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HOE KUN JE GROEIEN OP
INSTAGRAM IN 2022 

CHECKLIST
Instagram is een tof kanaal met veel opties. Door de vele
opties zien veel ondernemers door de bomen het bos niet
meer. Weten niet waar ze moeten beginnen. Daarom hebben
wij deze checklist met zorg voor jou samengesteld. Nadat je
onderstaande tips hebt toegepast, heb je de fundering gelegd
voor een goed Instagramkanaal voor 2022!

1.Zorg voor zoekoptimalisatie

2.Maak verbinding met je volgers

3.Gebruik hashtags

4.Kijk eens naar je aantal hashtags

5.Heb het lef om met je smoel op je account te verschijnen

6.Gooi je negatieve overtuigingen overboord

7.‘Waarom zou iemand dat van mij willen zien?’

8.Ga video’s maken

9.Wees consistent

10. Omarm nieuwe features



1.Zorg voor zoekoptimalisatie

Wist je dat zoeken op Instagram vergelijkbaar is met SEO op Google? Gebruik
daarom jouw zoekwoorden in je bio, zodat je zo optimaal mogelijk gevonden wordt
op Instagram. Je moet je bio zien als je visitekaartje. 

2.Maak verbinding met je volgers

De verbinding met je volgers zegt veel meer dan het aantal volgers dat je hebt. Je
hebt namelijk echt geen tienduizenden volgers nodig voordat je omzet kunt halen
uit je Instagramkanaal. Weet wat jouw volgers leuk vinden en haak daarop in. Zo
bouw je aan een kanaal wat de interesse van jouw volgers wekt en houdt. 

3.Gebruik hashtags

Gebruik hashtags, maar wees kritisch. Zorg dat je alleen maar hashtags gebruikt die
echt relevant zijn. Met andere woorden: gebruik hashtags die passen bij je post.
Natuurlijk kun je ook altijd hashtags gebruiken die passen bij jouw bedrijf. Denk hier
bijvoorbeeld aan jouw eigen ‘custom made’ hashtag: de naam van je bedrijf. Ook
kun je plaatsnamen gebruiken. Voordat je deze gebruikt, bedenk je waar je
gevonden wilt worden. Dus niet alleen in de plaats waar je werkelijk zit met je
bedrijf, ook de plaats waar jij wilt dat klanten jouw bedrijf kunnen vinden. 

TOELICHTING



4. Kijk eens naar je aantal hashtags

Op het moment van schrijven (december 2021) worden posts met 20 hashtags nog
steeds het best gevonden. Instagram heeft in het najaar van 2021 aangekondigd dat
je maximaal 3-5 hashtags moet gebruiken. Deze aankondigen zijn vaak een
voorbode op wat er gaat komen. Hou de ontwikkelingen in de gaten. Wanneer hier
nieuws over is, vertel ik daar natuurlijk meer over op mijn Instagram account.
Voordat je deze hashtagkennis gaat toepassen, raad ik je aan om eerst een klein
onderzoek te doen. Door te onderzoeken welke hashtags er gebruikt worden in jouw
branche, weet je welke hashtags je zelf kunt gaan gebruiken.

5. Heb het lef om met je smoel op je account te verschijnen

Leuk hoor, al die foto’s van je producten of een post over je dienst. Maar eh, waar
ben jij?! Volgers willen zich verbinden met wie jij bent en wat jij doet. Ze willen
weten hoe je in het leven staat en wat voor jou belangrijk is. Zorg dus dat je naast je
ongetwijfeld fantastische aanbod en tips, ook zelf regelmatig in beeld bent.

6. Gooi je negatieve overtuigen overboord

Misschien ken je deze gedachte wel: ‘Wie ben ik nou?’. Wees je bewust van je
waarde. Je volgers verbinden zich vooral met je om wie jij bent. Natuurlijk is je
expertise ook belangrijk, maar het is essentieel dat je zelf met regelmaat in beeld
bent. Laat je dus niet gek maken door je eigen beperkende overtuigingen.



7. ‘Waarom zou iemand dat van mij willen zien?

Een voorbeeldje: ‘Waarom willen mijn volgers zien dat ik met de hond wandel?’
Volgers verbinden zich met je account vanwege jou. Niet om jouw product of dienst.
Die kunnen ze bij de concurrent ook kopen. Ze komen speciaal naar jou, om wie jij
bent. Ben je je hier wel van bewust? Als coach laat je dan ook bewust in beeld zien
dat je met je hond wandelt, want dat geeft je rust. Maak je hond een teamlid, als
onderdeel van je bedrijf. Wij doen dit ook met onze hond. Zij is ons derde teamlid.
Onze Lili zorgt ervoor dat we regelmatig een frisse neus halen, zodat we weer met
vernieuwde inzichten voor onze klanten aan de slag kunnen. 

8. Ga video’s maken

Jaja, video’s maken is eng. Dat weet ik nu wel. Heb je je al gerealiseerd dat video’s
de toekomst zijn op Instagram? Als iemand een video van je ziet, krijgt diegene het
gevoel jou al echt te kennen. Terwijl je elkaar nog nooit ontmoet hebt. Je staat dus
al met 2-0 voor!



9. Wees consistent

Een dooddoener? Waarom is dit dan één van de grootste struggels van
ondernemers? Consistent zijn op social media. Ik snap het wel. Social media is
onderdeel van je bedrijf, maar is niet hetgeen wat je het liefste doet in je
onderneming. Dat herken ik wel. Ik heb dat gevoel met de administratie doen van
mijn bedrijf. Terwijl mijn boekhouder daarvan smult. Zoek daarom iemand (binnen
of buiten je bedrijf) die het wel leuk vindt. Of ga het leuk maken! En ja: dat kan echt,
zeker als je een plan hebt dat voor jou werkt en bijdraagt aan consistentie. Wees de
doener in je business, ook van de dingen waar je minder zin in hebt. 

10. Omarm nieuwe features

Instagram lanceert met regelmaat nieuwe dingen waar je als gebruiker plezier aan
kunt beleven óf wat superhandig is. Zo kun je tegenwoordig je Instagram live
inplannen en een vooraankondiging maken. Het is heel slim om je volgers hiervan
op de hoogte te stellen voordat je live gaat, zodat ze de waardevolle info die je gaat
delen niet missen.



PAS DE TIPS TOE
EN DAN IS HET NU TIJD VOOR ACTIE!

Maar.. niet allemaal tegelijk!
Waarom niet? Als er teveel
dingen zijn die je wilt
aanpakken en je lijstje te lang
wordt, is de kans op succes veel
kleiner. Ga dus stap voor stap te
werk. Hang de checklist op je
kantoor en vink af wat je
gedaan hebt. Omdat je deze
lijst elke keer tegenkomt, zal je
eraan denken om deze acties te
implementeren. 

Als je bovenstaande punten
gebruikt, optimaliseer je niet
alleen jouw Instagramkanaal. Je
bent beter vindbaar, je vergroot
je bereik en je krijgt
waardevoller contact met je
volgers. 

H E B  J I J  J E  A L  G E R E A L I S E E R D
W A T  D I T  V O O R  J O U W
B E D R I J F  K A N  B E T E K E N ? !


