
Social media Strategie
Probleemstelling 
Omdat Offerte B.V. een start-up bedrijf is moet de conversie verhogen. Hoe kan Offerte B.V. zijn 
conversie verhogen via social media. 

Analyseren 
Offerte B.V. is een bedrijf dat onderdeel is van Niche Commerce. Bij offert B.V kunnen de 
klanten offertes aanvragen en ontvangen binnen 24 uur minimaal 6 offertes van verschillende 
bedrijven. Daarnaast kunnen bedrijven zich aanmelden en zelf de offertes via Offerte B.V. 
verstrekken. Op deze manier hoeven consumenten niet meerdere offertes aan te vragen en 
ontvangen ze gratis offertes van verschillende bedrijven. Bovendien kunnen bedrijven extra 
offertes uitgeven aan iedereen die hierom vraagt.  
 
Offerte B.V. op social media 

Offerte B.V. gaat gebruik maken van verschillende social media kanalen.  
Pinterest: 65 borden, 728 pins, 95 volgers en 235 volgend  
Facebook: 35 personen vinden de pagina leuk  
Twitter: 177 tweets, 930 volgend en 689 volgers.  
Instagram: 0 posts, 0 volgers, 0 volgend  
Google+: aanwezig maar niet zichtbaar. 
LinkedIn: connecties  
Op deze social media pagina’s zijn geen reacties enkel likes te vinden. 

Concurrenten van Offerte B.V. op social media 

Er zijn meerdere concurrenten die gebruik maken van social media. 
Thumbtack: Amerikaanse bedrijf dat hulp bied met het zoeken van professionals voor de klant  
Pinterest: 43 borden, 2,1k pins, 2,2k volgers, 60 volgend 
Facebook: 288.391 personen vinden dit leuk  
Instagram: 50 posts, 1413 volgers, 41 volgend  
Twitter:  4963 tweets, 8605 volgers, 973 volgend  
Google+:  9128 volgers 
LinkedIn: 22848 volgers 

Solvari help met het realiseren van een droomhuis  
Pinterest: 34 borden 1,3k pins, 186 volgers, 8 volgend  
Facebook: 1088 personen vinden dit leuk  
Instagram: niet aanwezig  
Twitter: 1132 tweets, 503 volgers, 177 volgend  
Google+: 28 volgers 
LinkedIn: 236 volgers 

Bobex biedt offertes aan.  
Pinterest: 1 bord, 0 pins, 1 volger, 4 volgend 
Facebook: 179 personen vinden dit leuk  
Instagram: niet aanwezig 
Twitter: 1037 tweets, 84 volgers, 528 volgend  
Google+: 3 volgers en 1 negatieve reactie dat het een spam bedrijf is. 
LinkedIn: 141 volgers 

Werkspot  
Pinterest: 5 borden, 4 pins, 3 volgers, 0 volgend 
Facebook: 3261 personen vinden dit leuk  
Instagram: niet aanwezig  



Twitter: 40K tweets, 3158 volgers, 2115 volgend  
Google+: 79 volgers 
LinkedIn: 929 volgers 

Interesses van de doelgroep 

De doelgroep is onder te verdelen in 3 categorieën.  

De eerste categorie zijn mannen en vrouwen van 18+ die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van 
doe het-zelf-klussen of juist mensen voor deze klussen willen inhuren. Daarnaast is de doelgroep 
ook geïnteresseerd in tips, inspiratie en leuke weetjes over diverse onderwerpen zoals woon en 
advies.  

De tweede categorie zijn bedrijven. Dit zijn bedrijven die diensten aanbieden en offertes 
verstrekken. Dit zijn de partner bedrijven van Offerte B.V. maar ook de mogelijke 
partnerbedrijven.  

De laatste categorie zijn de consumenten van Offerte B.V. Dit zijn de klanten die Offerte.nl al 
kennen en eerder een offerte hebben aangevraagd. Bij deze doelgroep moet de merknaam 
blijven hangen zodat ze vaker gebruik gaan maken van Offerte.nl 

De doelgroep maakt gebruik van het internet en probeert via het social media advies, tips en 
inspiratie op te doen. Om deze social media kanalen te bereiken maken zij gebruik van een 
laptop, vaste computer, tablet en/of smartphone. 

- De consument:  
* Deze hebben eerder een offerte aangevraagd.  
* De onderwerpen glazenwasser, loodgieter, schilder, tegelzetter, behanger, notaris, 
   hovenier, stukadoor, metselaar, meubelspuiterij, elektricien en dakdekker hebben meer 
dan 50 conventies.  
* Komen terug naar de site als er een offerte aangevraagd moet worden. 
* Zijn bekend met de naam Offerte.nl. 

- Het partner bedrijf:  
*Heeft offertes te bieden.  
*Biedt zijn offertes aan via offerte.nl.  
* Is in staat om te Linkbuilden. 

- Het mogelijke partner bedrijf: 
*Heeft offertes te bieden.  
*Biedt zijn offertes nog niet aan via Offerte.nl. 
*Heeft de mogelijkheid om een Linkbuilding aan te vragen. 

- Mogelijke consumenten:  
*Mannen en vrouwen 18+.  
* Doe-het-zelf-ers.  
* Doen het liever niet zelf.  
* Houden ervan om inspiratie te krijgen aan de hand van mooie foto’s. 
* Zijn op zoek naar tips en makkelijkere manier om diensten/projecten uit te voeren.  
* Op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp. 

* Zijn op zoek naar de gunstigste prijzen. 
 
Wat is het beste moment om de doelgroep te benaderen? 

De doelgroep maakt gebruik van het internet en probeert via het social media advies, tips en 
inspiratie op te doen. Om deze social media kanalen te bereiken maken zij gebruik van een 
laptop, vaste computer, tablet en/of smartphone. 

Uit onderzoek met de lijst van tools voor het analyseren van social media kanalen is gebleken 
welke tijden het best en welke tijden het slechts zijn voor het plaatsen van posts op de 



verschillende kanalen (surepayroll, 2014). 
Aan de hand van deze tools heeft Frankwatching, marketingonline, somention, platform23 en 
clickvin een onderzoek uitgevoerd met overeenkomende resultaten.  
 
De beste tijd om op Facebook te posten is tussen 13:00 en 16:00 uur. Met op woensdag om 15:00 
het piekmoment. De slechtste tijd om te posten is in het weekend voor 8 uur ’s ochtends en na 8 
uur ’s avonds. De posts zorgen tussen de beste tijden voor 53% meer likes en 104% meer reacties 
(Arthur, 2014).  

                  

  

De beste tijd om op Twitter posts te plaatsen is tussen 13:00 en 15:00 op maandag en 
donderdag. Met al piek moment op maandag en donderdag tussen 9:00 en 15:00 . Met de 
slechtste tijd om te posten tussen 20:00 en 9:00 (Mulder, 2015).  

              
 

 

De beste tijd om op LinkedIn posts te plaatsen is tussen 7:00 en 9:00 en tussen 17:00 en 18:00 
op dinsdag en donderdag. Het slechtste moment om te posten is tussen 22:00 en 6:00 op 
maandag en vrijdag (Charlene, 2015). 



                 

  

De beste tijd om op Google+ posts te plaatsen is tussen 9:00 en 11:00. Met als piek moment 
woensdag. Het slechtste moment om posts te plaatsen tussen 18:00 en 8:00. Met voornamelijk 
de vroege ochtenden en avonden (Mulder, 2015). 

          
 
 

De beste tijd om op Pinterest posts te plaatsen is tussen 14:00 en 16:00 of tussen 20:00 en 1:00 
en zaterdag ochtend. Met als piek moment op vrijdag 15:00. Het slechtste tijdstip om te posten 
is tijdens werk uren (Chelavier, 2015).  

           



  

De beste tijd om op Instagram te posten is tussen 14:00 en 15:00 of tussen 21:00 en 8:00. … Voor 
het plaatsen van posts op instagram is geen slecht tijdstip (Ketterij, 2015). 
 

  

Strategie 
Voor het inzetten van Social media is er sprake van een strategische ontwikkeling. Voor deze 
ontwikkeling wordt de groei strategie gebruikt.  

Het product en de markt van Offerte B.V. blijft hetzelfde. Hier wordt mee bedoeld dat de 
doelgroep en het product niet veranderd. Daarom wordt er gekozen voor Marktpenetratie. Bij 
marktpenetratie komt er meer van hetzelfde. In het geval van Offerte B.V. wordt de 
klantenwaarde versterkt door en extra service, het social media.  

Via het social media kunnen klanten tips en informatie ontvangen. Daarnaast kunnen ze ook snel 
in contact komen met het bedrijf achterlaten.  

Offerte B.V. onderzoekt eerste via Pinterest de interessante onderwerpen, deze worden 
vervolgens door middel van een blogpost op Facebook en Google+ geplaatst. Daarnaast wordt er 
via Instagram doorverwezen naar deze social media kanalen en worden dagelijkse verschillende 
categorieën van offerte.nl naar voren gebracht.   

Plan van aanpak 
Met behulp van een aantal stappen wordt het plan uitgevoerd. 

Stap1: Op Pinterest aan de hand van de re-pins, volgens van borden en favorieten kijken welke 
onderwerpen, categorieën, tips en afbeeldingen interessant zijn. 

Stap 2: De interessante onderwerpen klaarmaken voor het doorposten op andere social media 
kanalen. 

Stap3: Begin met het doorposten op Instagram. Hier verschijnt een exacte kopie als de pin. 

Stap 4: De post herschrijven en verwijzen naar bestaande Offerte.nl pagina’s, indien deze niet 
aanwezig zijn de content voor Offerte.nl zelf schrijven.  

Stap 5: De zelf geschreven content op Offerte.nl plaatsen. 

Stap 6: De herschreven post eerst op Google+ en dan de exacte kopie op Facebook plaatsen. 

Stap 7: De post die op Instagram, Facebook en Google+ zijn geplaatst herschrijven naar een B2B 
content. Deze plaatsen op LinkedIn voor meer naamsbekendheid en bedrijfsaanmeldingen te 
krijgen van de beoogde categorie.  



Stap 8: Evaluatie. Kijken hoe de posts bij het publiek aankwam, wat anders moet en Stap 1. 

Planning

!

!  

  

  
Image/video? Welke kanalen wordt het geplaatst: 



  

  

Kostenplaatje 
Alle social media platformen zijn gratis. Daarom zijn hier geen verplichte kosten aan verbonden. 
Er zijn echter wel flexibele variabelen die per post eventueel aangepast kunnen worden. 
Wanneer Offerte B.V hiervan gebruik gaat maken zal er een budget vrijgemaakt moeten worden 
om de posts te kunnen promoten. 

Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van deze kosten zal de contactfrequentie worden 
verhoogd en is het bereik van de doelgroep groter. 

Het voorlopige budget bestaat uit de flexibele variabelen van de werknemer die werk verricht 
op social media, daarnaast zijn er product kosten zoals een computer en de internetkosten om 
gebruik te kunnen maken van de social media kanalen. 

Het doel zal bereikt worden door non-commercial posts. De posts hebben dus geen commercieel 
doel waardoor hier geen kosten aan verbonden zijn.  

Via social media bestaat er een mogelijkheid om posts tegen betaling te promoten waardoor 
deze meer in de nieuwsberichten te zien zijn. Wanneer de social media kanalen van Offerte B.V. 
fors zijn gestegen kan hiervoor hier een deel van het budget vrijgemaakt worden. 

Realiseren 
Instagram aanmaken 

  

Pinterest aanmaken 



!  

Facebook (beginstatus) 

  

  

Google+ (beginstatus) 



  

Uitvoeren/Resultaat 
De uitvoering en het resultaat is te vinden in de onderstaande tabellen.  

 





Evaluatie 
Als er gekeken wordt in de periode van mijn stage, naar de start en het eind van de social media 
kanalen van Offerte B.V. is te zien dat deze een flinke groei aan posts en populariteit hebben 
doorgemaakt in de laatste 3 maanden.  

Het ene kanaal heeft een snellere en grotere stijging doorgemaakt dan het andere kanaal. Hoe 
komt dit? Bij de social media kanalen is het belangrijk dat de ene gebruiker de andere gebruiker 
volgt. Hoe meer mensen elkaar volgen, hoe meer Awarness ze oproepen. Wanneer mensen op 
ons profiel gaan kijken moeten we ervoor zorgen dat het content Interessant genoeg is zodat er 
Desire gecreëerd wordt. Als dit goed gebeurt zal uiteindelijk een kleine groep daadwerkelijk tot 
Actie overgaan. In het geval van Offerte B.V. de social media accounts volgen of zelf op de 
website een offerte aanvragen. Tijdens het werken met social media ben ik dus veel bezig 
geweest met het AIDA model. Een ander belangrijk model die ik gebruikt heb was het REAN 
model. wat voornamelijk ging over Reach, Engagement, Activate en Nurture. Door middel van 
social media wil Offerte B.V. nieuwe mogelijke partners of klanten bereiken. Daarnaast moet je 
ervoor zorgen dat ze zich betrokken voelen en hen aanzet tot actie.  

Allereerst kijk ik naar het Pinterest account. In het begin had dit kanaal een snelle stijging in 
volgers. Wat opvallend was tijdens het bijhouden van het Pinterest account was dat wanneer er 
op een dag een heleboel pins geplaatst werden het aantal volgers afnam. Wanneer al deze pins 
geleidelijk over een week geplaatst werden bleef het aantal gelijk of nam dit zelfs toe. 
Daarnaast nam het aantal volgers ook toe wanneer ik zelf mensen met de zelfde interesses ging 
volgen. Zij volgden mij dan ook en hoe meer volgers ik creëerde hoe meer mensen mijn pins 
doorpinden.  

Het stijgen van volgers, door zelf mensen te volgen, was ook heel duidelijk te zien bij Instagram. 
Ondanks de snelle groei in volgers van het Instagram account was het lastiger om meer likes te 
behalen. De foto’s moesten mensen echt aanspreken, ze moesten het nuttig of interessant 
voordat ze het hartje op Instagram aan wilden klikken.  

Bij Facebook was het verkrijgen van volgers echter wat moeilijker. Hier kon ik niet gewoon 
lukraak mensen volgen met dezelfde interesses. Hier moest gezorgd worden dat veel bereik 
gecreëerd werd. Dit bereik was te creëren met behulp van de bestaande volgers. Deze moesten 
tot de actie gebracht worden om onze post leuk te vinden of zelfs te delen. Dit gegeven is ook 
goed in de statistieken terug te zien. Hoe vaker een post gedeeld werd hoe groter het 
berichtbereik werd.  

GooglePlus was de moeilijkste van allemaal. Omdat dit een bedrijvenpagina was kan je zelf 
niemand volgen. Daardoor mis je de eerste stap in het AIDA model, de Awarness dat je op 
GooglePlus. Echter, de GooglePlus posts zijn in tegenstelling tot de andere social mediakanalen 
wel in het Google zoekresultaat te vinden. Daardoor zal wanneer er een nieuwe update 
geplaatst wordt dit meer weergave geven, wat de awarness van de mensen moet triggeren. Dit 
zorgt er echter wel voor dat de actie van de bezoekers minimaal is.   

Tijdens mijn wekelijkse evaluaties en het evalueren van het AIDA model, is mij opgevallen dat 
hoe verder je de letters pakt in het wordt hoe lastiger het wordt dit te bereiken. De eerste 
letter de Awarness is nog vrij simpel. Je zorgt ervoor dat je mensen actief volgt en je valt 
vanzelf op. Het is echter een stuk moeilijker om dit uiteindelijk tot een actie te laten volgen. 
Om iemand tot actie te laten komen moet de content zo sterk zijn dat de interesse het 
verlangen zal opwekken en versterken wanneer de aandacht is getrokken. 

Tot slot het ik geleerd dat het niet alleen belangrijk is om onderzoek te doen naar de juiste 
plaatsingstijden en de concurrenten maar dat het formaat van de afbeelding ook belangrijk is. 
Wanneer de afbeelding het juiste formaat heeft gaat er geen kwaliteit verloren en blijft de 
resolutie goed. De afbeelding is dan aantrekkelijk om naar te kijken. 


