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INHOUD

Korte video voor social media: what’s it all about? 
Internetcultuur 
Het algoritme 
Waarom zou je zelf korte video’s maken? 
How to…
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Korte video’s bingen is een  
no-brainer in een tijd van 
content-overkill, smartphone-
verslaving en coronaverveling 

SHORT
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WHO?
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TikTok:  
1 miljard actieve gebruikers. 
Gem 26 uur per maand 
60% van de gebruikers is tussen de 16 en 24 jaar. 
2022: 3 miljoen NL TikTok-gebruikers, 1,6 miljoen dagelijks actief.  

Instagram: 
2 miljard gebruikers. 
Gem 8 uur per maand 
66% tussen de 18 en de 34 jaar.  
2022 6,6 miljoen NL Instagram-gebruikers, 4 miljoen dagelijks 
actief. 
 

*Bronnen: statista.com en newmedia.com
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WHY?



WHY?



�ÙÒô£ÒôĄÙèÑ£Ò



WHEN?



Algoritme

Let’s go VIRAL!

@KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENTVan Social Graph naar een Interest Graph



Changing Industries
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It’s DISRUPTING



It’s a VIBE…
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Algoritmes sturen op Emotie & Interesse
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CHALLENGES





BRANDS AS HUMANS
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“It’s in the comments”



83.000 volgers 
1,1 miljoen likes totaal 
85 videos (in > 2 jaar tijd) 
Tussen de 13.000 en 
1,6 miljoen views per filmpje

BEDRIJVEN
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IJSSALON



BEROEPSFLUENCERS
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MERKEN



LET OP: 
•DE KERNBOODSCHAP 
•WIE SPEELT DE HOOFDROL 
•WAAR SPEELT HET ZICH AF EN WAT IS DE SITUATIE 
•IS ER EEN TREND(-ING AUDIO) OF CHALLENGE GEBRUIKT EN HOE? 
•WAT VOOR FILMSTIJL, ANGLE EN OVERGANGEN WORDEN GEBRUIKT?

KORTE VIDEO ANALYSEREN
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@rotterdamsepoetsqueen
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Viral video



@rotterdamsepoetsqueen
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Viral gegaan



Content: 19 ideeën

• Tutorials (beauty/food/tech etc) 
• Explainers 
• DIY’s 
• This or That 
• Feit of Fabel 
• Nieuws (flitsen) 
• Duetten 
• Illusies  
• Pranks 
• Lifehacks 
• Memes 
• Humor (grapjes, vallen, 

awkward)
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• Lijstjes (de 3 beste … de 5 
slechtste …) 

• Q&A 
• Inhakers 
• Weetjes, wist je dat 
• Column / verhaal / mening van 

1 persoon 
• Meedoen aan bestaande 

challenges (zie trending 
hashtags) 

• Zelf een challenge starten
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Title-generator.com



Zoeken 
Vinden 
Niches 

Communities 
#Hashtag 

#foryou (1290B)  
#dance (80B)  
#viral (252B)  
#fyp (490B)  
#foryoupage (736B) 
#winterishere (3,2B) 
#holidayhacks (2,3B)  
#okboomer (2,1B)  
 #justakid (1,8B)  
#totheleft (1,6B)  
#morph (1,6B)  
#meetmyfam (1,6B) 
#forthephoto (1,5B) 
#youmade2019 (1,3B) 
#roundofaaplause (692M) 
#beautyhacks (671M)  
#strangepets (551,4M) 
#lookslikelove (193M) 
#teamwork (184M) 
#abchallenge (179M)  
#dontcry (144M)  
#finishthesong (125M)  
#chairchallenge (120M) 
#alphabettest (97m) 
#icequeen (67M)  
#hearthedutchsay (47M) 
#beeline (40,2M) 
#2020vision (29M)  
#wipedout (25M)  @KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENT



@rotterdamsepoetsqueen
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MEEDOEN



Stats



Emailadressen

1. Gebruik je bio en vertel waarom mensen op de #linkinbio moeten 
tikken (nieuwste … vind je hier 👈) 

2. Gebruik deze link voor je email-subscription landingspagina 
3. Gebruik contact de knop in je bio 
4. Vertel over je nieuwsbrief in je berichten, benoem de voordelen 
5. Gebruik de linksticker in Instagram Stories
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Profielpagina’s



Inplannen

TikTok: via tools of web 
Insta: via tools of web META 
business suite
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#Hashtags 30 OF 3?

Bij je berichten  
én in Reels!
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7 tips om te groeien met korte video in 2022 💗

1. Zoek je eigen niche en duik in het diepe 
2. Hop on the trends, check de FY page en de trending hashtags  
3. Luister naar en praat met de mensen die into dezelfde topics zijn 
4. Maak content waarmee je mensen inspireert, helpt of voor 
herkenning zorgt 
5. Hoe vaker je post, hoe harder je kunt groeien 
6. Plaats naast je eigen content ook ‘Behind the scenes’ en How to’s 
en bedenk series en formats 
7. De eerste 3 seconden zijn HEILIG! 
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Te oud? Think again!



Maak een video en zet deze  
op Instagram of TikTok 

Tag @cleverstrategy @kirstenjassies  
En gebruik #jointhecleverrevolution 

Onderwerp: wat je vond of hebt geleerd van dit event, 
jouw expertise, een oproep, een tutorial, een 
‘voorstel-video, een dag in het leven van… 

Gebruik bv de viral sound ; 

Opdracht



Download deze slides (en 4 Bonusslides) op: 
kirstenjassies.nl/clever 
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http://kirstenjassies.nl/showup22


• TIKTOKS > ‘Korte’ video tot 10 minuten 
• De ‘For You page’ ofwel #FYP is gebaseerd 

op wat jij als kijker leuk vindt 
• Veel en vaak nieuwe features voor makers 
• Je eigen TikTok kan viral gaan door het 

algoritme dat TikToks pusht naar nieuwe 
doelgroepen 

• Eigendom van Bytedance (China) 
• Laagdrempelig 
• Bekend van de dansjes en lipsyncs 
• Talking heads met humor 
• Typetjes, sketches, herkenbaar 
• The real deal (minder bewerkt) 
• Trends in audio, effecten, challenges 
• Veel formats en series 
• Trends komen en gaan snel 

• REELS > Korte video van tot 60 seconden 
• Onderdeel van Instagram, waar ook andere 

contentvormen een rol spelen (berichten, 
Stories, lange video, livestreams)  

• Onderdeel van het grotere bedrijf META 
• Worden gepusht door Instagram, dus 

kunnen veel views krijgen en viral gaan bij 
nieuwe doelgroepen 

• De meeste Reels zijn heel mooi (gemaakt) 
• Niet alleen maar mensen, ook veel interieur, 

fashion en landschappen 
• (Bijna) professionele content, net als de 

meeste berichten op Insta 
• Hier worden veel TikToks gedeeld 
• Nieuwe features worden niet snel omarmd 
• Mogelijkheid 3 lagen audio toe te voegen 

TikTok Instagram Reels
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What it is



Doelgroep(en) in kaart brengen

• Heb je persona’s voor je marcom plan? Welke persona kun je specifiek via Instagram bereiken? 
• Wie zijn jouw huidige volgers op Instagram? Bestudeer ze en kijk of het al jouw doelgroep is: dat 

kan voor het grootste gedeelte via de stats van je bedrijfsprofiel (geslacht/leeftijd/woonplaats), maar 
moet verder handmatig: wie zijn ze, wat doen ze (werk en interesses), hoe ziet hun leven eruit, 
gezinssamenstelling 

• Is je volgersgroep nog niet groot of representatief genoeg ga dan op zoek via de Instagram 
Explore functie (vergrootglas) en zoek op accounts, hashtags en locatie 

• Zoek ook naar mensen via je concurrenten of bedrijven die dezelfde doelgroep hebben 
• Zoek via hashtags die over jouw onderwerp/bedrijf/locatie gaan
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• Welke accounts (mensen en merken) vallen je op?  
Wie zijn er invloedrijk en van mogelijk belang voor 
jouw account? 

• Breng deze mensen en hun accounts in kaart (je 
potentiële doelgroep) 

• Volg wie je (potentiële) klant is, maar ook je 
medewerkers, freelancers en concurrenten



De 10 Contentvormen op Insta 
1.PROFIELPAGINA 

De plek om nieuwe volgers aan je te binden. Herkenbaar, relevant 
en origineel met tekst en beeld


2.BERICHTENFEED 
Zorg voor herkenbare berichten en stimuleer openbare discussie


3.STORIES  
Beeldvullende content die na 24 uur verdwijnt, interactie een-op een en via 
stickers


4.LIVESTREAMEN  
Om irl contact je hebben met je volgers, goed voor de connectie


5.UITGELICHTE STORIES 
De thema’s van je verhaal met een eigen omslag


6.SHOP 
Via een Facebook of webshop catalogus kun je tags toevoegen aan je producten 
met deeplink


7.REELS 
Audio en video mixen ter entertainment


8.IGTV > VIDEO 
Lange video op je eigen videokanaal, met openbare interactie


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

10.FILTERS 
Zelf ontwikkelen, als foto of video effect of als Augmented Reality
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BERICHTENFEED VS STORIES
FEED 
Als gebruiker scroll je verticaal door de berichten 
van degene die je volgt 
• FOTO (alle formaten, max 4:3), carrousel met 10 

berichten, collage 
• VIDEO 
• HOUDBAARHEID Berichten blijven voor altijd op je 

profielpagina staan, tot je ze zelf verwijderd of 
archiveert 

• REACTIES Mensen kunnen elkaars likes en reacties 
zien en met jou of elkaar praten bij het bericht 

• BEWERKINGSMOGELIJKHEDEN Filters voor je 
foto’s en veel video-editingmogelijkheden voor video 

• DELEN Berichten uit de feed kun je delen in Stories 
• CONTENTADVIES herkenbare, goed gestileerde 

berichten voor je volgers, waar je een openbaar 
gesprek mee wilt stimuleren.

STORIES 
Als gebruiker scroll je horizontaal door de  
accounts van degene die je volgt 
• FOTO (staand 16:9) wordt 4 sec getoond 
• VIDEO (staand 16:9) tussen de 3 -15 sec 
• HOUDBAARHEID Berichten blijven 24 uur zichtbaar. Je kunt 

ze ook uitlichten in je profiel, en een soort pijlers creëren 
voor je content, dan blijven ze zichtbaar (maar wel verstopt)  

• REACTIES Zijn een-op-een, privé dus 
• BEWERKINGSMOGELIJKHEDEN zijn eindeloos, naast 

filters ook letters, tekenen, gifs, boomerangs, collages en 
allerlei interactie elementen (poll, quiz etc) 

•  DELEN Berichten in Stories kun je alleen delen als je zelf 
getagt bent 

• CONTENTADVIES Achter de schermen, de diepte in, 
contact met je volgers, uitleggen. Waar geen openbare 
interactie op hoeft plaats te vinden


