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KEKKE 
KIEKJES
Plaatjeswebsite- en applicatie Instagram kan enorm 
handig zijn, mits je een beetje weet hoe je er mee 
moet omgaan. Zo lastig is het allemaal niet, maar de 
echte professionals zijn op de hoogte van tips die de 
gemiddelde mens wellicht niet weet. Het succesvol 
vergaren van volgers is namelijk afhankelijk van een 
aantal variabelen; een algoritme opgesteld door 
Instagram, dat bepaald wie wat te zien krijgt. Om jou 
deze zomer een handje te helpen heeft Fitbrand een 
cheatsheet voor je opgesteld, zodat je volgers niet 
zomaar doorscrollen, maar de tijd nemen om jouw 
content met aandacht te bekijken. 

#leesenleer #instafame #cheatsheet
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#DO’S
#1Wil je snel groeien zonder 

hiervoor betaalde promoties 
in te zetten, dan is het goed om 
dagelijks tenminste 1x iets te posten 
op je account. Let er hierbij wel op 
dat je niet gaat spammen, maar 
content upload die altijd relevant is 
voor jouw volgers. 

#2Besteed ook zelf voldoende 
tijd op Instagram. Like en 

Comment op berichten van andere 
accounts die zich bevinden in 
dezelfde niche als jij. Heb je een 
Insta account met vegetarische 
recepten, zorg dan dat je veel 
soortgelijke account volgt, en 
reageert op de berichten die zij 
plaatsen.

#3Zorg in het algemeen voor een 
professionele uitstraling op je 

account. Dit begint met een goed 
beeld, geschaald naar 180x180 
pixels. Kies een gebruikersnaam die 
simpel leest en dus niet verwarrend 
is. Tot slot dien je een pakkende, 
relevante bio te schrijven, met een 
link naar bijvoorbeeld je website. 

#8Post op alle mogelijke 
manieren. Dit kan op je tijdlijn, 

in je verhaal én op Instagram TV. De 
vuistregel is: hoe meer je post, hoe 
‘blijer’ je Instagram maakt, omdat 
men op deze manier meer tijd 
doorbrengt op het platform. Plaats 
1 bericht per dag op je tijdlijn, en 
meerdere keren in je verhaal. 

#9 Gebruik je verhaal om het 
gezicht achter je merk te 

laten zien. Doe korte interviewtjes 
met je medewerkers, laat nieuwe 
producten op een luchtige manier 
zien of geef je volgers een kijkje 
achter de schermen. Dit zorgt 
voor veel vertrouwen en wordt als 
authentieke content gezien. Een live 
verhaal is helemaal goed, omdat je 
op deze manier vooraan in de lijst 
met verhalen verschijnt. 

#4Schiet je afbeeldingen in 
‘Portrait mode’. Hou dus je 

mobiel rechtop, in plaats van 
horizontaal. 

#5Instagram geeft prioriteit 
aan video’s boven foto’s, 

omdat bewegend beeld sneller de 
aandacht weet te grijpen. Dat wil 
echter niet zeggen dat je alleen 
maar video’s moet plaatsen. Zorg 
voor voldoende afwisseling. 

#6 Authenticiteit scoort goed. Je  
kunt je veel bezig gaan houden 

met het professionaliseren van je 
account, maar het risico ontstaat 
dat je als merk als ‘afstandelijk’ 
wordt gezien door je volgers. Zorg 
voor kwaliteit, zonder afstand. 

#7Kijk goed naar wat anderen 
doen! Scan een pagina van een 

concurrent, en kijk welke berichten 
het meest succesvol zijn. Deze kun 
je direct delen, of overnemen en 
aanpassen naar eigen willekeur. 

#10Als je dagelijks post, doe 
dit dan op of rond hetzelfde 

tijdstip. Gebruik de analytische 
functies van Instagram om te 
ontdekken wanneer de meeste van 
je volgers actief zijn, en plaats je 
berichten op deze tijden. Hoe meer 
mensen online zijn, hoe groter de 
kans op veel Likes en Comments. 

#11Instagram maakt gebruik van 
hashtags, zet deze daarom 

verstandig in. Het zijn in principe 
zoekwoorden waarmee jouw 
berichten gevonden kunnen worden. 
De website Displaypurposes.com 
geeft je relevante hashtags voor 
jouw berichten. 

#12  Maak gebruik van zo’n 15 
constante hashtags die je 

onder ieder bericht plaatst, en vul 
de rest (max 30) aan met hashtags 
die relevant zijn voor jouw specifieke 
bericht. 
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#DON’TS
#1Ga niet willekeurig volgen en 

ontvolgen. Dit zorgt voor een 
slechte reputatie in het algoritme 
van Instagram, waardoor je berichten 
minder snel zullen worden gezien. 
Vertrouw er op dat mensen jou vanzelf 
gaan volgen.

#2Hou je tijdlijn rustig, en voorzie 
dus niet iedere post van een 

nieuwe rand, teksten met effecten 
of variërende filters. Je wilt dat 
je volgers een prettig ogende 
Instagram pagina te zien krijgen, 
geen plakboek. 

#3Koop nooit en te nimmer 
volgers. Het algoritme zal je 

hiervoor afstraffen, waardoor je 
uiteindelijk slechter uit bent.

#4Je verkoopt niet via Instagram. 
Probeer dit dus ook niet. 

Instagram is er voor om je volgers 
te laten weten waar je mee bezig 
bent, en je merk een gezicht te 
geven. Verkopen doe je middels 
andere kanalen. Wél kun je naar 
deze kanalen verwijzen.  

#5Negeer je volgers niet. Hoe 
vervelend sommige berichten 

misschien ook kunnen zijn, doe 
altijd je best om oprecht en eerlijk 
met je volgers in gesprek te gaan. 
Dit vergroot je betrouwbaarheid. 

# # # # 
# # # # 
# # # # 
# # # #
# # # # 
# # # # 

We hopen dat we je met deze tips, hacks en 
cheats een eindje in de goede richting hebben 
geholpen. Uiteindelijk is het aan jezelf wat je 
van je Instagram weet te maken. Gebruik je 
verbeelding, en wees niet te bang om jezelf 
te laten zien.  En vooral; geniet van de zomer. 
Voor je het weet is ‘ie weer voorbij.

Good luck,
Team Fitbrand

#happysummer

ZO. DAT 
WAS HET. 
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