


Groeien op Instagram
met je statistieken

MASTERCLASS



Waar gaan we het
vandaag over hebben?



Authentiek groeien op instagram 
met goede content

 

(de enige manier) 



Vraag

Wat is de definitie van goede
content?

GOEDE CONTENT



Goede content is content waar
mensen van op 'aan' gaan

GOEDE CONTENT



Ze vinden het leuk, lief, interessant,
grappig of herkenbaar

Goede content is content waar
mensen van op 'aan' gaan

GOEDE CONTENT



En dat is terug te zien in de 

GOEDE CONTENT



En dat is terug te zien in de 

GOEDE CONTENT

Cijfers
Likes

Views

Reacties

Saves

Leads

Omzet



Even voorstellen
Ik ben Hebe, 38 jaar, woon in
Breda en heb één dochter.



EVEN VOORSTELLEN

Mocht je me willen
volgen op instagram,

dan kan dat hier

hebe.bureau.up

V O L G E N



Ik deel veel over mijn leven
als ondernemer

 

en alles er rondom heen, dus ook
kind, vakanties, struggles, enz.

#ONDERNEMERSLEVEN

EVEN VOORSTELLEN



Sinds 5 jaar ondernemer
Van origine marketeer
Het 'meten' ingerold want meten = weten
Eén grote puzzel
Veel Excel vlieguren

EVEN VOORSTELLEN



Ook bij meten, cijfers en analyseren: mindset is key

EVEN VOORSTELLEN

Vrouwen zijn minder goed met cijfers

Cijfers zijn niet mijn ding

Cijfers zijn saai



DOEL

Wat is groei?
Doel vs. middel



Hoe ziet jouw bedrijf eruit?
Wat is je aanbod?
Waar stuur je op?

DOEL



Definieer welk doel je hebt
op Insta en welk doel past bij
jouw bedrijf en jouw aanbod

DOEL



Doel per post / story
reeks / reel

 
piece of content

DOEL



Sturen op specifieke cijfers

CIJFERS



CIJFERS

Hoe ga je dan evalueren
met die cijfers?



CIJFERS

Instagram statistieken
Op Instagram zelf

Met het Instagram dashboard

gratis proberen

€4,30 per maand



5 concrete tips hoe je hiermee
aan de slag kunt gaan

Student Dorm Library

TIPS



Categoriseren van je content
zowel van je inhoud als van het beeld

1

TIPS



TIPS

Kijk naar de outliers

2



TIPS

De uitschieters naar boven
en naar beneden

Kijk naar de outliers

2



TIPS

Kijk naar het percentage dat jouw stories
bekijkt, ipv naar het concrete aantal

3

< 10-15%?



TIPS

Analyseer wat een goede tijd is
om te posten voor jou

Houd eens bij wanneer je iets plaatst, op welke dag, 
hoe laat en hoeveel views of likes je krijgt.

4



TIPS

Profielstatistieken

5



TIPS

Aantal profiel views
Clicks op link in bio
CTR: < 10%?

5

Profielstatistieken



Als je deze 5 dingen doet en volhoudt,
kom je altijd tot nieuwe inzichten om je

content te verbeteren.



Vragen?


