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! 4998

IN 15 STAPPEN NAAR
INSTA!NT" SUCCES OP INSTAGRAM

VAN DE

IDEALE FOTOFEED, 

STORIES & HASHTAGS 

TOT HÉÉL VEEL 

INTERACTIE MET 

JE VOLGERS!

#SELFIEQUEEN👸

#WROTEBOOKS📒

#BIERFLUENCER🍺



• 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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De social media 
kanalen BEPALEN:  

 
Nieuwe features, 

nieuwe focus, 
nieuwe navigatie



De algoritmes sturen op emotie
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Interactie
Likes 
Reacties 
Reactie op reactie 
Opslaan 
Doorsturen 
Taggen 
Video uitkijken 
Vaker kijken 
 
In Stories: 
Likes 
Meedoen aan poll, quiz, vragen of emoji-slider 
Terugswipen 
Antwoorden 
Doorsturen (1-op-1) 
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Content
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BierBrouwers Content: je verhaal, niet je promotiepraatje



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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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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Je INSTA styleguide

Neem je missie, visie, merkwaarden en 
huisstijl en breid deze uit naar een 
complete beeldtaal. 
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Je (business) doel bereiken!



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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Iederen kan Linken in Stories
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Maar doe het niet de hele tijd! 



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: short form video

“Pak het podium en entertain je volgers:  
kies een kort audiofragment 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 (of kies voor de lange variant tot 

10 minuten)”
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It’s also a VIBE…



REELS
• Net als TikTok 
• De verspreiding verloopt eveneens via het 

TikTok algoritme (obv je eigen gedrag, waar 
je naar kijkt en wat je leuk vindt, dus niet wat 
je vrienden doen) 

• Om je verhaal nog meer tot leven te brengen 
• Om een nieuwe doelgroep aan te boren 
• Staande video (9:16) 
• Tot 3 minuten, sweetspot = 20 seconden 
• Openbare interactie: likes, views en reacties 

te zien 
• Discussie mogelijk 
• Heel veel editing opties (inkorten, filters, 2 

lagen audio toevoegen, effecten)
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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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Strategie



26 NL Brouwers 
op Insta

NL Brouwers Volgers
Brouwerij 't IJ 28200
Molenbier 26800
t Uiltje 23700
Oedipeus 18100
Jopen 16900
Moersleutel 13500
Lowlander 12800
Gebrouwen Door Vrouwen 12500
Frontaal 12200
Kees 11400
Kompaan 11000
Kaapse Brouwers 10300
Duvel 9636
Vandestreek 8308
Poesiat & Kater 8109
Two Chef's Brewing 7120
Kromme Haring 5091
100 Watt 4975
Baxbier 4049
De Leckere 4007
Rockcitybrewing 3963
Prael 3555
Maximus 3384
Eleven 2466
Butchers Tears 1767
Brothers in Law 1920
Brewdog Nederland 1259
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Content Kalender: zelf maken of in een tool

@FRANKWATCHING @KIRSTENJASSIES @INSTAPROOFNL



Inplannen
Facebook Creator Studio
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business.facebook.com/creatorstudio



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 = 20%

Gemiddeld bereik Stories = 15% 
Gemiddelde interactie ratio = 2%   
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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: Vrijdagmiddagborrel, Bier 
explainer, Proost, behind the scenes (in de 
brouwerij), 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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Doen: Maak het persoonlijk

Laat zien dat je de expert ben door dingen uit 
te leggen. Maak het ook persoonlijk want zo 
speel je niet alleen in op emoties (algoritme!) 

maar onderscheid je je ook van andere 
brouwers.  

 

✔Je gezicht laten zien, en/of dat van je 
personeel (want: emotie) 

✔Een open en eerlijk verhaal vertellen (want: 
herkenbaar) 

✔Laten zien dat iets mislukt (want: menselijk) 
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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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INFLUENCER 
MARKETING ONDERDEEL VAN PR EN/OF ADVERTEREN





                   
                                                               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/craftbeer
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http://kirstenjassies.nl/craftbeer


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.
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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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