
DE ULTIEME INSTAGRAM CHECKLIST

IN 11  STAPPEN

MEER TIPS & ADVIEZEN OP TOPGEMERKT.NL
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TopGemerkt
 
De ultieme checklist met 11 stappen.
 
Instagram checklist om te zien of
jij Instagram al optimaal inzet.
 

In deze gids:

http://www.topgemerkt.nl/


Gebruik jij Instagram al zakelijk? Zet jij daarmee
je Instagram ook echt volledig in? Lees dan deze
gids om in ieder geval alle 11 stappen te doorlopen
en te zien of jij al je Instagram kansen goed
benut!
 



Hi ambitieuze ondernemer!
 
 
Het is voor ons als ondernemers belangrijker dan ooit
om op te vallen op Social Media. 
 
Je nooit meer zorgen maken en ontdekken hoe
gemakkelijk het is om de perfecte Instagram post te
maken en je Instagram profiel altijd professioneel en up-
to-date te hebben?
 
Gebruik deze ultieme checklist voor Instagram-
berichten (en bewaar deze voor toekomstig gebruik!) 
 
Op deze manier kun je de vooruitgang van je posts
vergelijken en zie je hoe jij jouw Instagram verbetert.
 
Laten we groeien!
 
 
Veel leesplezier!
 
 
 

Voorwoord
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Wie is Mariska?
___________________

Voor als je mij nog niet kent, ik ben Mariska en het gezicht achter
TopGemerkt. Heerlijk direct, spontaan, energiek & creatief. Bij mij weet
je meteen wie je voor je hebt, ik neem geen blad voor mijn mond en
maak keuzes vanuit mijn intuïtie, oftewel mijn onderbuikgevoel.
 
Ik hou van doorpakken, want de aanhouder wint altijd! De kudde
volgen staat absoluut niet in mijn woordenboek, dus ik volg graag mijn
eigen pad.

Mar i s ka

TopGemerk t

Mijn missie is om jou als ondernemer te helpen jezelf te tonen,
zodat mensen jou kiezen om wie je bent, niet om wat je aanbiedt.
En dat door Social Media op een juiste, leuke en functionele
manier in te zetten voor jouw bedrijf.

Dit als het gaat om het inzetten van Social Media en
het bedenken, creëren en plaatsen van de juiste
content. Als je dit Ik help jou als gedreven startende
of ervaren zzp'er en virtual assistant (VA's) om jezelf
te laten zien aan potentiële klanten.
 
In deze wereld van online platformen is het
belangrijk dat je regelmatig en op een consistente
manier zichtbaar bent. Zonder te gillen en brullen.
Wel op een manier dat jouw klanten je opmerken, je
herkennen en meteen een klik voelen.
 
Daarom help ik je graag!

Ik help je alle magie uit Social Media te halen
en in te zetten voor jouw bedrijf. Je gaat
hiermee moeiteloos werken aan het opbouwen
van jouw fanbase, zichtbaarheid,
merkherkenning en natuurlijk dat die ideale
klant niet om jou heen kan en staan te popelen
om met je te kunnen samenwerken.

http://www.topgemerkt.nl/
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Als je een Instagram account aanmaakt, kan je meteen de naam kiezen
hoe jij wilt dat je (zakelijke) Instagram profiel gaat heten. Denk hier goed
over na. Kijk of iemand anders jouw (bedrijfs)naam niet gebruikt en maak
het echt zo simpel als het zijn kan. Liefst gewoon echt je bedrijfsnaam.
Zoals bij mij ook bijvoorbeeld: TopGemerkt. 
 
Als jouw bedrijfsnaam al bestaat, kan je iets anders creatiefs  verzinnen, 
 maar probeer dit wel zo veel als mogelijk te laten aansluiten bij jouw
bedrijf. 
 
Het voordeel van Instagram is wel dat je altijd je gebruikersnaam kan
wijzigen! Ja, dit is echt ideaal. Daarentegen doet Facebook enorm
moeilijk als je jouw bedrijfsnaam wil aanpassen. 
 

1 . GEBRUIKERSNAAM

- De ultieme Instagram checklist  |  TopGemerkt

Ik zou er altijd voor zorgen dat je gebruikersnaam en naam NIET
hetzelfde zijn. Dit komt omdat je al zo weinig karakters  in je bio kwijt kan.
 
Maar liefst 30 karakters/tekens voor je naam en 150 tekens voor je bio zelf
(dat is inclusief de spaties!) Dus gebruik die tekens echt goed. Ga geen
dubbele woorden neerzetten, dat is super zonde! Wees origineel en ga
spelen met je woordkeuze. 
 
Ben je bijvoorbeeld een Virtual Assistant? 
 
In mijn fictieve voorbeelden gebruik ik altijd Monica Laters van Virtual
Assistant Monica. Als zij haar gebruikersnaam - Virtual Assistant Monica -
gebruikt, dan is het raadzaam haar naam bijvoorbeeld zo weer te geven:
 
Monica |  VA       
- Een totaal andere term en afkorting van het woord Virtual Assistant.
 

2 . NAAM

http://www.topgemerkt.nl/
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Dit is altijd een leuk discussie punt. De één denkt ik gebruik mijn logo en
de andere zegt ‘nee hoor, ik gebruik graag een eigen foto. Ik ben toch de
persoon achter mijn bedrijf? Hiermee wil ik graag persoonlijk zijn en
mijzelf laten zien als de persoon achter het bedrijf’.
 
Met beide ben ik het eens en ik vertel je waarom! Ben jij echt een zzp‘er
en ben jij alleen het gezicht achter je bedrijf? Dan raad ik elke
ondernemer aan ECHT je eigen foto te gebruiken in plaats van je logo. Je
logo kan je als merkherkenning op je post verwerken.
 
Daarmee ook nog een opsomming voor een perfecte foto:
 

Vriendelijke eigen foto.
En liefst een foto van dichtbij, waar je ook goed op te zien bent.
Goede kwaliteitsfoto die scherp is.
Goede verlichting.
Professionele look waar mogelijk!

 
 
Ben je een bedrijf met meerdere gezichten? Dan raad ik je aan gewoon
jullie logo te gebruiken als merkherkenning.

3 . PROF IELFOTO

http://www.topgemerkt.nl/
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Eén van de belangrijke dingen voor een kick-ass bio is het hebben van
een juiste Call To Action, afgekort CTA. 
 
Ik hoop dat jij net als ik óók wil dat men een bezoekje brengt aan je
website. Om te kijken waar je nieuwe blog over gaat, of om je weggever in
de vorm van een checklist te lezen,  je e-book te downloaden of zich aan
te melden voor de training die je binnenkort geeft. 
 
Handig als je deze dan als een goede ACTIE aankondigt:
 
★ Gratis kennismaken? ▼
★ Bekijk mijn portfolie hier ▼
★ Online training 1-5 mei ▼
★ Gratis Social Media Quikscan ▼
 

5 . CALL  TO  ACT ION

Het hebben van een goede bio is heel belangrijk! Waarom toch? Je
Instagram bio is je visitekaartje, het is wat anderen als eerste zien
wanneer ze jouw profiel bezoeken. Jij kan in één oogopslag vertellen en
laten zien wie je bent, wat je doet, voor wie je dit doet en waarmee je de
bezoeker in kwestie kan helpen.
 

4 . SCHRIJF  DIE  KICK -ASS  BIO

Hierover heb ik een artikel geschreven namelijk:
6 Meest Voorkomende Instagram Biografie Fouten 
-en 10 tips hoe het wel moet

MEER LEZEN >>>

Dat noemen ze ook wel 
verwijzen naar je #linkinbio

____________________________

http://www.topgemerkt.nl/
https://topgemerkt.nl/instagram-biografie-fouten/
http://www.topgemerkt.nl/quickscan
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Het is belangrijk dat je hele Instagram matched met wat jij wilt uitstralen.
Ben jij kapster? Dan verwacht ik natuurlijk een feed vol met haarkapsels,
tips en tricks rondom jou, je bedrijf en je kappersonderneming. 
 
Kom jij ineens met alleen maar portretfoto's van bloemen, dan ben ik
totaal de draad kwijt. 
 
Dus goed gaan kijken hoe je op een juiste manier een goede algemene
beschrijving kan geven. Zowel met je Instagram bio als met je algemene
feed. 
 
Zorg dat je over het algemeen laat zien wat je doet en hoe jij de
problemen van je klant kan oplossen. 

7 . ALGEMENE  BESCHRIJV ING

Met de CTA activeer je mensen om iets te doen. ACTIE.  Je verwijst als het
ware met jouw actie naar jouw #linkinbio.  Zorg dat je hiervoor een eigen
/instagram pagina op je website aan maakt. 
 
Deze kan je dus laten leiden naar je website, landingspagina, training,
challenge of portfolio. 

6 . L INK  IN  DE  BIO

http://www.topgemerkt.nl/
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9 . TAG  EEN  LOCAT IE

Of je nu op reis bent, thuis of in het winkelcentrum, tag altijd een locatie
in al je foto's en verhalen!
 
Omdat Instagram gebruikers naar locaties kunnen zoeken op basis van
locatie, is dit een essentieel middel om zichtbaar te zijn. 
 
Zo kan je ook de grootste stad in de buurt taggen om zo een beetje je
privacy te koesteren, terwijl jij je bereik optimaliseert.  ツ
 
Deel je wel eens vakantiefoto's? Geef aan waar je was op het moment dat
je foto werd gemaakt als deze niet automatisch was voorgesteld door
Instagram!
 
 

- De ultieme Instagram checklist  |  TopGemerkt

Ontwikkel je eigen tone of voice. Je eigen manier van schrijven en praten.
Spreek en laat je horen alsof je met je beste vriend aan het praten bent of
waar je een brief aan schrijft. Wees gewoon ECHT jezelf en wees
consistent met hoe jij bent; hiermee zullen anderen je onthouden.

8 . TONE  OF  VOICE

Posts met een getagde locatie
ontvangen 79% meer betrokkenheid
dan post zonder loactie tag! 

http://www.topgemerkt.nl/
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Met een zakelijk Instagram account heb je de mogelijkheid om je e-
mailadres en telefoonnummer toe te voegen. Zeker doen! Dit geeft je
potentiële klant een snellere ingang om in contact met je te treden. 
 
Je hoeft niet perse in jouw bio een bullet point op te nemen als:
★ Delft
 
Dit is gewoon zonde van je bio karakters, want locaties kan je in elk
bericht ook apart taggen. Als jij jouw adresgevens invult (als je dit wenst,
natuurlijk) komen deze gegevens ook tevoorschijn in je bio.
 

1 0 . CONTACTGEGEVENS

1 1 . CONSISTENT IE

Met consistentie bedoel ik dat je regelmatig op Instagram of je andere
kanalen actief bent. Niet een  periode heel veel en dan weer super weinig.
Zoek een balans en hou je eraan!
 
Dit is voor jezelf erg prettig, want dat geeft je rust en minder frustratie.
Natuurlijk vind je toekomstige klant dit ook fijn, want die ziet dat jij in
beweging bent en dat jij investeert en actief bezig bent met jouw bedrijf.
Dit straalt professionaliteit en vertrouwen uit. 
 
Toch posten heel veel ondernemers niet consistent content. Content is
namelijk wel jouw benzine voor je Social Media.
 

Zorg dat je met regelmaat jezelf laat zien en als je tegen jezelf zegt - Ik
ga 3x per week posten: Ga dit dan ook doen! Kom in actie!
Zorg voor bijvoorbeeld een consistente Instagram filter of bepaalde
huisstijlkleuren voor merkherkenning.
Zorg voor mooie kwaliteit foto's.

 

http://www.topgemerkt.nl/
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Hashtags zijn niet meer weg te denken en categoriseren je bericht. Ik
noem dit altijd mijn ballenbak. Overal vijvertjes met ballen erin. Bij de ene
categorie verzuip ik en bij de ander maak ik meer kans om gezien te
worden. 
 
Je kan in een bericht (in je tekstbericht of comments/reacties) maximaal
30 hashtags kwijt. 
 
Gebruik ze dus ook! Ga wel op zoek naar #hastags waar geen miljoenen
berichten in zitten, want je verzuipt als die kleine vis in die grote oceaan!
 
 
 

1 2 . VOEG  #HASTHAGS  TOE

http://www.topgemerkt.nl/


T h e  c h e c k l i s t  i s  o n e
OF  THE  MOST  HIGH

POWERED
PRODUCTIVITY TOOL

EVER DISCOVERED
Brain Tracey 
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Zet jij Instagram al optimaal in voor jouw bedrijf? Vink de checkboxen JA of NEE aan. 

- De ultieme Instagram checklist  |  TopGemerkt

Is jouw profielfoto een logo?
 
Is jouw profielfoto een persoonlijke foto?
 
Vertelt je bio in één oogopslag wat jij doet?
 
Heeft je bio een persoonlijke touch? 
(niet: cat/dog lover en reizen)
 
Gebruik jij 4-6 relevante hashtags in je bericht zelf?
 
Gebruik jij 24-30 hashtags in de reacties van je post? 
(niet in je tekstbericht zelf)
 
Heb jij een link in je bio dat linkt naar je gratis weggever of
website?
 
Post jij op z'n minst 6 keer per week?
 
Post je op de juiste tijden?
 
Heb jij je Instagram al omgezet naar een zakelijk account?
 
Heb jij jouw e-mail, telefoonnummer en evt. adresgegevens al
toegevoegd?
 
Like en reageer je op posts van andere ondernemers?
 
 
 
 
 

JA        NEE

https://www.messletters.nl/
http://www.topgemerkt.nl/
https://www.messletters.nl/
https://www.messletters.nl/
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Zet jij Instagram al optimaal in voor jouw bedrijf? Vink de checkboxen JA of NEE aan. 
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Gebruik je hashtags?
 
Gebruik jij altijd de locatie-tag?
 
Tag je ook wel eens andere ondernemers in je berichten?
 
Ben jij consistent met je huisstijl door
het gebruik van dezelfde kleuren?
 
Maak jij al gebruik van Instagram Stories?
 
Maak jij al gebruik van 1-minuut video's in je Insta-feed?
 
Heb jij al je hoogtepunten geordend en hou je 
ze up-to-date?
 
Bekijk jij regelmatig je Instagram Statistieken?
 
Bekijk jij regelmatig welke post het afgelopen week goed
heeft gedaan?
 
Vraag jij regelmatig je doelgroep om op je post te
reageren?
 
Zorg jij voor een algemene persoonlijke toch in jouw
Instagram feed?
 
Laat jouw feed zien wat jouw biografie weergeeft?
 

JA        NEE

http://www.topgemerkt.nl/
https://www.messletters.nl/
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Sta jij te trappelen om nog meer te leren?
 
Ben jij er klaar voor om écht aan de slag te gaan met jouw Social Media,
zodat mensen je helemaal leren kennen en met jou willen samenwerken
vanwege de persoon achter het bedrijf? JIJ dus?
 

Mee r
l e r en?

Ben jij er klaar voor?

Content Creatie Workshop:

MEER INFO >>

Dan nodig ik je heel graag uit voor de Content Creatie Workshop.
Je leert daar hoe je met enkele eenvoudige stappen content voor
niet minder dan 100 dagen kan maken. En dat in slechts één dag!
 
Het is mijn missie om ondernemers zoals jij te helpen zich écht te
laten zien. Ik leer jou zichtbaar te zijn, zoals JIJ echt bent.
Authentiek.
 

Meer tricks op het gebied van zichtbaarheid, 
social media & content? Volg TopGemerkt!

http://www.topgemerkt.nl/content-creatie-dag
http://www.facebook.com/topgemerkt
http://www.instagram.com/topgemerkt


MEER TIPS & ADVIEZEN OP TOPGEMERKT.NL

WWW.TOPGEMERKT.NL

FOLLOW:

TEAM@TOPGEMERKT.NL

HEEL VEEL
SUCCES!
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