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H I  T H E R E !

Y O U ' R E  D O I N G

A  G R E A T  J O B

Super leuk dat je mijn e-book hebt

gedownload! Je bent goed bezig, want je

wil actief aan de slag met doelen stellen

voor social media. Wat zal zorgen voor

effectiever resultaat. 

 

Ik heb dit e-book geschreven, omdat ik

van mijn klanten regelmatig hoor dat het

nut van online communicatie slecht te

meten is. They are wrong! Maar ze weten

simpelweg niet hoe ze het moeten

aanpakken.

 

Ik denk dat er nog veel meer mensen

tegen dit probleem aanlopen en met die

reden heb ik dit e-book geschreven. 

 

Na het lezen van dit e=book weet je

precies wat je kunt verwachten van social

media en welke doelen je kunt stellen. 

 

Veel leesplezier!



REDENEN OM DOELEN TE STELLEN

1 MEER INZ ICHT IN  RESULTATEN

Veel mensen vinden het lastig om concrete doelen te stellen. (En dat is ook precies waar ik je bij ga

helpen.) Maar daardoor blijft het vaak liggen of wordt het helemaal niet gedaan. Ik ben nog maar

weinig ondernemers tegen gekomen die echt wisten wat ze met social media willen bereiken. 

 

Ze weten waarom ze het inzetten: meer online zichtbaarheid, meer klanten, etc. Ze weten alleen niet

welke meetbare doelen ze precies nastreven. Toch zijn er een aantal redenen waarom je wel meetbare

doelen wil maken. 

2 GER ICHTER WERKEN

3 GELD BESPAREN

4 SNELLER  GROE I EN

5 SUCCESSEN V I EREN

Door doelen te stellen weet jij precies wat je echt bereikt met social media. Je zit niet langer

in ontwetendheid van wat social media doet voor jouw bedrijf of wat het marketingbureau

jou daadwerkelijk oplevert. 

Als je weet wat de resultaten zijn van social media, kun je gerichter aan het werk. Je weet

namelijk welke content werkt en welke niet. Vervolgens kun je je contentplanning hier op

aanpassen.

Als je gebruik maakt van betaalde advertenties, dan kun je met behulp van doelen, geld

besparen. Wederom doordat je simpelweg weet wat wel en niet werkt. En de advertenties die

niet werken, laat je ook niet meer per ongeluk of door ontwetendheid te lang aan staan.

Daarnaast weet je wanneer je een marketingbureau of freelancer inzet, precies wie je geld

waard is.

Je weet welke content wel en niet werkt, waardoor je voornamelijk content zal plaatsen die

WEL werkt, Wat er automatisch voor zorgt dat je sneller gaat groeien. Daarnaast ben je

gefocusd op je resultaat, doordat je doelen hebt gesteld. Hierdoor kun je je bezighouden met

het optimaliseren van je online communicatie en bijsturen wanneer je je doelen niet lijkt te

halen. 

En last but not least, als je doelen stelt dan kun je successen vieren. Heel belangrijk om als

ondernemer te weten wat er goed gaat! En successen vieren is ook gewoon wel lekker voor je

positieve mindset. 



OM TELEURSTELLINGEN TE
VOORKOMEN...

Er zijn talloze ondernemers die roepen: behaal x euro extra omzet met social media. Leuk. En ik ga ook

niet zeggen dat het onmogelijk is, want het is mogelijk. 

 

MAAR! social media is geen verkooptool of marketing tool. Social media is een communicatiemiddel.

Wat betekent dat je niet je omzetdoelstellingen kunt koppelen aan social media.

WAT KAN DAN WEL?

Je kunt communicatiedoelstellingen opstellen, die een verlengde zijn van je marketingdoelstellingen.

Wat ik daarmee wil zeggen? Social media kan bijdragen aan je omzet, maar laat het niet je directe

doel zijn van social media. Dat maakt social media ook direct minder leuk, by the way. Het is zwaar

vermoeiend als je alleen maar bezig bent met sales binnenhalen en er komt niet direct iets

aantoonbaars uit via social media. Maar dat is weer een heel ander verhaal. ;)



WAT ZIJN COMMUNICATIE-
DOELSTELLINGEN?

Termen die in de communicatiewereld veel gebruikt worden zijn: kennis, houding en gedrag. Dit zijn

de verschillende effecten van een campagne en hier kun je je meetbare doelstellingen aan ophangen.

De effecten zal ik hieronder 1 voor 1 kort uitleggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar… niet iedereen valt onder dezelfde categorie. Je kunt immers niet van iemand die voor het eerst

van jou bedrijf hoort, verwachten dat diegene direct een aankoop doet. (Ja, soms heb je geluk.)

Daarnaast heb je ook mensen die je al voor een langere tijd volgen, je bedrijf kennen en nu wel een

keer een aankoop mogen gaan doen. 

 

En dan denk je nu: huh, Mylène je zei toch dat ik geen directe verkoop mag verwachten van social

media? Dat klopt! Maar je kunt er wel op sturen.

 
 
Het tweede effect is houding. Hierbij stel je de vraag: 
'Wat moet de doelgroep voelen of vinden?'
Nadat de doelgroep in aanraking is gekomen met jouw bedrijf, 
moeten ze een positief gevoel krijgen bij jouw bedrijf. 
Ze moeten blij worden van jouw product.
 
 

 

 

Vraag jezelf af wat jouw doelgroep moet weten. 

Ik zal het antwoord alvast verklappen. Jouw 

doelgroep moet in ieder geval jouw bedrijf en jouw 

product of dienst kennen. 

 

 

 

 
 
Bij gedrag vraag je je af wat de doelgroep moet doen. 
Uiteindelijk wil je natuurlijk dat de doelgroep jouw 
product of dienst gaat kopen. Maar je kunt ook als effect 
hebben dat de doelgroep mond-tot-mond reclame 
verspreid. Of simpelweg een actie uitvoert, 
als jouw website bezoeken.

Kennis 
 
 
 
 

Houding

Gedrag



HOE KAN IK HET EFFECT 
MEETBAAR MAKEN?
Je hebt vast wel eens gehoord van KPI’s (Key performance indicators of kritieke prestatie-indicatoren).

Hiermee kun je de effecten kennis, houding en gedrag meetbaar maken. 

 

 

 

De meeste social media kanalen leveren je zelf al statistieken aan, bijvoorbeeld: aantal weergaven,

bereik, aantal kliks op links, videoweergaven, etc. Deze statistieken kun je gebruiken als de basis van de

KPI’s van jouw effectdoelstellingen. 

 

 

 

Bij kennis kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de statistieken als bereik en aantal weergaven. Dit

zijn eigenlijk de meest laagdrempelige doelstellingen. Het gaat er puur om hoeveel mensen je bericht

gezien hebben en dus in aanraking zijn gekomen met jouw bedrijf. 

 

 

 

Als we het hebben over houding, dan kun je gaan kijken naar hoeveel mensen een

‘betrokkendheidsactie’ gedaan hebben, zoals aantal likes, aantal reacties, aantal deelacties en aantal

volgers. Dit laat zien dat mensen jouw bericht waarderen (mits de reactie positief is natuurlijk. :P) en

daardoor waarschijnlijk een positieve(re) houding krijgen bij jouw bedrijf. 

 

 

 

En dan de moeilijkste effectdoelstelling; het gedrag. Ook dit kun je meetbaar maken door te kijken

naar het aantal volgers, aantal kliks op links en aantal conversies (aantal aankopen, downloads, etc.). Ik

wil je wel meegeven dat het aantal volgers niet het belangrijkste is op social media. Social media is

voornamelijk bedoeld voor het opbouwen van relaties met mensen en als je dat doet, dan volgen de

nieuwe volgers vanzelf. Wel is dit ‘het gaan volgen van een bedrijf op social media’ positief gedrag

vertonen, waardoor deze doelstelling wel geschaard wordt onder gedrag. Daarnaast laat social media

je ook zien hoeveel mensen er klikken op een link, als je deze vermeldt in een bericht. En kan

bijvoorbeeld Facebook ook het aantal conversies meten in een advertentie. 

 

Je kunt deze effectdoelstelling ook na social media nog meten, door Google Analytics te raadplegen.

Als je vanuit social media linkt naar je website, dan kun je precies zien welk pad een bezoeker

bewandelt vanuit social media. Zo zou je ook zelf kunnen meten hoeveel conversies social media jou

oplevert.

Social media statistieken

Kennis

Houding

Gedrag



HOE VORM JE EEN DOELSTELLING?

En ja, als we het dan hebben over het vormen van een doelstelling, dan komen we al gauw terug op

SMART-doelstellingen. Iets wat velen misschien nog wel hebben onthouden vanuit hun studie, dat ze

die manier van doelstellingen maken echt niet meer konden zien. (Of ben ik de enige?) Maar in the

end is het wel erg praktisch.

 

 

 

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. En dat staat eigenlijk

voor alles wat je wil hebben bij een doelstellingen. En wat ook heel erg gewenst is onder de

ondernemers, merk ik. Ik hoor veel dat mensen er tegen aan lopen dat social media moeilijk meetbaar

is. Ja, zonder doelstellingen wordt het lastig. 

 

 

 

Dus pak een pen en papier en kies om te beginnen per effectdoelstelling (kennis, houding en gedrag)

een KPI uit. En vul de volgende zin in:

 

 

SMART-doestellingen

Let's get started

 
 
In (maand + jaartal) wil ik (aantal + KPI) behalen op/via (kanaal) met ….
 
 
 
 
Voorbeelden:
In januari 2020 wil ik 500 volgers behalen op Instagram
In augustus 2019 wil ik 50 conversies behalen via Facebook met een videoadvertentie
In september 2019 wil ik 2.000 mensen aan bereik behalen via LinkedIn
 
 



DOE EEN NUL-METING

1
EVALUEER MAAK EEN PLAN

2 3

Met alleen doelstellingen

opstellen, kom je er natuurlijk

niet. Na het vormen van je

doelstellingen, is het tijd om een

plan te maken. Hoe ga je die

doelstellingen bereiken? Schrijf

dit stapje voor stapje uit.

 

 Stel: je wil over 3 maanden 300

extra volgers hebben op

Instagram. Dat is 100 volgers per

maand. Wat ga je doen om 100

volgers extra te krijgen per

maand? Ga je bijvoorbeeld meer

berichten plaatsen? Hoeveel

dan? En waarover?

CHECK OOK DE

EXCELSHEET

Stel korte termijn en lange

termijn doelen. Het is handig

om ieder kwartaal te evalueren.

Je zou aan kunnen houden dat

je kijkt naar wat je over 5 jaar

zou willen bereiken, over 1 jaar,

per kwartaal en per maand. 

 

Zo krijg je behapbare doelen,

die je tijdig bij kunt sturen.

In de excelsheet vind je sjablonen waar je

je doelen in kunt zetten, kunt evalueren en

een contentplanning in kan maken.

Een echte all in one excelsheet voor social

media. ;)

 

Download over het hoofd gezien? Hij staat op

dezelfde pagina waar je het e-book

gedownload hebt.

Het is handig om voordat je

begint een nul-meting te doen. 

 

Dus als je zegt ik wil meer

volgers op Instagram, dat je

dan eerst opschrijft hoeveel

volgers je vandaag hebt op

Instagram.

BONUS



METEN 

IS 

WETEN

Yes! 

Je weet nu hoe je doelen kunt stellen voor social media!

Ik wil je heel veel succes wensen met het maken van je eigen doelen. 

En ik hoop dat jij ook maximaal resultaat gaat behalen met social

media.

Heb je vragen of kom je er niet helemaal uit?
 

Stuur me gerust een mailtje:
info@mylenebouwman.nl


