
INSTAGRAM TRAINING

IN 5 DAGEN JOUW

MEER TIPS & ADVIEZEN OP TOPGEMERKT.NL
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TopGemerkt
Alle handige stappen in een
overzichtelijke checklist, zodat
je alles nog eens op je gemak
en rustig kan nalopen.
 

In deze checklist:

INSTAGRAM BUSINESS PROOF

http://www.topgemerkt.nl/


Speciaal voor jou de ultieme checklist naar
aanleiding van de Instagram Training: 
in 5 dagen jouw Instagram Business Proof. 
Zodat je alles rustig en op je gemak nog 
eens kan nalopen.
 



Hi ambitieuze ondernemer!
 
 
Speciaal voor jou een samenvatting van de hele
Instagram Training, maar dan in een checklist vorm.
 
 
Succes!
 
 
 

Voorwoord
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___________________
De ultieme Instagram

CHECKLIST
In s t a g ram
Tran ing
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DAG 1
 

4

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

1 . Zake l i j ke  i n s te l l i ngen
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Ga jij je eigen privé account inzetten voor zakelijk gebruik?
 
Ga jij een nieuw Instagram account aanmaken en 
omzetten naar een bedrijfsprofiel?
 
Heb je 'Overschakelen naar bedrijfsprofiel' goed gezet?
 
Heb je jouw Instagram al gekoppeld met Facebook?
 
Heb je jouw contactgegevens goed ingevuld?
 
Indien gewenst, heb je al je tweestapsverificatie toegepast?
 
Weet je wat jouw url-link is van je Instagram account?
 
Weet je hoe je een url-link van iemand anders via je mobiel
kan vinden?
 
 
 
 
 
 

JA        NEE

http://www.topgemerkt.nl/
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Zet jij Instagram al optimaal in voor jouw bedrijf? 
Vink de checkboxen JA of NEE aan.

2 . Brand ing
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Heb jij helemaal helder wat jouw branding is?
 
Heb jij je 2 tot max 4 basiskleuren uitgekozen?
 
Heb je eventueel een extra combikleur?
 
Heb je jouw Call to Action kleur helder?
 
Heb je jouw lettertypes uitgekozen?
 
Is het ook helder hoe je ze gaat inzetten en gebruiken?
 
Heb jij een logo?
 
Gebruik jij al je (beknopte) logo op je Social Media post?
 
 
 
 
 
 

JA        NEE
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De ultieme Instagram
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Zet jij Instagram al optimaal in voor jouw bedrijf? 
Vink de checkboxen JA of NEE aan.

3 . Hashtags
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Wist jij al dat de hashtag het zoekwoord is van Instagram?
 
Gebruik jij al hashtags?
 
Gebruik je ook de volle 25-30 hashtags bij elke post?
 
Heb je helder wat relevante en random hashtags zijn?
 
Heb jij al een hashtag concurrentie onderzoek gedaan?
 
Heb je al eens de hashtags van je ideale klant onderzocht?
 
Heb jij al een eigen lijst met hashtags verzameld?
 
Heb jij je 3 bundels aan relevante hashtags in orde, zodat je
deze willekeurig kan inzetten?
 
 
 
 
 
 

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

4 . I n s tag ram  Biogra f i e
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Is je gebruikersnaam in orde?
 
Is je naam eventueel anders dan je gebruikersnaam?
 
Heb je helder omschreven wie je helpt?
 
Heb je goed omschreven wat je doet of waar je andere mee
kan helpen?
 
Heb je een goede Call to Action verzonnen? 
Die nieuwsgierig maakt naar meer?
 
Heb je een duidelijke (milti) website vermeld?
 
Heb jij jouw adres en locatie toegevoegd?
 
Heb jij eventueel hashtags die je wilt toevoegen aan je bio?
 
 
 
 
 
 
 

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

5 . Look  &  Fee l  Cons i s tente  u i t s t ra l ing
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Heb jij al een goede eenheid met al je bedrijfsuitingen?
 
Is het helder wat jij met je merk wilt uitstralen?
 
Werk jij al aan het bouwen van een vertrouwensband?
 
Matched je website met al je Social Media uitingen?
 
Heb jij helder waar je voor staat en hoe je dit wilt uitstralen?
 
Durf jij jezelf kwetsbaar open te stellen voor echte pure
zichtbaarheid?
 
Lukt het jou om met gemak betekenisvolle content te
maken?
 
Besef jij dat het hebben van een consistente uitstraling
belangrijk is?
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Zet jij Instagram al optimaal in voor jouw bedrijf? 
Vink de checkboxen JA of NEE aan.

6 . Persoon l i j ke  k l i k  en  pro f i e l fo to
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Vertel jij wel eens een persoonlijk verhaal?
 
Als je door je afbeeldingen scrolt, zie je jezelf dan regelmatig
voorbij komen?
 
Wil jij gezien worden met je bedrijf?
 
Wil jij gehoord worden met je bedrijf?
 
Ben jij het gezicht achter je bedrijf en heb je dan een
persoonlijke profiel foto als 'profielfoto'?
 
Ben je met een team, stel je dan ook wel eens je team voor en
zet je wel eens persoonlijke gezichten op je afbeeldingen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA        NEE

http://www.topgemerkt.nl/
https://www.messletters.nl/


#
to

p
g

em
erk

t

___________________
- Succes! - 

Mee r
l e r en?

Check de website voor meer [gratis] tips en adviezen!

Ik help jou als  vrouwelijke zzp 'er  & virtual assistant om  jezelf écht
te tonen, zoals je bent. Dit door  jouw consistente uitstraling neer
te zetten via: Social Media, content creatie, bloggen en website.  
 
 Vind hier je tips & tricks  voor  dé perfecte consistente uitstraling voor al
je bedrijfsuitingen,  zodat je kan werken aan merkherkenning, jouw
sociale zichtbaarheid en het krijgen van die ideale klant.

MEER INFO >>

Meer tricks op het gebied van zichtbaarheid, 
Social Media & content creatie? Volg TopGemerkt!

http://www.topgemerkt.nl/
http://www.facebook.com/topgemerkt
http://www.instagram.com/topgemerkt


WWW.TOPGEMERKT.NL

FOLLOW:

TEAM@TOPGEMERKT.NL

HEEL VEEL
SUCCES!

MEER TIPS & ADVIEZEN OP TOPGEMERKT.NL
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http://www.instagram.com/topgemerkt
https://www.linkedin.com/in/mariska-huijnen/
http://www.pinterest.com/topgemerkt
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