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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👸

#AUTEUR📒
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30 sec



Korte video’s bingen is een  
no-brainer in een tijd van 
content-overkill, smartphone-
verslaving en coronaverveling 

SHORT
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“TIKTOK IS NETFLIX ON SPEED”



SEO - SEO - SEO



ATTENTION

TikTok:  
1 billion active users 
Average of 45 uur hours a month 
60% of the users is between 16 and 24 yrs 
2022: 3 million NL TikTok-users, 1,6 miljoen active daily 

Instagram: 
1.5 billion users 
Average of 11 hours a month 
66% tussen de 18 and 34 yrs 
2022 6,6 million NL Instagram-users, 4 million active daily 
 

*Bronnen: techjury, statista.com en newmedia.com



Denk niet: plaatje, praatje.  
Geen logo’s, geen stockbeeld. 
Wel: je mensen, je pand, je producten/diensten IN ACTION.  

Instagram en TikTok zijn geen folders. 
De taal voor social media is opvallend, luchtig en visueel.  
De kijker moet erdoor stoppen met swipen of scrollen. 
 
Opvallend.   
In kleur.  
In vorm.  
In format. 
In boodschap 
In beweging 

BRANDING OP INSTA EN TIKTOK



Algoritme

Let’s go VIRAL!

@KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENTVan Social Graph naar een Interest Graph



It’s a VIBE…
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CHALLENGES



BE A  
COPY CAT 
AND WORK 
 TOGETHER 



BRANDS AS HUMANS
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“It’s in the comments”



CREATORS



COMMUNITY
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COMMERCE
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MERKEN



@rotterdamsepoetsqueen

USER 
GENERATED 
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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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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



Stats

IT’S ABOUT VIEWTIME!



#Hashtags 30 OF 3?

Bij je berichten  
én in Reels!
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Stap 1: Templates /sjablonen

TEMPLATES: 
- Templates sjablonen uit de tool/app Canva 
- Sjablonen uit Instagram (start een Reel en kies 
onderaan voor ‘sjablonen’) 
- Templates uit Capcut, de video-editing app van TikTok

@KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENT



@KIRSTENJASSIES #KICKASSCONTENT

INTERIEUR IDEEEN 
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SHORT ’n FUNNY
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Add a VIBE 
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COTTAGECORE
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JE FAVORIETEN
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AUGMENTED  

REALITY (FILTERS)



VIRTUELE INFLUENCERS



AI generated
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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 seconde is HEILIG! 
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Transitions

Voorbeelden: 
•Hand swipe. 
•Arm swipe. 
•To The Side. 
•Finger Snap. 
•Over The Head. 
•Head Push. 
•Close Up.



Download deze slides:  
kirstenjassies.nl/showup23 

 

Ook leren hoe je korte video’s maakt voor je business? 

Geef je op voor een training (21 feb en more dates to be announced!)  
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http://kirstenjassies.nl/showup23

