
Social M
edia Strategie



INHOUD
Hoofdstuk     Pagina
Doelstellingen

Facebook 
Aanpak
Agenda
Berichten plaatsen

Instagram

Youtube

Social M
ed

ia Strategie
Inhoud

2







Doelstelling
- Naamsbekendheid
- Fan base creëeren 
- Betrokkenheid
- Conversie
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Aanpak
Om naamsbekendheid te verwerven wordt aandacht besteedt aan 
‘paid promotion. Mick heeft namelijk nog niet zoveel naamsbekendheid. 
Voor 30 euro per maand bereikt Mick 5000 mensen van een doelgroep 
naar keuze. Het doel is om in de eerste maand minimaal 300 volgers erbij 
te krijgen. Uiteindelijk willen we dit aantal verhogen naar 500. 

Door paid promotion wordt de doelgroep automatisch aangesproken 
door advertenties. Intussen kan de focus worden gelegd op het plaat-
sen van berichten. Er moet worden geplaatst waar en wanneer er een 
optreden is van Mick. Ook is het belangrijk dat Mick zijn fans op de hoog-
te houdt waar hij mee bezig is. Dit kan bijvoorbeeld door berichten te 
plaatsen van een repetitie. Verder is het belangrijk dat Mick interactief 
bezig is met zijn fans en reageert op opmerkingen die geplaatst zijn on-
der zijn bericht. Fans voelen zicht zo persoonlijk verbonden met de ar-
tiest. Hierdoor zullen fans vaker terugkomen en reageren onder Mick zijn 
berichten. 
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Agenda
Alle berichten worden geplaatst tussen 12:00 en 13:00. Op dit tijdstip zijn 
de meeste mensen actief op Facebook. Door dit te blijven doen weten 
fans dat ze van Mick tussen 12:00 en 13:00 een bericht kunnen verwach-
ten. 

Maandag is de dag waarop Mick een bericht plaatst met een ruw beeld 
van hoe zijn week eruit gaat zien. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat hij veel 
gaat repeteren voor zijn optreden. Een ander voorbeeld is als hij een 
nieuwe gitaar gaat aanschaffen. Dit kan hij doen door middel van tekst 
in combinatie met een foto of kort filmpje.

Dinsdag kan Mick gebruiken om te reageren op opmerkingen van zijn 
volgers. Dit doet hij door een opmerking te plaatsen onder zijn bericht of 
door te reageren op de opmerking van een fan. Dit bouwt een band op 
tussen Mick en zijn fans en er ontstaat een vaste fanbase. Ook kan hij er 
zo nu en dan voor kiezen om een Q&A te organiseren.
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Woensdag gaat Mick een bericht over zijn eigen doel plaatsen. Dit kan 
bijvoorbeeld een festival zijn waar hij graag wil spelen. Door dit festival te 
taggen kan hij opvallen bij de organisatoren van festivals en zo in contact 
komen met ze. Ook kan Mick zo in zoekresultaten terechtkomen wanneer 
iemand naar dit festival zoekt.

Donderdag is het de bedoeling dat Mick een foto van zichzelf plaatst. Dit 
mag een professionele persfoto zijn of een selfie die hij heeft gemaakt. 
Daarnaast kan het ook een foto zijn van Mick tijdens een optreden zolang 
hij maar duidelijk in beeld is.

Vrijdag plaatst Mick een wat persoonlijker bericht. Dit kan onder andere 
Mick zijn die in het café zit of als Mick met wat vrienden een portje aan het 
kaarten is. Het hoeft niet zo indrukwekkend te zijn. Mick kan ook een foto in 
zijn auto maken dat hij onderweg is naar bijvoorbeeld een repetitie of op-
treden.
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Zaterdag heeft Mick vaak optredens. Hier gaat hij dan ook een bericht 
over plaatsen. In dit bericht laat hij merken dat hij zin in zijn optreden 
heeft ook dit kan met een vlog of een foto in combinatie met tekst.

Zondag plaatst Mick een flashback of recap van een optreden waarin hij 
foto’s en filmpjes van het optreden zet. Daarnaast bedankt hij zijn fans 
voor de top avond. Het publiek van het optreden kan zo een kijkje ne-
men op het profiel van Mick om zo nog een keer te zien hoe geweldig 
zijn optreden was.

Ten slot wordt er nog gebruik gemaakt van verhalen. Hierbij is geen sche-
ma voor nodig en Mick kan iets op zijn verhaal zetten wanneer hij wil. 
Echter mag op zijn verhaal geen belangrijke informatie komen omdat 
verhalen niet altijd goed bekeken worden en je zo veel mensen mis kan 
lopen. Wat Mick wel mag plaatsen zijn bijvoorbeeld backstage beelden 
van Mick. Ook repetitie beelden mogen hierop komen. 
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Content
Uit onderzoek blijkt dat er elke dag gepost moet worden op Facebook 
voor het beste resultaat. Bij Instagram plaatst Mick berichten op woens-
dag, donderdag en vrijdag. 

Elk bericht dat wordt geplaatst op Mick zijn profiel:
- Moet Nederlands zijn
- Mag niet meer dan 2 tot 3 zinnen tekst bevatten.
- Mag geen straattaal worden gebruikt zoals dude en gast.
- Moet voor Facebook tussen 12:00 en 13:00 worden geplaatst.
-        Moet voor Instagram tussen 10:00 en 12:00 worden geplaatst.

Veder moet er nog met een aantal dingen rekening worden gehouden 
die per bericht verschillen:

- Op welk sociaal media platform wordt het bericht geplaatst?
- Een bericht op Instagram moet een caption bevatten.
- Wat voor content is toepasselijk voor Mick om vandaag te pos-  
 ten?
- Wat voor foto, video of tekst past bij de content?



Titel tekst - Lemon Milk
ABCDEFghijklmnopqrstuvwxyz
123456789.,:;’”!?@#$%^&*()+=<>|\/

Alinea - Century Gothic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZabcdefghijklmnopqrstuvwxz123456789.,:
;’”!?@#$%^&*()+=<>|\/

Koptekst - Roboto Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZabcdefghijklmnopqrst
uvwxyz123456789.,:;’”!?@#$%^&*()+=<>|\/
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Instagram 

Ons social media onderzoek wijst uit dat de doelgroep van Mick 
voornamelijk bij Facebook ligt. Instagram gebruik is echter groeiend 
onder zijn doelgroep. Daarom moet Mick ook Instagram actief 
gebruiken. De dagen waarop wordt gepost zijn woensdag, donderdag 
en vrijdag. 

Woensdag plaatst Mick een persoonlijk doel. Hij stelt bijvoorbeeld op 
Intents te willen spelen door het festival te taggen. Het taggen kan Mick 
meer publiciteit opleveren.

Donderdag is de dag waarop Mick fans beantwoord. Hij doet dit op een 
andere dag dan bij Facebook om het overzichtelijk te houden. Hij kan er 
ook voor kiezen om zo nu en dan een Q&A te organiseren.

Vrijdag kan een privéfoto/video geplaatst worden. Het beste is om iets 
persoonlijks te plaatsen dat ook iets met zijn muziek te maken heeft, zo-
als een foto van zijn nieuwe gitaar. Echter kan er ook een normale privé-
foto geplaatst worden.



Ook op Instagram wordt gebruik gemaakt van verhalen. Mick zet geen 
belangrijke informatie op zijn verhaal, aangezien verhalen na 24 uur ver-
dwijnen waardoor veel volgers dit missen. Het verhaal wordt gezien als een 
extra voor zijn fans. Hij kan bijvoorbeeld video’s van een repetitie op het 
verhaal zetten. 

Bij Instagram wordt niet aan paid promotion gedaan. Gebruik van Insta-
gram is groeiend maar Facebook is nog steeds het belangrijkste medium. 
Daarom promoten we Instagram via zijn Facebook-profiel.



Youtube
Visie en missie
Het is onze missie om de bezoekers van het YouTube kanaal van Mick 
Stender zijn laatste muziek en video’s te laten zien. Deze video’s zullen 
vooral bestaan uit teasers, trailers en collaborations met andere cover 
bands of artiesten en zijn eigen exclusieve content. Het primaire doel 
hiermee is zijn muziek verspreiden en hiermee naamsbekendheid 
verwerven. Het secundaire doel is hiermee uiteindelijk extra inkomsten te 
genereren door adverteerders toe te laten op het kanaal.

Content strategie 
Bij het maken van een goede strategie zullen de volgende onderdelen 
een belangrijke rol spelen
• Welke content is er nodig?
• Wie gaat de content maken?
• Op welke social media wordt de content nog meer geplaatst?
 • En met welk doel?

 



Social media kanaal
Social media kanalen zoals Instagram en Facebook worden ook meege-
nomen in onze strategie. Zo zullen korte updatevideo’s verschijnen op Fa-
cebook en Instagram en kunnen teasers en collaborations eerder terug 
gevonden worden op Facebook. Dit is in verband met de lengte van een 
video die geplaatst kan worden op Instagram. Het Youtube kanaal kan in 
deze zin dus andere social media kanalen ondersteunen. 

Welke content
De primaire content zal bestaan uit muziek en muziekvideo's. Andere 
content die mogelijk op YouTube kan verschijnen zijn teasers, collaborations 
en recaps van optredens die op andere social media content zijn 
geplaatst.



YoutubeYoutube
Profielfoto
Belangrijke kenmerken voor profielfoto 
Voor het maken/kiezen van een goede profielfoto moeten de vol-
gende onderdelen aanwezig zijn:
- Breng zo veel mogelijk het gezicht in beeld
- Maak op andere social media kanalen gebruik van dezelfde  
 foto
-  De merkessentie moet in de foto terugkomen

Vereisten voor profielfoto
Een profielfoto op youtube heeft een paar vereisten waaraan 
moet worden voldaan:
- YouTube timeline: 46 x 46 px
- YouTube profiel: 88 x 88 px
- Moet worden geupload in BMP, GIF, PNG of JPEG



Thumbnail
Belangrijke kenmerken voor thumbnail 
Voor het maken van een goede thumbnail moeten de volgende onderdelen aan-
wezig zijn
- Gebruik de kleuren uit de brand guide, voorkeur voor zwart-wit
- Benadruk het gezicht, voornamelijk wanneer er emoties te zien zijn
- Een actieshot, zoals de climax van de video wanneer het publiek uit zijn dak 
gaat.
- Zorg voor dezelfde opmaak. Met een consistente opmaak in alle YouTube vi-
deo’s kunnen de bezoekers Mick’s kanaal herkennen.
- Gebruik weinig tekst. Zorg ervoor dat de tekst die gebruikt wordt goed 
         leesbaar is.

Vereisten voor thumnnail
Een tumbnail op youtube heeft een paar vereisten waaraan moet worden voldoen
- De afmeting van een thumbnail is 1280 x 720, met een minimale breedte van 
640 pixels.  
- De toegestane bestandsindelingen zijn BMP, GIF, PNG of JPEG. 
- Een thumbnail mag niet groter zijn dan 2 MB.



Banner
Youtube
Belangrijke kenmerken voor banner
Voor het maken van een goede banner moeten de volgende onderdelen aanwe-
zig zijn:
- Een foto/afbeelding van Mick die de merkessentie weergeeft.
- Logo zoals aangegeven in de branding guide
- Weergeef wat voor informatie er op het kanaal te vinden is zoals “Muziek ka-
naal“
- Zorg dat de doelgroep zich herkent in de banner

Vereisten voor banner
Een banner op youtube heeft een paar vereisten waaraan moet worden voldaan:
- De aanbevolen “banner art size” is 2560 x 1440 pixels
- De toegestane bestandsindelingen zijn JPEG of PNG
- De banner mag niet groter zijn dan 6 MB.



Banner


