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Kom meer te weten over social media

Wat leuk dat je graag meer met je social media aan de slag wil!

In dit ebook kan je allerhande tips terugvinden. Dit kan gaan over het algoritme, wat je kan

posten, het lezen van statistieken en het inplannen van berichten. 

Kijk ook zeker naar de bijhorende video's zodat je alles uit deze social media kit kan halen. 

Ik wens je alvast veel succes!



Het algoritme wat is het?
 

Met content waar je vaak op reageert en liked (en zelfs trager voorbij scrolt)

Die je vaak een privébericht stuurt

die je vaak opzoekt

Facebook en Instagram bepalen wat jij te zien krijg. Dat doet die door een mechanisme in te

stellen dat rekening houdt met chronologie, engagement (hoe meer mensen klikken, liken en

reageren hoe groter je uiteindelijke bereik) en interesse.

Hoe maken Facebook en Instagram deze voorspellingen?

Ze kijken naar hoe de gebruikers in het verleden hebben gereageerd op gelijkaardige content.

Like je bijvoorbeeld veel foto's van haar? Dan is de kans groot dat Instagram je in de

toekomst zoveel mogelijk foto's met haar zal laten zien. Maar ook omgekeerd, post je een

typische reclamefoto van een product dan krijg je waarschijnlijk minder likes (maar weinig

mensen liken reclame) en zal je bereik dalen.

Interactie is belangrijk!

Het algoritme kijk naar de interacties uit het verleden.

Wat voor interacties het algoritme allemaal in overweging neemt, is niet bekend, maar als

wij een gokje wagen zijn het gebruikers:

Nu je dit weet, zou je meer kunnen posten van wat jouw doelgroep precies interessant vindt.



Vertel een sterk verhaal, doe aan storytelling

Instagram (maar ook Facebook) is het platform waar beeld én storytelling centraal staan.
Door een uniek en authentiek verhaal op Instagram te vertellen, trek je volgers én klanten
aan in wat je doet én waar je als bedrijf voor staat.En dat is nu hetgeen wat je klanten
willen weten als ze binding met je bedrijf willen voelen. Vertrekkend vanuit ‘The Why’ van
Simon Sinek. 

Sinek’s Golden Circle hanteert drie niveaus waaruit bedrijven én mensen vertrekken: 
wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Met ‘waarom’ bedoelt men wat je
doelstelling is, wat je drijfveer is, waarom je bedrijf bestaat en waarom het er toe doet
voor je klanten? 

Als je eenmaal de ‘Why’ duidelijk voor ogen hebt, kan je krachtige storytelling beginnen. Ik
geef een voorbeeld: de ‘Why’ bij beautybedrijven is niet om winst te generen, maar vooral
om mensen een zelfzekerder én zich goed te laten voelen in hun lichaam.

Om een goede en vooral haalbare strategie te hanteren, behandel je best onderstaande
vragen grondig:

Wat is je doel op social media? Waarom wil je het inzetten?

…………………………………………………………………………………………………….......................…

…………………………………………………………………………………………………….......................…

Welk soort beelden passen daarbij?

…………………………………………………………………………………………………….......................…

…………………………………………………………………………………………………….......................…

Wie is je doelgroep en hoe kun je die bereiken? Wat wil je doelgroep zien?

…………………………………………………………………………………………………….......................…

…………………………………………………………………………………………………….......................…

Kortom, zorg voor een duidelijke strategie en vertrek vanuit de ‘Why’ om een authentiek
verhaal te vertellen.

Jouw verhaal op social media



Om je feed duidelijk en herkenbaar te houden, is het raar als je de ene foto heel helder en

vrolijk maakt terwijl de ander donker en humeurig is. Zo creëer je geen eenheid in je beeld

en dat is wel noodzakelijk. Op die manier herkennen volgers meteen jouw foto als ze door

hun Instagram-feed scrollen. Het beste is om een huisstijl voor jouw bedrijf te (laten)

maken en je hier aan te houden.

Hoe krijg je je huisstijl in je Instagram-posts?
Er zijn verschillende apps die je kunnen helpen bij het maken van mooie posts voor

Instagram. Onze persoonlijke favoriet is Canva(.com). Hiermee kan je templates kiezen en

aanpassen naar o.a. jouw kleuren en lettertype. 

Je huisstijl op social media

# Mijn huisstijl

Mijn kleuren: 

…………………………………………………………………………………………………….......................…
Tip: Elke kleur heeft een "Hexcode" die start met een #. Wanneer je die code weet kan je hem overal

gebruiken zodat je exact dezelfde kleur hebt. 

Mijn lettertypes:

…………………………………………………………………………………………………….......................…

…………………………………………………………………………………………………….......................…



Je huisstijl op Instagram
Gebruik steeds dezelfde visuele filter
Hoe je het ook wendt of keert: Instagram draait voor een groot deel om de mooie plaatjes.
Daarom lees je op veel blogs dat je esthetisch altijd dezelfde lijn in je posts zou moeten
aanhouden. Je laat bepaalde kleuren telkens terugkomen, je gebruikt elke keer hetzelfde
camerastandpunt óf je hanteert altijd dezelfde filter of instellingen. 

Denk daarbij ook aan de layout van je feed
Op Instagram draait ongeveer alles om "het oog wil ook wat". Zeker wanneer een bezoeker
op je profiel komt kijken of je het volgen waard bent. Staan al je foto's kris kras door elkaar
en lijkt het allemaal maar een rommeltje? Dan is er werk aan de winkel. 
Een mooie Instagram Feed of Grid (de foto's op je profiel dus) zorgt voor meer volgers. Maar
dat wil wel zeggen dat je op voorhand moet bepalen hoe jij wil dat je feed eruit ziet.
Vervolgens plan je je posts zo, dat ze in je gekozen layout passen. Een app die je daarbij
kan helpen heet Preview.

Enkele voorbeelden:

    
    
     

Schaakbord Verticale lijnen

Organisch Horizontale lijnen



Wanneer je een Facebook pagina aanmaakt voor je zaak volg je een stappenplan
waarbij Facebook je de meest belangrijke info laat invullen. Zorg daarnaast vooral ook
voor de volgende dingen: 

Een duidelijke profielfoto

Een mooie coverfoto

Een call to action knop

Alle bedrijfsinformatie:

Adres

Telefoonnummer

Website

Korte info

Openingsuren

Btw nummer

Diensten

Shoppen

Is je persoonlijk profiel gelinkt aan je pagina? 

Facebook checklist



Home
Zoeken

Bericht, story of 
Reel toevoegen

Profiel

Berichten van profielen
die je volgt

Instagram is een van dé populairste kanalen van het moment. En terecht want je kan
op een heel visuele manier via foto's en korte filmpjes je volgers inspireren. Dat
Instagram meer klanten en verkoop kan opleveren voor je salon weet je misschien al.
Hoe je dat concreet doet vertellen we je in deze cursus. 

Laat ons eerst eens kijken naar het "Home"-scherm. Dat is het eerste wat je ziet
wanneer je inlogt op Instagram. 

Welkom bij Instagram

Privéberichten

Stories bekijken

Liken, reageren 
en doorsturen Bericht opslaan

Meldingen

Reels 
bekijken

Instagram
shopping



Een eerste indruk maak je maar één keer. Alleen daarom al is je Instagram biografie
van ontzettend groot belang. Binnen een seconde maakt een bezoeker de keuze of ze
je wél of niet gaan volgen. Daarom is een goed geschreven bio, naast de juiste
profielfoto, één van de elementen die je niet over het hoofd mag zien

Checklist voor een goede bio

Maak een bedrijfsprofiel aan
Vorm je privéprofiel om naar
een bedrijfsprofiel door een
koppeling te maken met je
zakelijke Facebookpagina. 
Dit heeft als voordeel dat

klanten je makkelijker
kunnen contacteren, je

statistieken kan bekijken en
je advertenties kan

aanmaken. 

Stappenplan:

Open de Instagram-app

Ga naar je profiel

Open het menu door op de drie streepjes te tikken

Kies voor 'Instellingen'

Selecteer 'Account'

Tik nu op 'Overschakelen naar professioneel account'

Doorloop nu de stappen die op je scherm verschijnen, zo kun je opgeven of je een
Maker-account of bedrijfsprofiel wil aanmaken. Je kan ook een koppeling maken
met je zakelijke Facebook-pagina. Daarnaast kun je jouw contactgegevens
controleren en eventueel tonen op je profiel. Nu is jouw profiel compleet.

Kies een goede naam: Voor je gebruikersnaam (die met de @ voor) en de titel van je
Instagramprofiel kies je liever twee verschillende namen. Zo wordt je op meerdere
zoekopdrachten gevonden. Kies als titel liefst de naam van je zaak of een van je
kenmerkende diensten.

Hou het beknopt en overzichtelijk. Je hebt niet zo veel ruimte om alles ten toon te stellen.
Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om verschillende steekwoorden onder elkaar te
plaatsen of om het op te fleuren met emoticons. 

Vergeet niet een call-to-action toe te voegen en je volgers aan te zetten tot actie. De
laatste regel van je biografie is de meest aangewezen plaats hiervoor, zodat je
onmiddellijk naar de link kan doorverwijzen.

Tot slot een link: Op Instagram heb je maar één plaats waar je een klikbare link kan
plaatsen. En dat is natuurlijk je Instagram biografie. Gebruik daarom deze plaats om je
website, specifieke landingspagina’s met een artikel, een blogbericht of een product in de
kijker te plaatsen. Wil je graag tóch meerdere links plaatsen? Gebruik dan tools zoals
Linktree.com



Klik op je 'startpagina' bovenaan rechts op het plustekentje.
Daarna kan je onderaan kiezen tussen een berichtn story of
Reel.

In deze stap kan je je foto bewerken met een van
de bekende Instagram-filters. Scrol door de filters
en kies je favoriet. Door onderaan rechts te klikken
op "bewerken" kan je de foto nog verder bewerken.
Denk maar aan belichting, schaduwen en scherpte.

Tevreden over het resultaat? 
Klik dan weer bovenaan rechts op "doorgaan". 

Nu is het tijd om er een leuke tekst bij te verzinnen.
Tips over een goede "caption" vind je verder in deze
cursus. Vergeet ook niet om #hashtags te
gebruiken. Op dit scherm krijg je ook de
mogelijkheid om een persoon of locatie te taggen
in je bericht.
Helemaal klaar? Klik bovenaan rechts op "Delen"

Een nieuw bericht met foto of korte video posten op Instagram is helemaal niet moeilijk.
In dit stappenplan leggen we uit hoe je dat doet. 

Een bericht posten op Instagram

# Stap 1

# Stap 2
Maak een foto of video of kies er eentje
uit fotobibliotheek van je telefoon. 
Verschuif de foto eventueel een beetje om het
onderwerp mooi in beeld te brengen. Tevreden?
Klik dan bovenaan rechts op "Doorgaan"

# Stap 3

# Stap 4



De ideale "caption"
Eindelijk is de foto klaar en is hij ready to post! Maar nu... de tekst nog...

o  Wees kort en krachtig. Mensen zijn niet geneigd om snel op de “lees meer”-knop te

klikken.

o   Vergeet niet om een call to action te plaatsen

o   Vergeet je website (online booking) en telefoonnummer niet te vermelden

o   Emoticons trekken de aandacht. Gebruik ze in je posts. 

o   Schrijf vanuit jezelf

o   Probeer vaktaal te vermijden

 
Hou het overzichtelijk door 'captions' te gebruiken. Met andere woorden zorg voor wat
extra witruimte in je tekst tussen verschillende zinnen. Zo heb je niet gelijk een groot blok
woorden maar ziet je tekst er rustiger uit om te lezen. Witregels krijg je op Instagram door
op je toestenbord naar het nummerieke bord te gaan (123) en daar staat dan de 'return'
knop zoals je een enter knop op je computer hebt. 
 
 
Enkele voorbeelden van cathy zinnen:
 

...? Zo kom je er van af!

Hoe je het perfecte... creëert/bereikt

Lig nooit meer wakker van...

...Ideeën om... /...Manieren om...

Hoe je voor altijd ..., Ook al heb je ALLES al geprobeerd

Vergeet ... probeer dit!

Het ene ding dat je moet veranderen/toepassen om...

Hoe .... in ... makkelijke stappen

... in slechts ... minuten (per dag)

... essentials (om...)

Verbreek alle regels en...

... vreemde manieren om...

Hoe je ... doet op de juiste manier



De hashtag is een woord of aaneengeschreven zin waar een hekje (het #-leesteken) aan
voorafgaat. Hashtags bieden gebruikers op social media de mogelijkheid om een bericht of
mening in één woord kernachtig samen te vatten. Op deze manier ontstaan onderwerpen,
waarvan alle bijbehorende berichten zijn te vinden door te zoeken op de betreffende
hashtag. 
Je stopt je foto als het ware in een denkbeeldig mapje door een een hashtag aan toe te
voegen. Neem je bijvoorbeeld een voor en na foto van een klant, dan zou je de hashtag
#beforeafter kunnen gebruiken. Dan komt je foto bij alle andere voor en na’s te staan die
ook deze hashtag bij de foto schreven.
Gebruik ook altijd een hashtag die de naam van je salon bevat. Vraag ook aan je klanten
om die hashtag te gebruiken wanneer ze een foto van bij jou delen. Zo creëer je een mapje
met foto’s van jouw zaak.

Populaire VS minder populaire hashtags
Hoe populairder een hashtag is, hoe moeilijker het is om in die categorie op te vallen.De
hashtag #Beauty heeft bijvoorbeeld meer dan 284MILJOEN resultaten. Leuk dat je foto
daar tussen staat, maar echt opvallen is niet makkelijk.Bij hashtags die iets minder
populair zijn duiden vaak op iets meer specifieke thema’s. Zoals #healthyskincare
(193duizend) of #haircareroutine (75duizend). Doordat er minder posts zijn binnen dit
thema is het makkelijker om bij de populairste posts te komen binnen die categorie en dus
sneller op te vallen. 

Lokale hashtags
Vaak gebruiken we allemaal Engelstalige hashtags. Maar je klanten zijn mensen van bij
jou in de regio. Je kan dus ook kiezen voor Nederlandse hashtags.Denk verder ook aan
regio gebonden hashtags zoals een hashtag voor je stad (#Antwerpen). Of misschien is er
wel een event in je regio waar je foto bij past (#festival)?Lokale hashtags zijn misschien
minder populair maar je bereikt er wel veel sneller jouw doelgroep mee.  

Mijn hashtags die ik wil gebruiken zijn:

…………………………………………………………………………………………………….......................…

…………………………………………………………………………………………………….......................…

…………………………………………………………………………………………………….......................…

…………………………………………………………………………………………………….......................…

Wat zijn hashtags?



Wat post je?

Entertainment Educatief

Inspiratie Conversatie

Connectie

Feestdagen

Inhaakdagen

Humor

Video's

Wedstrijden

Tips en tricks

Antwoorden F.A.Q.

Blog posts

Info over ingrediënten

Info over gebruik 
     producten

Voor en na's

Mooie foto's

Trends

Quotes

Reviews van klanten

Vragen

Mening vragen

Persoonlijke vragen

Dilemma's (wat kies jij?)

Polls

Achter de schermen

Product previews

Persoonlijke foto's

Favorieten bespreken

"Wat zal ik eens op Facebook en Instagram posten?" Het moet zowat de moeilijkste vraag van
het moment zijn. Want als je rekening wil houden het algoritme (zie de video bij dit ebook)

dan is reclame zo veel mogelijk te vermijden. Wat post je dan wel? Hier wat inspiratie:



Instagram waardige foto's maken
Als je één object fotografeert (denk maar aan een product), houd je de camera er altijd

beter verticaal voor, in plaats van schuin of half erboven. Zet je ooghoogte gelijk met het

object en neem dan de foto. Dit maakt niet enkel je product 

veel duidelijker zichtbaar, je foto ziet er ook interessanter 

uit. Durf ook te spelen met “de regel van derden” daarbij 

plaats je het onderwerp net niet in het midden. Je camera 

kan je daarbij helpen, die geeft 4 lijnen op je scherm. 

Let op de punten waar de vier lijnen elkaar snijden. 

Volgens de regel van derden vormen deze snijpunten de 

beste posities voor jouw onderwerp 

(bijvoorbeeld een product).

Voor en na foto's zijn heel belangrijk. Je volgers hebben 

dan een bewijs van de resultaten die je hebt behaald met 

bepaalde behandelingen.

Wanneer je een ' voor en na ' foto wilt maken is het volgende belangrijk:

Zorg dat de voor foto, de zelfde belichting heeft als de na foto.

Schaduwen of juist te veel licht, kunnen een verkeerd beeld geven.

Kies voor een voor en na foto met make-up of zonder make-up.

Beide mogen niet verschillen, dit is namelijk niet realistisch als het gaat om een voor en
na, na een behandeling.

Daglicht is altijd het beste licht! Is dit niet mogelijk? Dan zou je er voor kunnen kiezen, om

een ringlamp aan te schaffen. Zo ben je er zeker van, dat je altijd het zelfde licht hebt.

De voor en na foto moeten of liggend of staand zijn, ook dit mag niet verschillen.

Let er ook op: of de ogen dicht of open zijn en of de persoon een lachend gelaat heeft of

een ontspannen gelaat.

#  Voor- en na foto's



Met Instagram Stories kan je dan weer korte verhalen delen in de vorm van foto’s of
video’s van max. 10 seconden. Dit vormt een verhaal als een compilatie van je laatste
24uur en blijft dan ook maar 24 uur beschikbaar voor je volgers.
 
Waarom moet je Instagram Stories maken?
De Stories op Instagram zijn een heel authentieke manier om verslag uit te brengen van
je dag of een evenement. Het mag er allemaal wat authentieker uitzien dan de
blijvende foto's op Instagram. De stories verdwijnen toch weer en het ziet er veel
menselijker uit.

Wil je een story toch héél graag bewaren? 
Dat doe je bij de "hoogtepunten". Hoogtepunten zijn een soort 
van mapjes op jouw Instagram-profiel. Je kan mapjes 
aanmaken met verschillende thema's (denk maar aan voor- 
en na's, producten, behandelingen, team...). Je kan je story 
dan opslaan in zo een mapje. Zo blijven ze toch voor altijd 
zichtbaar. 

In de bijbehorende video geven we je meer uitleg over stories en hoogtepunten.  

Instagram Stories maken

Als je een item wilt toevoegen aan je Verhaal op Instagram, dan swipe je vanaf je
home tijdlijn naar links of klik je op het + tekentje rechts bovenin (en onderaan kies
je voor stories). De camera opent dan fullscreen met daarnaast enkele knoppen en
opties.
Zo kan je kiezen uit het maken van een foto of video, een live-video een boomerang
etc... Maar je kan ook een foto uploaden van op je smartphone.

Foto of video gemaakt? Dan mag je je creatieve zelf de vrije loop laten. Je kan tekst
en stickers toevoegen, je kan iets tekenen of een gekke filter uitkiezen. 
Hoe meer je hiermee durft te spelen, hoe sneller je alle mogelijkheden ontdekt. 

Instagram Stories



Ze zijn super eenvoudig te maken als je eenmaal de basis hebt geleerd. Apps voor
videobewerking zijn meestal ingewikkeld, maar Reels zijn intuïtief en heel eenvoudig.
Ze hebben een lange ‘houdbaarheid’. In tegenstelling tot het delen van foto’s of een
verhaal dat maar een paar uur interactie krijgt, worden Reels nog weken of zelfs
maanden nadat je ze hebt gepubliceerd ontdekt. Ik maakte zo eens een Reel die pas
na 14 dagen viraal ging!
Ze worden veel gezien. Hoe meer je met Reels bezig bent, hoe meer mensen je
bereikt.
Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden als het om content gaat. Er zijn altijd
populaire formats die je na kan maken. Bekijk zelf veel Reels om te ontdekken wat er
op dit moment hip is.

Instagram kwam in de zomer van 2020 in België en Nederland met de nieuwe applicatie
Reels. Het doet heel erg denken aan TikTok maar doordat het in Instagram verweven zit,
zou je er wel eens heel snel ook jouw doelgroep mee kunnen aanspreken.

Ondertussen hebben die Reels al goed hun doel bewezen en zorgen ze over het
algemeen voor een ongezien hoog bereik.
Meer en meer salons wagen zich ook aan het maken van de korte, toffe videootjes. En
met succes. Je volgers leren op een andere manier jou, je salon en je producten kennen.

Twijfel je nog? Hier zijn vier redenen waarom je een Instagram-Reel MOET maken:

 
Maar waar kan je nu zoal Reels over maken?
Laat je favoriete producten zien
… En vertel waarom je die zo goed vindt. Zo kan je de vele voordelen als tekst in beeld
laten komen of laten zien hoe je de producten gebruikt.

Leer je volgers iets bij
Zo kan je haar/huid-weetjes delen, mythes doorbreken of routines laten zien.

Deel absolute No Go’s
Er zijn dingen die vreselijk slecht zijn voor je huid en haar. Deel er verschillende in 1 Reel
of maak een Reel specifiek over 1 don’t.

Behind the scenes
Laat je klanten zien wat je achter de schermen doet. Producten in je kast plaatsen
(bijvoorbeeld stop motion), je administratie, dingen die al eens anders lopen dan je had
gehoopt…

Before and afters
Deze spreekt voor zich natuurlijk. Laat resultaten van je werk zien. Dat kan een voor en
na zijn. Maar kan evengoed jouw werktraject zijn.

Instagram Reels



Statistieken lezen op Facebook

De Facebook statistiek ‘Bereik’ staat voor het aantal mensen dat je content ten minste één
keer gezien heeft op Facebook, organisch of via betaalde ads: 

Betrokkenheid staat voor iedere interactie van een gebruiker met je Facebook posts en
advertenties zoals vind-ik-leuks, reacties en deelacties. 

Klikken: Geeft het aantal klikken op een link weer maar ook het open klikken (groter maken)
van een foto. 

Klik op het aantal bereikte mensen onder je post om uitgebreidere statistieken te krijgen: 

Onder elk bericht dat je plaatst op Facebook krijg je al een aantal statistieken te zien: 
 

Afleiden wanneer je volgers online zijn: 

Zou het niet zonde zijn als je berichten de wereld in stuurt en er eigenlijk niemand tijd heeft
om ze te lezen? Facebook geeft heel duidelijke statistieken weer zodat je kan zien wanneer
jouw doelgroep online is, welk type berichten populair zijn etc.. 
Maak hier dan ook gebruik van bij het inplannen van berichten en posts. 

Navigeer op computer naar deze statistieken (niet beschikbaar op tabet) door via je pagina
te klikken op “Statistieken” in de witte balk links. Verder klik je dan in de linker menubalk op
“Berichten”. 



Statistieken lezen op Instagram

Ga via je profiel naar de 3
streepjes of puntjes om naar je

statistieken te gaan.

Bij "Inhoud" krijg je een overzicht
van de prestaties van je laatste

posts en stories.

Bij "Doelgroep" zie je onder andere
wanneer je volgers online zijn,

handig!

Bij "Activiteit" zie je hoeveel mensen
je berichten gezien en verder geklikt

hebben.



Wanneer post ik nu het beste? 

 
Er bestaat geen beste dag of tijd als het gaat om posten. 
Dit is afhankelijk van de momenten waarop jouw publiek online actief is. 
Het is daarom dus belangrijk om zelf volop te gaan testen (je statistieken te bekijken) en
zelf te ervaren welke tijden en dagen jou veel interactie opleveren.

het liefst kijk je dus naar je eigen statistieken. Bij "Doelgroep kan je zien welke dagen
populair zijn en welke uren interessant zijn. Maak hieronder een overzicht van je eigen
statistieken.

De populairste dagen en uren zijn:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



Soms heb je van die dagen, dat er net wat minder afspraken op de planning staan, of je
hebt op de zondag middag niets te doen. Dan is het dus slim, om al eens wat post's voor
te bereiden.

Er zijn veel apps die je daarbij kunnen helpen, denk maar aan de Preview app,
Bufffer.com, Onlypult.com etc... Vaak zijn deze app gratis tot een x aantal posts, vanaf
dan schakel je over naar een betalende versie van de app.

Maar je kan ook gebruik maken van de gratis Business Suite app van Facebook.
Hiervoor moeten je Instagram en Facebook aan elkaar gekoppeld zijn. 

Je opent de app en klikt op het potlood-tekentje om een 
bericht aan te maken. 
je kiest of je op Facebook, Instagram of beide wil posten. 
Daarna maak je je post zoals je gewend bent, voeg een foto 
en tekst toe. 
Klik rechts bovenaan op 'volgende'
Daarna kan je ervoor kiezen om hem onmiddelijk te 
publiceren of om 'opties voor plannen' aan te duiden waarbij
 je bij 'plannen voor later' een datum en uur kan kiezen. 
Klik je op 'klaar', dan kan je je post inplannen. 

Werk je graag via je computer? Dan kan je via je zakelijke Facebookpagina naar
'publicatietools' gaan in je menu aan de linker kant. Ook hier kan je makkelijk een
berucht voor Istagram aanmaken en inplannen op jouw gewenste moment. 

Een post vooraf inplannen


