactie komt met je doelgroep
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Livestreamen

Net als IRL

- Voorbeelden: Defano.holwijn met zijn late.live, 
@DJNice en congresswoman @aoc 

- Tijdens Corona superpopulair geworden 
- Aankondigen en vragen verzamelen! 
- Live gaan met iemand anders (marketing!) 
- Niet langer dan 15 min wanneer je het wilt bewaren in 

je video-feed 
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REELS
• De Youtube van Insta 
• Om de band met je bestaande volgers te 

verstevigen 
• Staande en inmiddels ook liggende video 

(check vice bv)  
• 1 tot 60 minuten 
• Openbare interactie: likes, views en 

reacties te zien 
• Discussie mogelijk 
• Geen bewerkingsmogelijkheden zoals in 

Stories  
• Bewerkte video uploaden vanuit andere 

apps
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(Lange) VIDEO
• De Youtube van Insta 
• Om de band met je bestaande volgers te 

verstevigen 
• Staande en ook liggende video  
• 1 tot 15 minuten 
• Openbare interactie: likes, views en 

reacties te zien 
• Discussie mogelijk 
• Geen bewerkingsmogelijkheden zoals in 

Stories  
• Bewerkte video uploaden vanuit andere 

apps
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Inplannen
Facebook Creative Studio
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Eén achterkant voor berichten op FB en Insta & Messenger

@FRANKWATCHING @KIRSTENJASSIES



FOTO’S INPLANNEN via app of desktop

Via je smartphone: Later, 
of met Instagram zelf, 

via concepten

Via Desktop:  
HOOTSUITE 
Schedugram
Later 

Iconosquare 
Hootsuite 
PLANOLY

PUBLICEREN / ANALYSEREN / MONITOREN
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Organisch bereik op Instagram

Gemiddeld bereik feedpost = 30%

Gemiddeld bereik Stories = 24% 
Gemiddelde interactie ratio = 4%   
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INTERACTIE SCORE 
Wat is jouw score voor de laatste (3) 

berichten. En wat is de score op interactie 
op bereik? 

 
Check: https://phlanx.com/engagement-

calculator 

https://phlanx.com/engagement-calculator
https://phlanx.com/engagement-calculator


Doen: Werk met 
rubrieken

• Zo weet je altijd wat je en wanneer je wat moet 
plaatsen 

• Het zorgt voor herkenning in de feed en bij je 
volgers 

• Zo creeer je een betere band met je volgers 

Rubriek ideeën: what's in my bag, draw my life, 
feit of fabel, wekelijkse challenge, tip van de dag 
…experimenteer en pas het format aan wanneer 
het niet aanslaat 
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Doen: praten met je volgers

Praat en luister naar je 
volgers, wees OPRECHT 

geinteresseerd. Gebruik de 
interactie elementen, vragen, 

poll, quiz, etc.

Example by 
JESSE KLAVER from Groen Links
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Marketing
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Hashtags
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• Gebruik hashtags, 
locatietags en tags in je 
Stories 

• Samenwerken met 
collega’s, vrienden, 
ambassadeurs, 
influencers

TAGGEN IS GOUD
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                                                               ADVERTISING



• Create content speciaal in het 
formaat voor Stories (9:16)

Adverteren in Stories: Ja, maar….

Niet zo dus!
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Insta succes >> 

1 STRATEGIE
Bepaal en bestudeer je doelgroep, wees supersociaal, bepaal je doelstellingen en 
analyseer en meet je succes (bv type beeld, timing, hastags etc) 

2 CONTENT
Creëer dagelijks content die relevant is voor je doelgroep, maak het herkenbaar met 
vaste terugkerende rubrieken. Jump on de trends!

3
Promoot je account binnen en buiten Instagram, gebruik hashtags, locatietags en tag 
waar mogelijk. Adverteer en werk samen met andere Instagrammers

MARKETING
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Deze presentatie 
downloaden? 

Ga naar kirstenjassies.nl/tica

@KIRSTENJASSIES #kickasscontent

http://kirstenjassies.nl/tica


50 Creators 
#interior

Interieur Instagrammers Sep 2019 Feb 2022 INTERACTIE Ratio
@jellinadetmar 206 285 0,55%
@_finntage 194 191 0,97%
@huizedop 162 215
@budgethome 179
@industrieelchique 365 11,86%
@tessahop 131 128
@wonen_bij_chantal 126 120
@saarmanche 116 117
@andreagroot 120
@yvonne_kwakkel 110
@sannehop 100 106
@zilverblauw 85 91
@rohouseproud 79 66
@theobert_pot 74 105
@madeleineshouse72 73 211
@enstijl 67 83
@ireneburg7 51 97
@odyvet 66 68
@mindy_schroor 40 100
@bintihome 61 65
@missjettle 65
@lauraverschuur 60 65
@interiorjunkiecom 52 74
@ensuus 52 61
@angelina_cura 52 55
@lisannevandeklift 60
@juudithhome 45
@keeelly91 52 49
@dunsworld 49 46
@carleinkieboom 46 52
@sabinelamet_interior_feed 39 49
@arjavangarderen 45 51
@pathoustudio 42
@thuisbijsuus 43 49
@mydeerartshop_official 43 41
@marloeswonen 42 43
@ellefotografie 34 44
@marijke1212 38 40
@entermyattic 39
@wendy_studio_zinnig 30 50
@joelixjoelix 32 38
@nathaliedeboel 22 66
@lieks_home 35 36
@vosgesparis 33 38
@mijnhuisje_ 27 40
@elveravanschaick 34 33
@styleandsugar 44
@thehomerebel 28 36
@ingeroosxx 32

Google Spreadheet Influencers en Companies

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lp3cPqb81DoPv3Z32xIPnKzdujH2DBfep4BTjZCznrc/edit


Interior 
Companies

Interieur merken 2019 Feb 2022

@vtwonen 626 874

@loods5 282 469

@hema 455

@westwingnl 167 406

@ikeanederland 295 371

@dilleenkamille 190 370

@moooi 275 351

@elledecoration_nl 213 336

@karwei 194 270

@xenos_nl 138 267

@kwantum_nederland 161 242

@zusss 171

@homedeconl 137 162

@zuiver 95 133

@studiopietboon 72 123

@woodchuck.nl 76 112

@wonenmetlef 76 103

@furnlovers 100 102

@detroubadourinterieurs 18 91

@homestock 91

@fonqnl 33 90

@hoog.design 25 72

@loftloftnl 48 62

@eijerkamp 20 59

@noamayliving 32 57

@hutspot 54

@ateliersukha 54

@ariadneathome 31 54

@bysidde 20 52

@thefinestore 20 51

@goossenswonenenslapen 24 50

@bymolle 48

@klevering_amsterdam 35

@simply_pure_interrior 18 30

@showupevent 28

@ticatrendstrade 24

@Flinders.design 22

@sostrenegene_nederland 7

Google Spreadheet Influencers en Companies

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lp3cPqb81DoPv3Z32xIPnKzdujH2DBfep4BTjZCznrc/edit


Berichtenfeed VS Stories VS Reels

FEED 
Als gebruiker scroll je verticaal door de 
berichtenfeed van degene die je volgt. Berichten 
kunnen foto’s, carrousels of video’s van max  
1 minuut zijn. Je kunt ze liken, erop reageren, 
doorsturen en opslaan.

STORIES 
Als gebruiker scroll je horizontaal door de  
accounts van degene die je volgt, herkenbaar aan het 
rondje en de profielfoto. Stories zijn tijdelijk (24 uur), 
beeldvullend en hebben geen openbare interactie. 
Wanneer je reageert, is dat een op een.

@KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENT

REELS 
Short form video gemixt met audio, (15, 30 of 60 
sec) met meestal een entertainend karakter. Je 
vindt ze via de reels-knop onderaan in de 
hoofdnavigatie en via de reels-knop op de 
profielpagina van een account. Je kunt ze liken, 
erop reageren, doorsturen en opslaan.



• Korte video van 15, 30, 60 sec of 3 minuten 
• Kunnen snel Viral gaan 
• De naam van de content is de naam van  

het kanaal 
• Eigendom van Bytedance (China) 
• Laagdrempelig 
• Veel mensen die dansjes doen en lipsyncen 
• Talking heads met humor 
• Typetjes 
• Jong 
• Trends in audio, effecten, challenges 
• Veel formats en series 
• Trends komen en gaan snel 
• Gebruiker proberen veel zelf uit 
• Veel en vaak nieuwe features 

• Korte video van 15, 30 of 60 seconden 
• Onderdeel van Instagram, waar ook andere 

contentvormen een rol spelen 
• Onderdeel van het grotere bedrijf META 
• De meeste Reels zijn heel mooi (gemaakt) 
• Niet alleen maar mensen, ook landschappen 
• (Bijna) professioneel 
• Hier worden veel TikToks gedeeld 
• Nieuwe features worden niet altijd snel omarmd 
• Worden gepusht door Instagram, dus kunnen 

veel views krijgen 

TikTok Instagram Reels
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