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Eerst even voorstellen…

! Wie is Sander Oord?

! Het Social Media Mannetje

! Adoptievader van Cheeta Beda in Safaripark

De Beekse Bergen

! Vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis 

Middenwest-Brabant

! Vrijwilliger bij Stichting Hartekind

! Kantoorgenoot van Jeske en Ardwin



Albert Heijn, Van Boekel Nederlof Nijhuis advocaten &

mediators, McDonald’s, Isolatiebedrijf W. van den
Hanenberg, Gemeente Tilburg, Puch Fietsen, Midpoint

Brabant, Kinderdagverblijf KIEK, ROC Tilburg, Stichting

Hartekind, D66, CompX ICT & Telecom, UWV, Gardenmaster

Sjef Oerlemans, Provincie Noord-Brabant, IT-Recycling, De
Rooi Pannen, Administratiekantoor Arie Uijens,

Winkelcentrum Wagnerplein Tilburg, Johnny’s Burger,

Peerke Gebruikte Meubelen, Gemeente Almelo, Winkellinten

Korvel & Besterd, Hermes Isolatiesysteembouw, 100%ZON,
Aftersales Magazine, Sint Nicolaas Comité Tilburg, Het

Burgerhuys Oisterwijk, Bruna, Vleeschwaar, Station88, Truzt,

Citroën Bertens, AVN Remarketing, Quiet Community,

Autoinspectie Nederland, Lentezoet, Automotive Insiders,
M2 Beveiliging, Autotechnica, Muller Wonen op Maat,

Autoveiling Nederland, Nedio Care, Braintraining Profs, Tegel

& Sanitair Magazijn, Tribute Around Town, Debicare

Nederland, Tromp & Rueb, Different Hair Skin Body, Yoga by

Dédy, DutcheBike, Eldacom Elektrotechniek, Gardenmaster
Kroeze, Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant, Sinatec

Europe, T Bouw

Als m’n vrouw vraagt wat 
ik hele dagen doe, dan is dit 
m’n antwoord

Ik help merken om de vonk te laten overslaan door 

verhalen te vertellen die doen dromen, 
die inspireren en die – voor het hier te zweverig

wordt – informeren. Zo bouw ik mee aan merken

die harten veroveren.



Social Media in cijfers (2020)

Whatsapp 12,1 miljoen gebruikers + 2%

Facebook 10,4 miljoen gebruikers + 2%

YouTube 9,1 miljoen gebruikers + 5%

Instagram 5,6 miljoen gebruikers + 14%

LinkedIn 4,7 miljoen gebruikers + 2%

Pinterest 3,5 miljoen gebruikers + 1%

Twitter 2,8 miljoen gebruikers + 13%

Snapchat 2,7 miljoen gebruikers + 13%

TikTok 1 miljoen gebruikers



Is de tijd van Social Media 
voorbij?

! 96% van alle Nederlanders gebruikt social media

! 65+ (82 minuten per dag)

! 15-19 jaar (143 minuten per dag)

! 97% van alle Nederlanders gebruikt WhatsApp

! Facebook-gebruik onder jongeren keldert

! YouTube, LinkedIn, Twitter & Instagram groeien door

! Snapchat & TikTok groeit vooral onder 6-14 jarigen

! Pinterest groei stagneert



Hoe kom jij aan
nieuwe klanten?

Welke sales & marketing-acties voer jij uit om new 

business te genereren?



Een veranderende verkoop-
en marketingwereld

Je doet aan Social Selling wanneer je social media gebruikt

om rechtstreeks met jouw potentiële klanten te
communiceren.

Social Selling is laagdrempelig, je krijgt een oprechte

verbinding met je potentiële klant, voordat je elkaar in real 

life ontmoet.

87% van de C-level leidinggevenden gebruikt social media 

bij hun inkooptrajecten.

‘Be a Personal Brand.
Mensen doen zaken met mensen.

Jij maakt het verschil!’



Nieuwe auto kopen?

Ik durf te wedden dat je, voordat je naar de showroom 

gaat, al minstens vijf websites hebt bezocht en
specificaties en prijzen met elkaar hebt vergeleken.



Meet
Analyseer
Optimaliseer

! Stel een doel

! Formuleer een doelgroep (Buyer Persona)

! Ontwikkel je Social Selling propositie

! Kies je juiste Social Media kanalen

! Creëer killercontent

! Maak een contentkalender

! Voer warme acquisitie

! Doe aan lead nurturing*



Wat is lead nurturing

De meeste bezoekers op je website zijn nog niet klaar voor

aankoop. Door deze bezoekers stapsgewijs van nieuwe
informatie te voorzien ontwikkel je nieuwe leads tot het 

moment dat ze uiteindelijk wel klaar zijn voor een aankoop. 

Aan de hand van de informatie over het gedrag van je lead 

zorg je dat hij of zij van jou de juiste informatie krijgt.



Het
‘Know-like-trust-model’

Know

TrustLike
You should be here!



Bezwaren?

De tijd van ‘Geen Interesse’ is voorbij!



Conclusie

! Menselijke interactie wordt steeds belangrijker,

dit voegt emotie toe.

! Mensen zijn dus de emotionele link tussen bedrijven en

haar klanten.

‘Be a lovable Personal Brand.

Be a Social Selling Star.’



Social Media Beheer

! Humor

DutcheBike

! Serieus

Lentezoet (facebook) & Lentezoet (Pinterest)

! Win-acties

McDonald’s

! Solliciteren

Action

Meer dan alleen
likes, shares en retweets tellen!



De zin van Social Media

! Vergroten van naamsbekendheid

! Online reputatiemanagement

! Stilstand is achteruitgang

! Beïnvloeding van koopgedrag

! Expertstatus

! Genereer websitetraffic

! Invloed op zoekmachine-rankings

! Niche- & local marketing

! Werving nieuw talent

! Input productontwikkeling



De onzin van Social Media

! Algoritmes

! Klachten zijn openbaar

! 24/7

! Niet alles is grappig

! Privacy

! Het kost tijd om social media te ontdekken

! Resultaat is niet altijd zichtbaar



Hoe zet jij social media in?

Ok, dus social media bieden volop kansen. Wat nu?

De eerste stap is het creëren van een doordachte social 
media strategie. Bepaal hierin wat je wilt bereiken en stem 
hier de doelstellingen en KPI’s op af.

Met ‘hagel schieten’ is vaak
zonde van je tijd en weinig

effectief.



Vragen?

Stel ze nu, of later:

sander@socialmediamannetje.nl

socialmediamannetje.nl

Ben jij klaar
om sociaal te zijn?



Leesvoer

Doei koude acquisitie! Hallo social selling!

Social Listening: Eerst luisteren, dan verkopen!

Facebook-advertentiestrategie: een complete 
handleiding om direct mee aan de slag te gaan

Zo kraak je het Facebook Algoritme als een Pro

Het grote geheim van het Facebook Algoritme

7 Tips om Social Media in te zetten voor kleine
bedrijven

Deze 5 fouten maakt ieder bedrijf op Social Media

Geld verdienen met
Social Media?

Lees mijn blogs!


