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Privacy focussed platforms

Facebook en Instagram
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Facebook will take “a more proactive role in making 
sure that all of our partners and developers use our 

services for good”



Meaningful interactions

Slide into the DM’s

Stories

Waarom je niet meer moet gaan voor likes, maar voor reacties

Alles, ja alles, speelt zich af in je DM’s /social media postvak (op Insta, in WhatsApp en Messenger)

De drie contentlagen in Instagram: wanneer zet je welke in?

Instagramtrends 2019
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Trend 1: Meaningful interactions

Likes 
Reacties 
Reactie op reactie (‘threads’) 
Opslaan 
Doorsturen 
Taggen 
Meedoen aan poll, quiz, vragen of emoji-slider 
Video uitkijken 
Terugswipen 
Vaker kijken
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Trend 2: Slide into the DM’s



Hack: snelle antwoorden

Functie ‘Snelle antwoorden’ in je DM 
Je kunt er 10 ‘voorprogrammeren’ 

Gebruik ‘tekstvervanging’ op je  
smartphone via Instellingen/toetsenbord 
Handig voor lijstjes hashtags
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Trend 3: Stories

#CIFM19

500 miljoen dagelijkse  
gebruikers van Stories 
Ook 500 miljoen gebruikers 
 in Facebook en Messenger  
Stories 
3 miljoen adverteerders  
in Stories



1. JE FOTOFEED

De 3 contentlagen in Instagram

2 a. JE STORIES

2 b. JE UITGELICHTE 
STORIES

3. IGTV



1. Fotofeed

Een onderwerp 
Een doelgroep 
Een stijl 

 
EN/OF 
Denk in rubrieken 
#meatlessmonday 
#throwbackthursday 

Inzetten: om 
nieuwe volgers aan 
je te binden 



Tip: JIJ!

Maak selfies voor je feed 
Maak vlogs voor je Stories 
Draai een rondje voor het beste licht 
Wen aan je eigen stem 
Zorg voor herkenbaarheid (achtergrond/  
camera positie/kadering/kleuren/gevoel)
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‘;
Foto’s of video’s 
Verticaal, Beeldvullend 
Tijdelijk 
Een verhaal per keer, 
bedenk formats 
1-op-1 contact via DM,  
geen likes en openbare 
reacties 
Bewerkingsmogelijkheden: 
filters, gifs,  
grafische elementen 

Inzetten: voor een betere 
band met je bestaande 
volgers



3. IGTV

Staande EN liggende video, 9:16 
IGTV is ook een aparte app 
Van 1 min tot max 60 min 
Aantal views, reacties en likes openbaar 
Geen bewerkingsmogelijkheden zoals in Stories 
Nu ook te delen in Stories en je timeline 
Worden gepusht in explore 

Inzetten: als je genoeg betrokken volgers hebt en staande video’s 
maakt van langer dan een minuut
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TIP: Wanneer nu wat?

Korte video tot 15 sec, alleen leuk voor  
nu en meer ‘zenden’: Stories 
Video tussen 3 sec en 1 minuut waar je  
openbare reacties op wilt: feed  
(plus kans dat je in Explore terecht komt  
en hopelijk ‘viral gaat’) 
Langer dan 1 minuut, liefst nog vindbaar later:  
IGTV

VIDEO

FOTO’S
Herkenbare goede, mooie en /of relevante  
foto’s, waar je om bekend staat, in je feed 
Niet perfecte of herkenbare foto’s die wel  
waarde toevoegen voor mensen die jou al  
langer volgen in je Stories
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