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Als jouw klant niet weet wat jij 

verkoopt, weet hij ook niet dat hij er 

behoefte aan heeft. Het gaat dus om 

het creëren van een behoefte 
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Sinds 2012 werk ik als digital marketing 

strateeg en heb ik verschillende grote 

merken geholpen meer omzet te behalen. 

Nu heb ik besloten dat ik mijn expertise en 

kennis wil delen met ondernemers die zelf 

online marketing willen inzetten om hun 

bedrijf te laten groeien, maar niet weten 

waar te beginnen of nog niet de resultaten 

behalen die ze zouden willen. 

Met ES Cademy bied ik hands on trainingen 

aan, die jou als ondernemer helpen te 

begrijpen welke mogelijkheden er zijn 

binnen online marketing, welke keuzes je 

het beste kunt maken én hoe je direct 

omzetgroei kunt realiseren. 

Ik wens je veel leerplezier! 

Hi ik ben Esther van ES Cademy 

Wat goed dat je mijn e-book hebt gekocht! Dat betekent dat jij snel aan de slag wil met 

click & collect op een eenvoudige manier. Zonder webshop, maar via social media! Je hebt 

namelijk echt geen webshop nodig om click & collect snel van de grond te krijgen. In dit e-

book ga ik je stap voor stap meenemen en je laten zien hoe ook jij snel succesvol kunt 

worden in online verkoop. 

Veel ondernemers kennen de mogelijkheden van social media onvoldoende om 

er succes mee te boeken. 

Vaak wordt dan gezegd “social media werkt niet voor mij”. Dat is jammer! Want social 

media kan enorm veel betekenen voor jou en iedere andere ondernemer. Als je maar de 

juiste strategie hanteert. Met de strategie in dit e-book gaan we zorgen dat jouw volgers 

kijken, kijken en dan wél kopen!  

Dit e-book is zowel geschikt voor ondernemers die al wel verstand hebben van social 

media, maar ook voor ondernemers die er nog geen tot weinig ervaring hebben met 

Facebook en Instagram. Lees de delen van dit boek die voor jou relevant zijn. Het is een 

handleiding, maar bovenal een waardevol en strategisch handboek dat jou gaat helpen 

om verkoop te stimuleren.  

Succes! 
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Ben je nog niet actief op Facebook en Instagram? Geen probleem! Een account is zo aangemaakt. 

Verderop in dit e-book leer ik je hoe je jouw account kunt laten groeien, zodat je ook met een nieuw 

account jouw klanten kunt bereiken. Voor je allerlei accounts aanmaakt op verschillende platforms, 

is het verstandig bij jezelf te rade te gaan welke platforms voor jou eigenlijk interessant zijn. Je kunt 

immers een Facebookpagina aanmaken en daar actief mee aan de slag gaan, maar als jouw klanten 

niet actief zijn op Facebook, heeft dit natuurlijk geen effect. Toch is de vraag óf jouw klanten 

überhaupt actief zijn op social media snel beantwoord met ‘ja!’. Maar liefst 10.400.000 

Nederlanders hebben een Facebookaccount en bijna 6.000.000 Nederlanders een Instagram 

account. Dit zijn veruit de grootste platforms in Nederland. Met die reden bespreek ik in dit e-book 

enkel deze twee. De kans dat jouw klanten op (één van) deze platforms actief zijn, is groot. Wil jij 

aan de slag met een andere social media platform? Dan zal deze strategie je helpen om ook daar 

succesvol te zijn tijdens deze click & collect periode. Je kunt dit idee kopiëren naar bijvoorbeeld 

Twitter of Pinterest. Maar doe dit alleen als jouw klanten hier ook echt actief zijn. 

 

 
Welk social media platform past bij mij en mijn doelgroep? 

Normaalgesproken zou ik adviseren om een uitgebreid onderzoek te doen. Aangezien de tijd nu 

beperkt is en je snel resultaten wilt behalen, ga ik je helpen bepalen welk platform voor jou NU 

resultaat gaat opleveren. Dit doen we aan de hand van het beantwoorden van twee vragen: 

1. Heb je al actieve social media pagina’s/profielen?  

Zo ja, kijk dan naar waar je de meeste interactie en de meeste volgers hebt. Wanneer je op 

beide kanalen interactie en veel volgers hebt, kun je uiteraard ook beide kanalen gaan 

inzetten.  

Heb je nog geen kanalen, beantwoord dan voor jezelf de volgende vraag. 

2. Hoe oud is jouw gemiddelde klant? 

Over het algemeen wordt Facebook gebruikt door een oudere doelgroep dan op Instagram 

actief is. Dit wil uiteraard niet per se zeggen dat al jouw klanten binnen dit kader te plaatsen 

zijn. Het geeft je voor nu wel een houvast om een beslissing te nemen welk platform je gaat 

gebruiken. Heb je een brede doelgroep? Dan kun je uiteraard ook Facebook én Instagram 

inzetten. Kijk in het schema hieronder binnen welke leeftijdscategorie jouw klanten te 

schalen zijn en welk platform binnen die doelgroep het meest gebruikt wordt. 

https://www.escademy.nl/


2. En stap 2 is het aanmaken van een Facebook Businessmanager profiel 

Waaraan je jouw pagina (Facebook) en bedrijfsprofiel (Instagram) koppelt. Op die manier 

maak je optimaal gebruik van alle middelen die Facebook jou aanreikt voor zowel Facebook 

als Instagram. Meer informatie hierover vind je bij Facebook zelf: Facebook Helpcentrum. 

 

Wil je een beetje hulp bij het optimaliseren van jouw pagina’s? Kijk dan eens naar de 

Facebookpagina Checklist en de Instagram Checklist in jouw ES Cademy account. 
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Aanmaken van social media profielen 

Zorg dat je een bedrijfspagina hebt aangemaakt op Facebook voor jouw bedrijf en dat je niet met 

een persoonlijk profiel jouw bedrijf promoot. Hetzelfde geldt voor Instagram: zorg dat je een 

bedrijfsprofiel hebt. Los van dat je de kans loopt dat dit profiel vanzelf een keer verwijderd zal 

worden door Facebook, profiteer je ook niet van alle voordelen van een 

bedrijfspagina/bedrijfsprofiel.  

1. Stap 1 is dus zorgen dat je een bedrijfspagina en bedrijfsprofiel hebt.  

Een Facebookbedrijfspagina kun je alleen aanmaken wanneer je zelf (als persoon) een 

Facebookprofiel hebt. Ga naar facebook.com en klik vervolgens op het plusje rechtsboven in 

de hoek. Je ziet dan de optie ‘Pagina’. Volg vervolgens alle stappen om jouw pagina compleet 

te maken.  

Op Instagram kun je een bestaand profiel omzetten naar een businessprofiel, of een nieuw 

profiel aanmaken. Let op: dit kun je alleen doen met de app op je telefoon. Heb je al Instagram? 

Ga dan naar je eigen profiel door rechts onderin op je profielfoto te klikken. Klik vervolgens op 

de 3 streepjes rechts bovenin. Ga naar ‘Instellingen’ en dan naar ‘Account’. Scrol helemaal naar 

beneden. Daar vind je de optie ‘Overschakelen naar professioneel account’ of ‘Nieuw 

professioneel account toevoegen’. Kies wat voor jou van toepassing is en volg de stappen op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/business/help/1710077379203657
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Wat ga je doen? 

Het klinkt misschien te eenvoudig om waar te zijn, maar wat je gaat doen is een online winkel 

creëren op Facebook of Instagram, door jouw collectie daar te delen. Niet alles in één keer, maar 

in fases. Iedere dag verschillende producten. Misschien wel iedere dag, op ieder uur 1, 2 of 3 

producten. Je zult namelijk begrijpen dat als jouw klant niet weet wat jij verkoopt, hij ook niet bij 

je zal kopen. Met het actief laten zien van al jouw producten, zul je een behoefte creëren bij jouw 

klanten, waarvan zij niet wisten dat zij deze hadden. Of je attendeert hen op het feit dat zij bij jou 

kunnen bestellen, terwijl zij dat niet wisten. Je probeert nu in ieder geval een beetje hetzelfde effect 

te creëren als wanneer zij fysiek in jouw winkel aanwezig zijn en allerlei leuke dingen zien en 

daardoor meer kopen dan zij aanvankelijk van plan waren. 

Als je verder leest, zul je zien hoe je dit slim kunt doen, zodat het jou verkoop zal opleveren én het 

je zo min mogelijk werk kost.  

Eerst even dit: de know-like-trust factor 

Zoals gezegd klinkt het idee simpel, maar als je het niet goed aanpakt, werkt het niet. En dus is het 

goed om van begin tot eind, goed aan de slag te gaan. Deze tactiek gaat namelijk tegen alles in wat 

je je ooit verteld is over social media. Je gaat komende tijd voornamelijk zenden in plaats van 

interacteren. En dat terwijl iedereen altijd zegt dat social media gaat over communiceren, in 

gesprek gaan met je doelgroep. Maar, nood breekt wet, en ook in dit geval is dat zeker waar. Omdat 

je alleen maar gaat zenden, is het heel belangrijk om in de gaten te houden dat je wel werkt aan de 

verbondenheid met jouw doelgroep. In marketingtaal heet dit ook wel de ‘Know-Like-Trust factor’. 

In het kort wil deze term zeggen dat een consument jou eerst moet leren kennen en een fijn gevoel 

bij jou moet ontwikkelen, voor deze zal overgaan tot een aankoop.  

 

DE KNOW-LIKE-TRUST FACTOR 

KNOW   -  LIKE   -  TRUST 

Voordat je doelgroep 

iets bij je kan kopen, 

moeten ze je eerst leren 

kennen en weten wat je 

verkoopt 

Door leuke 

berichten te delen 

en sociaal te zijn, 

gaan zij jou leuk 

vinden 

Door jouw expertise te 

delen, bouw je aan 

vertrouwen en gaat 

jouw doelgroep je zien 

als de expert binnen 

jouw vakgebied 
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