
Schrijven voor Instagram

Hoe kijkt een lezer?

1. Beeld

2. Afzender

3. Eerste zin.

Dan bepaalt iemand of hij verder wil lezen. Dit duurt bij elkaar 3 seconden. Geef de lezer
context.

BE SOCIAL op Instagram.

Boodschap
Eigen stem

Scroll stoppend begin
Open sterk
Conversatie en CTA
Interesse opwekken
Alleen maar waardevolle content
Leer je volger iets

Wanneer je een tekst schrijf is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen. Deze
stappen komen in volgorde over hoe je jouw tekst vormgeeft.

STAP 1 Boodschap
Even snel iets schrijven, er niet over nadenken, maar gewoon iets doen. Bereik je dan wat je
wilt bereiken met je bericht? Vaker niet dan wel. Betekent dit dan dat je nooit zomaar iets
kunt schrijven. Dat dan ook weer niet. Waarom schrijf je jouw tekst? Wat is de kern? Wat is
de boodschap? Wat wil je dat jouw volger uit deze tekst haalt? Wat geef je mee? Lastig he?
De belangrijkste stappen zijn:

1. Ken je ideale klant.
2. Weet over welk onderwerp je gaat schrijven.
3. Formuleer je kernboodschap.

“Wat heeft je klant, je volger, je lezer met het onderwerp?”

Als je begrijpt wie  die ideale klant is en waar hij of zij staat ten opzichte van het onderwerp,
dan begrijp je ook wat jij te bieden hebt. Wat heeft hij of zij nodig? En waarom? Welk belang
heeft hij of zij bij jouw boodschap? Waarom is dit interessant? Denk hierbij ook aan de pijnen
en de verlangens van jouw klant.



“Een kernboodschap is niet langer dan 3 zinnen”

Als je  de kernboodschap geformuleerd hebt komt de rest al snel vanzelf. Je weet namelijk
wat je wilt vertellen. Je moet het alleen nog goed verpakken. Dit lijkt lastig en dat is het in het
begin ook wel, maar oefening baart kunst. Dit is ook meteen de meetlat die je na afloop
langs je bericht legt. Klopt wat je hebt geschreven met wat je wilde zeggen?

Welke voorbeelden kunnen de kernboodschap ondersteunen? Dit kan zijn:
- een ervaring uit je eigen leven;

● een ervaring van een klant;
● een letterlijk voorbeeld van hoe je iets wel of niet moet doen
● Enzovoorts

Dit kan eigenlijk van alles zijn. Als het maar je kernboodschap ondersteunt. Verlies vooral
niet uit het oog dat je waarde wilt geven. Dat kan alleen maar als je voorbeelden geeft en die
kunnen bestaan uit tips, maar dat hoeft niet. Dit zorgt namelijk voor herkenning en zo breng
je ook een gevoel over bij je lezer. Dat is wat je wilt bereiken op social media. Zo maak je die
impact!

STAP 2 Eigen stem
Schrijven is praten op papier. Niks meer en niks minder dan dat. Je hoeft niet op zoek naar
jouw eigen stem, naar jouw eigen schrijftaal, want die heb je al. De manier hoe jij praat is de
basis voor al jouw teksten op Instagram. Ben je beter in praten dan schrijven? Gebruik van
je dictafoon op je mobiele telefoon en schrijf het daarna uit. Let er wel op dat je onleesbare
zinnen krijgt, dus oefen ermee.  Zorg dat het logisch ‘leest’. Voeg in de loop der tijd woorden
toe die bij je passen en krachtig zijn.

STAP 3 Scroll stoppend begin
Scrollen, scrollen en nog eens scrollen. Dat doen we hele dagen op Instagram. Onthoud dat
alle volgers lui zijn, dus je moet ervoor zorgen dat ze stoppen met scrollen. Een scroll
stoppend begin dus. Je volger geeft alleen om zichzelf en zijn problemen of verlangens.
What’s in it for them? Pak dus iets waar jouw volger tegenaan loopt. Een probleem dus en
verpak dat in een:

1. Quote
2. Vraag
3. Stellige uitspraak

STAP 4 Open Sterk
Je hebt een scroll stoppend begin en nu moet je dus verder sterk openen. Die eerste trigger
is geweest, maar dan komt een cruciaal punt: de eerste alinea. SLA DE PLANK NIET MIS.
Wanneer je hier niet sterk bent, haken mensen alsnog af. Zet die trigger dus verder uiteen.
Ga er dus op door, maakt het groter. Geef voorbeelden.



STAP 5  Conversatie en CTA
Natuurlijk is schrijven eenrichtingsverkeer, maar je wil niet dat je volger zich zo voelt. Je wil
dat die volger zich aangesproken voelt. Dat hij of zij denkt: wow dit gaat over mij of yes dit
wil ik. Creer geen afstand, tenzij dit past bij je branche. Spreek anders je volgers aan met je!
NOOIT JULLIE! Iemand leest een tekst alleen.

Een bericht eindig je altijd met een call to action. Je verwacht namelijk iets van je lezer. Je
wilt dat ze iets gaan doen en/of antwoord geven. Zo krijg je de interactie die zo belangrijk is.
Wat is je kernboodschap, wat is het doel van het bericht? Daar pas je jouw CTA op aan:
Voorbeelden CTA:

- Stel een open vraag.
- Geef aan dat ze je blog kunnen lezen.
- Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
- Meld je aan voor het event
- enzovoorts.

Op die manier kun je  dus een gesprek aangaan met iemand. Een open vraag stellen is dus
altijd een goed idee. “Maar ik krijg geen reactie!” Dat kan, maar dat betekent niet dat dit
bericht hen niet aan het denken heeft gezet.

STAP 6 Interesse opwekken
Blijf constant die interesse opwekken. De lezer moet aan je lippen hangen tijdens het lezen.
Dat zorgt er namelijk voor dat hij door blijft lezen. Hij is nieuwsgierig naar wat er nog meer
komt. Zorg dat het dus ook een aantrekkelijke tekst is. Veel witregels, gebruik van
emoticons, cijfers niet uitschrijven enzovoorts. Neem je lezer bij de hand. Moedig aan om
verder te lezen. Bijvoorbeeld: hoe dat zit vertel ik zo. Eerst iets over [ander onderwerp].
Kleine prikkels die een groot verschil maken: je lezer blijft lezen. Gebruik ongeveer 4 regels
per alinea.

STAP 7 Alleen maar waardevolle content in de feed
Geen prietpraat. Blijf ver weg van de berichten over wat je in het weekend gedaan hebt. Al
dat soort pietluttigheden horen NIET thuis in de feed. TENZIJ je een haakje kunt bedenken
naar je bedrijf. Anders niet doen en bewaar dat dus voor de Stories. Let op: berichten over
jezelf waardoor ze je beter leren kennen is prima, maar dan is ook het doel. Dus waar jij nog
in wil groeien, wat je nog wil leren, hoe jij zorgt voor een productieve dag enzovoorts, is wel
waardevol.

Zorg er ook voor dat je je lezer niet laat twijfelen. Woorden als misschien en wellicht moet je
NIET doen.

STAP 8 Leer je volger iets
Bedenk ten alle tijd dat jouw volger iets wil leren, tot een bepaalt inzicht wil komen, met de
neus op de feiten wordt gedrukt, you name it. Het is echt belangrijk dat je dit als
uitgangspunt houdt. Blijf wel dicht bij jezelf!



En dan nog 1 ding: zorg dat je grammatica en spelling op orde is.

Verschillende schrijftechnieken voor Instagram
KISS: Keep It Short & Simple

Het KISS-principe gaat ervan uit dat het beter is om het kort en eenvoudig te houden. We
zeggen dan ook wel eens: kill your darlings, less is more of schrijven is schrappen. Het is
niet een bepaalde manier van schrijven, maar helpt je wel om kort en krachtig te zijn.

De PAS-Formule
PAS staat voor Problem (probleem) – Agitate (agiteren) – Solve (oplossen). Je benoemt een
probleem waarmee jouw potentiële klant kampt. Vervolgens vererger je dat probleem
waarna je met een oplossing komt.

Probleem
De belangrijkste les is dat het helemaal niet om jou draait! Het gaat om jouw klanten en hoe
jij kunt helpen bij het oplossen van hun problemen (de pijnen die je eerder hebt
omschreven). Hoe beter jij dat probleem begrijpt, hoe beter de teksten zijn die jij op papier
zet. Schrijf het dus op zo’n manier alsof jij in hun hoofd kunt kijken. Dat: Wow ze heeft het
over mij. Zo krijg je volger het gevoel dat je hem of haar snapt en dat is de eerste stap naar
vertrouwen.

Waarom start iemand met een cursus planning? Niet omdat ze dit zo graag wil leren, maar
omdat ze nu onrustig wordt over haar planning en dingen niet voor elkaar krijgt. Waarom wil
iemand een eigen ontwerp van een kaart? Niet omdat er niks te vinden is, maar omdat het
niet past bij wat ze zoeken. Enzovoorts.

Agiteren
Dit is het lastigst. Hier ga je de pijn extra benadrukken. Je speelt dus in op menselijke
emoties. Je laat zien dat je die volger begrijpt, je snapt wat er gebeurt en ook wat hij of zij
belangrijk vindt. Je duwt als het ware extra in die wond. Let op dat je niet te ver gaat, dat je
mensen afschrikt. Voel die balans aan.

Oplossen
Yes tijd voor jouw oplossing! Je laat zien dat het anders kan. Dat het niet zo hoeft te zijn.
Verandering is mogelijk! Benoem dat ook, zodat ze die pijn kwijt zijn. Hier helpen reviews of
quotes van klanten ook bij.

VOORBEELD VOOR EEN DIENST
Dit kan een voorbeeld zijn van mij.

Probleem: Zonder Instastrategie geen omzet.
Agiteren: Je zet Instagram in, maar het levert absoluut niet op wat je in je hoofd had. Hoe
doen andere ondernemers dat toch? Die omzet is bij jou namelijk nog ver te zoeken. Je zou
ook omzet uit Instagram willen halen.



Oplossen: Het kan anders! Werk vanuit een strategie die wel omzet voor
jou oplevert. Geen standaard strategie, maar een die bij jou past. Klinkt dat
goed? Plan vrijblijvend een afspraak in of stuur mij een DM om te zien of dit bij je past.

VOORBEELD VOOR EEN PRODUCT
Ik neem hier even een bed als voorbeeld.
Probleem: Wanneer heb jij voor het laatst goed geslapen? Dat je uit je bed springt om aan
de dag te beginnen?
Agiteren: Slecht slapen is sowieso niet goed voor je. Het heeft invloed op hoe je je voelt en
dus ook op jouw functioneren. Hoe fijn is het om weer goed te slapen.
Oplossen: Heb je al eens nagedacht of jouw matras nog goed is? Na x aantal jaar moet je
deze vervangen. Wij geven je goed advies of jouw matras nog goed is.

De BAB-formule
De BAB-formule staat voor Before (probleem) After (probleem bestaat niet) Bridge – (dit is
hoe je ervoor zorgt dat het probleem weg is).

Een simpele en doeltreffende manier, maar wel een beetje anders dan de PAS-formule. Dit
is ook een hele fijne wanneer je een tip deelt.

AAN DE SLAG

Ga gewoon schrijven en niet schrappen of opnieuw beginnen. Haal de spelfouten en
taalfouten er ook nog niet uit. Schrijf in een flow. Waarom? Anders blokkeer je je  eigen
creatieve proces en dat is zo zonde. Ik deel hieronder de tips die je helpen tijdens het
schrijven.

● Verlies je ideale klant en je kernboodschap niet uit het oog. Je schrijft voor hen en
niet voor jezelf.

● Open sterk én met context. Op social media is dit zeker belangrijk, want mensen zijn
nu eenmaal lui. Die volger denkt alleen maar: “Heb ik hier iets aan of niet?” Prikkel ze
dus in de eerste twee zinnen. Start dus niet met:
- FOCUS
- MAANDAG
- INSPIRATIE
- Vandaag staan er leuke dingen op de planning.
- Gisteren ben ik druk bezig geweest met …….

Vind je dit lastig? Schrijf gewoon wat er in je opkomt en dan besteed je later aandacht aan
die eerste twee cruciale zinnen.

● Hoe minder woorden je gebruikt hoe krachtiger je teksten.
Zeg hetzelfde korter. Dat is krachtiger.

● Twijfel zaaien? NIET DOEN!



Niet: dan is dit misschien iets voor jou. Wel: Dan is dit iets voor jou.
Het woord wellicht en mogelijk zaaien twijfel, dus schrijf dat niet.

● Schrijf actief. Laat hulpwerkwoorden achterwege zoals: zullen, kunnen, worden.
Voorbeeld: Mijn belangrijkste tips worden vermeld in de blog.
Beter is: Mijn belangrijkste tips vermeld ik in de blog.

● Een combinatie van hulpwerkwoorden en twijfel zaaien:
Je kunt er foto’s mee bewerken
Je bewerkt er foto’s mee.

De eerste zin zegt: je kunt er foto’s mee bewerken. Het kan, maar het hoeft niet.
Dat is een escape, een optie om het niet te doen.
De tweede zin is concreet. Je ziet jezelf als lezer foto’s bewerken.

● Tekst mag voor social media ook lang zijn. De definitie van lang is voor iedereen
anders. Maar je snapt ook dat je met een paar zinnen niet de impact kunt maken die
je wilt maken.

● Maak alinea’s, zodat het overzichtelijk blijft. Gebruik geen spatie aan het eind van de
zin. Eindig met een punt en meteen een harde enter. Dan creëer je een witregel.

● Verwerk de belangrijkste boodschap in die eerste alinea.
● Leg uit wat je wilt zeggen en geef voorbeelden in de tweede/derde alinea.
● Sluit je bericht af met een samenvatting van wat je wilt zeggen en een duidelijke

CTA.
● Gebruik interpunctie (punten, komma’s, dubbele punten enzovoorts) en hoofdletters.
● De lengte van zinnen. Alles is onderzocht, ook hoe lang de ideale zin is. En dat is

verrassend kort: tien tot vijftien woorden. Zet langere en korte zinnen slim door
elkaar.

● Woorden zijn flexibel. Er is vrijwel altijd een ander woord voor wat je opschrijft.
Korter. Krachtiger. Met meer diepte. Je kunt schrijven: Je lezer denkt alleen aan
zichzelf. Je kunt ook schrijven: Je lezer is egocentrisch.

● Maak van producteigenschappen voordelen voor je lezer. Het interesseert maar
weinig mensen dat de nieuwe laptop maar 11 inch is. Wel dat je hem overal mee
naar toe kunt nemen om onopvallend te werken. Tip: zet achter je
producteigenschappen de woorden: zodat je en vul het aan.

● Maak de tekst luchtig:
○ witregels
○ lijstjes
○ opsommingen

● Nachtje slapen voor je het plaats.
De tekst moet vaak minimaal 30% korter dan hoe je hem eigenlijk geschreven hebt.

● Blijf weg van officiële taal-  In de meeste gevallen / meestal, vaak
-  Als gevolg van / door
-  Met betrekking tot / over, voor
-  Ten aanzien van /over
-  Ten behoeve van /voor
-  Met behulp van /door, met
-  Op deze manier, wijze / zo
-  Voor het geval dat / als
-  Onder invloed van / door

● Vermijd vakjargon. Wil je bepaalde termen gebruiken? Leg het uit.



● Tag op social media wanneer relevant. Denk aan:
@anderebedrijven @bronvermeldingen @collega’s @influencers

● Gebruik cijfers, emoticons en symbolen om een socialmedia-tekst leesbaarder te
maken. Dit verhoogt de conversie met maar liefst 50%!

● Vul op Instagram altijd je locatie in.
● De #hashtags volgen altijd als laatste.

Extra tips

● Plaats je socialmedia-bericht niet meteen. Laat het even een paar uur rusten, een
nacht of langer. Lees je bericht daarna opnieuw en pas aan waar nodig.

● Lees je bericht hardop voor dat helpt als je hem aan gaat passen.
● Kun je beter praten dan schrijven? Spreek het in op de dictafoon van je telefoon.

Schrijf het dan letterlijk uit en pas je bericht aan zodat het ook lekker leest.
● Houd een dagboekje bij om meer gevoel met het schrijven te krijgen. Het helpt al als

je een paar zinnen per dag schrijft. Bijvoorbeeld waar je dankbaar voor bent.
● Schrijf berichten die vallen onder een thema in een keer.
● Pak 1 uur per week om content te schrijven. Desnoods langer als je in een schrijfflow

zit.
● Bedenk wanneer je zelf het meest creatief bent. Is dat in de ochtend, de middag  of

de avond?

Checklist socialmedia-bericht

Benieuwd of je een goed bericht hebt geschreven? Toets hem dan nog even aan deze
checklist.

● Heb je een (bijpassende) foto, infographic of plaatje.
● Staat er een tag in die relevant is?
● Is het bericht geschreven met oog op je ideale klant?
● Voegt de tekst waarde toe?
● Is de tekst leesbaar door alinea’s?
● Staan er cijfers, symbolen en emoticons in?
● Past de tekst bij het socialmedia-kanaal en is het actief geschreven?
● Trekt de eerste zin of zinnen de juiste aandacht?
● Heb je hashtags gebruikt?
● Bevat de tekst in de post maximaal 1 CTA?

Heel veel plezier en succes!


