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Welkom bij De Content Club! In deze handige guide vind je

de antwoorden op de 10 meestgestelde social media

vragen. Met deze informatie kun je tijd besparen op

klanten van social media naar de kassa leiden, zodat

jouw content structureel potentiële klanten oplevert.

Let's go!

Uitnodiging Instagram

Hi, ik ben Kaya-Quintana

https://buildmybusiness.nl/de-content-club/
https://buildmybusiness.nl/storybook/
https://instagram.com/buildmybusinessnl
https://instagram.com/buildmybusinessnl
https://instagram.com/buildmybusinessnl
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Content Marketing

Sales Funnels

Content marketing is alles wat
je doet om te verkopen met content
en de content kan bestaan uit...

Een sales funnel helpt je met
structureel potentiële klanten
aantrekken voor meer verkoop.



03Volgers Of Klanten
Verspil je tijd aan volgers of trek
je potentiële klanten aan die later
daadwerkelijk bij je afrekenen?

04Het Algoritme
Ontdek hoe het algoritme jouw
posts meer bereik geeft, zodat je
nieuwe klanten kunt aanspreken.

05De Beste Post Tijden
De beste post tijden zijn voor elk
bedrijf anders, maar het is makkelijk
om te achterhalen wat de tijden zijn.

06De Beste Posts
Posts die goed werken bevatten
informatie die klanten nodig hebben om
een aankoop te doen bij jouw bedrijf.



07Instagram Pods
Instagram pods werken niet voor
ondernemers. Ze kosten veel tijd en
leveren geen klanten op.

08Interactie En Bereik
Trigger het algoritme door meer 
interacties zodat je meer bereik krijgt. 
Zo kun je meer klanten aanspreken.

09Hoe Vaak Posten
Slechts 10% van je volgers zien je posts,
daarom is het een goed idee om
regelmatig op social media te posten.

10Instagram Shadowban
De Shadowban bestaat gelukkig niet,
maar er zijn wel andere redenen
waarom je posts niet gezien worden.



DE INTRO

Tijd besparen 

opKLANTEN AANTREKKEN

MET SOCIAL MEDIA

Hello, Kaya-Quintana hier!

Dankzij mijn StoryBook programma, creëer je binnen drie maanden sterke
social media profielen voor je bedrijf, mét een sales funnel. Een

tijdbesparende methode waarmee je structureel potentiële klanten van social
media naar de kassa kunt leiden. In deze guide vind je alvast de
basisinformatie die je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen.

Hallo meer winst!

PAGINA 5



Antwoorden Op
De 10 Meestgestelde
Social Media Vragen

Met deze antwoorden kun je vol zekerheid content marketing inzetten, ofwel

potentiële klanten van social media naar je kassa leiden. De antwoorden zijn

namelijk gebaseerd op betrouwbare bronnen zoals Adam Mosseri, de

directeur van Instagram. Marketing literatuur en resultaten uit de praktijk.

Check it out!

Content marketing is alles wat je doet om te verkopen middels content: blog

artikelen, Youtube video's, livestreams, podcasts, nieuwsbrieven en social

media posts. De content zet je in om klanten te Informeren, Motiveren en

Activeren = afrekenen. Dit noem ik de IMA methode van De Content Club.

Een sales funnel kun je zien als de weg die een klant aflegt om bij jouw kassa

te komen: Instagram post lezen > inschrijven voor de nieuwsbrief >

aanbieding ontvangen > afrekenen. Met een funnel leid je potentiële klanten

van jouw social media profielen naar de kassa in je winkel, webshop, salon of

offertetraject. Want op social media kunnen klanten niet afrekenen.

01 Wat Is Content Marketing?

Wat Is Een Sales Funnel?02
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Een klant maakt (vaak) voor het eerst kennis met jouw bedrijf op social
media. Zelfs als ze jouw aanbod te gek vindt, kiest de gemiddelde klant
ervoor om niet meteen af te rekenen. Ze scrolt lekker door. Door een

sales funnel krijg je het mailadres van een potentiële klant, zodat je haar
later per mail een concreet aanbod kunt doen. Dankzij een sales funnel

kun je structureel meer verkopen, omdat je het proces kunt
automatiseren met een mailprogramma. Minder moeite, meer verkoop!

 

SALES FUNNEL
Met Social Media Content

Dankzij een social media sales funnel
kun je structureel potentiele klanten
van social media naar je kassa leiden.
Op social media kunnen klanten niet
afrekenen, daarom wil je hen daar niet
laten rondhangen. Trek klanten met
een funnel in je verkoopproces, creëer
sterke relaties en de gunfactor
waardoor je meer kunt verkopen.

SMSF
(Social Media Sales Funnel)

IMA content voor
potentiële klanten

Promoot de freebie en
verzamel mailadressen

Bouw relaties op met klanten
door e-mailmarketing

Deel je aanbod op social media
en per mail voor meer verkoop



Volgers zijn mensen die jouw posts en persoonlijkheid leuk vinden, maar iets

bij jou kopen doen ze niet. Daarom gebruik je content marketing om

betalende klanten aan te trekken, want die heb jij als ondernemer nodig om

winst te genereren. Dankzij social media content en een bijpassende sales

funnel trek je betalende klanten makkelijker aan met social media.

Het Verschil Tussen Volgers En
Betalende Klanten03

Een algoritme kun je zien als een set instructies die gebruikt worden om een

bepaald resultaat te behalen. Social media apps zoals Instagram gebruiken

een algoritme om te ontdekken wat jij vaak liked en waar je op reageert.

Daar krijg je meer van te zien. Daarom wil je dat potentiële klanten op jouw

posts reageren en liken, want dan krijgen ze meer van jouw posts te zien.

Het Algoritme04

Online vind je algemene tips voor de beste post tijden. Echter zijn algemene

resultaten niet van toepassing op jouw klanten. Daarom ben ik fan van

uitzoeken wanneer jouw ideale klant online is. Voorbeeld van klanten die

moeder zijn: Moeders zijn vaak rond 10.00 en 20.00 online, want voor en na

die tijd zijn kinderen op school of naar bed. Post wanneer moeders vrij zijn.

De Beste Post Tijden05



Algoritmes bestaan uit meerdere lagen en instructies. Dit is de
basis van het Instagram algoritme. Tijdens het StoryBook
programma deel ik de andere algoritme instructies waar je

rekening mee kunt houden voor je eigen social media kanalen.
No worries, het is niet zo moeilijk als het lijkt!
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DIT IS HET ALGORITME 
Ontdek De Basis

Een Instagram account met max. 10.000 volgers krijgt zo'n 1,18%
interactie, bij meer dan 10.000 volgers is dat 0,94% tot 0,73%

10%

50%

100%

Reageer op alle
reacties om het

bereik te verhogen

Krijg je reacties op je
post? Dan wordt je bereik

vergroot en zien meer
volgers de post

Max 10% van je
volgers ziet je post



De beste posts bevatten de IMA methode van De Content Club. Denk aan

Informerende posts waarin staat wat jouw bedrijf voor potentiële klanten

kan betekenen. Motiverende posts met reviews die klanten aansporen om

jouw aanbod te ontdekken. Activerende posts zorgen ervoor dat klanten

klikken op een link die naar je webshop leidt zodat ze kunnen afrekenen.

De Beste Posts06

Instagram pods werken niet omdat het Instagram algoritme meer laat zien

van wat je al eens hebt geliked. Hierdoor zien ondernemers in de pod meer

van jou, maar potentiële klanten zien jou niet omdat ze niks van je liken.

Door een pod bereik je geen potentiële klanten, maar enkel ondernemers

die niet de intentie hebben om iets bij jou te kopen. Zonde van je tijd!

Instagram pods07

De algoritmes van apps zoals Instagram, Facebook, TikTok en Linkedin

belonen posts die meer interacties opleveren met meer bereik. Interacties

kunnen likes, reacties, posts delen en opslaan zijn. Hoe meer interacties, hoe

meer bereik. De apps willen gebruikers zolang mogelijk laten scrollen zodat

ze meer advertenties kunnen laten zien, dat is namelijk hun verdienmodel.

Interactie En Bereik08



But Wait!
There's More!

Je bent aangekomen bij de laatste twee antwoorden, maar er is meer! In

deze guide vind je ook een handige checklist voor je eigen social media sales

funnel. Zo kun je makkelijk en snel achterhalen wat je al in huis hebt en welke

tools je nog nodig hebt om een funnel te maken. Work smarter, not harder!

De algoritmes van social media apps zijn gek op regelmaat. Kies daarom in

ieder geval vaste dagen uit waarop je altijd post. Mijn advies is om minstens

om de dag te posten, maar het liefst elke dag. Immers zien slechts 10% van

je volgers een post, tenzij je meer interactie en bereik creëert. Daarom is

herhaling belangrijk, want klanten missen vaak je posts en jij loopt winst mis.

De zogenaamde Shadowban op Instagram zou ervoor zorgen dat posts niet

getoond worden aan (nieuwe) volgers. De Shadowban bestaat gelukkig niet

en dat is bevestigd door Instagram. De reden waarom je posts niet worden

getoond is waarschijnlijk omdat ze het algoritme niet triggeren, omdat je

lang niks hebt gedeeld of omdat klanten de posts niet interessant vinden.

09 Hoe Vaak Kun Je Posten?

De Shadowban Bestaat Niet10



STORYBOOK PROGRAMMA

Creëer binnen 3 maanden sterke
social media kanalen voor je
bedrijf met een sales funnel.

Ook jij bent uitgenodigd!

Van 2 september t/m 2 december 2022
Elke vrijdag van 10.00 tot 11.30

SCHRIJF JE NU IN!

www.buildmybusiness.nl

https://buildmybusiness.nl/storybook/
https://buildmybusiness.nl/storybook/
https://buildmybusiness.nl/de-content-club/


Share your own
business adventures.

Write your own
StoryBook

@buildmybusinessnl

https://instagram.com/buildmybusinessnl


Van Content
Naar Kassa
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“Op social media kunnen jouw klanten niet afrekenen.
Begeleidt hen daarom naar de kassa met een sales
funnel voor meer verkoop.”

Ken je influencer Arii? Zij had in 2019 zo'n 2 miljoen Instagram volgers.

Daarom leek het haar een goed idee om een t-shirt merk te lanceren.

Ik ben erg benieuwd naar hoeveel t-shirts zij volgens jou heeft

verkocht? No worries, I'll wait... Okay, heb je een getal in je hoofd? Dan

vertel ik je nu dat ze slechts 36 t-shirts heeft verkocht....

Ja, slechts 36 t-shirts met 2 miljoen volgers. Laat dit even inzinken

voordat we kijken naar hoe jij wel meer dan 36 klanten kunt helpen.

Het zit namelijk zo: volgers zijn geen potentiële klanten. Daarom krijg

je van mij nooit tips over hoe je kunt groeien op Instagram of een

andere social media app. 

Ik leer je liever hoe je social media als startpunt kunt

gebruiken, zodat je potentiële klanten van social media naar

de kassa kunt leiden. Vergeet volgers, focus op potentiële

klanten die daadwerkelijk bij jou willen afrekenen. Zet

daarvoor een social media sales funnel in, waardoor jouw

social media posts structureel potentiële klanten aantrekken.

SOCIAL M
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Volgers zijn mensen die je plaatjes of jouw persoonlijkheid leuk vinden. Het zijn

geen potentiële klanten die je kunt motiveren om daadwerkelijk iets bij jou te

kopen. Daar had Arii niet aan gedacht. Arii had geen echte connectie met haar

volgers, geen relatie en geen gunfactor. Ze had simpelweg 2 miljoen volgers

die genoten van haar mooie plaatjes.

Dit is waarom ik twee jaar geleden de StoryBook methode heb bedacht. Met

deze methode vertel jij als ondernemer elke dag een deel van jouw verhaal.

Een maand bevat 30/31 dagen ofwel social media posts, die samen een

hoofdstuk in jouw grote boek met ondernemersavonturen vormen. 

Dankzij onderzoeken weten we dat mensen graag verhalen volgen en een

band vormen met de verteller. De verteller ben jij en dankzij de StoryBook

methode post je nooit meer lukraak wat mooie plaatjes zoals Arii. Nee, jij deelt

verhalen waar klanten voor terugkomen. Jij helpt ze van social media naar de

kassa, zodat ze na het volgen van je verhalen ook kunnen genieten van jouw

expertise, product, service of behandeling.

De StoryBook methode zorgt ervoor dat jouw inzet winst oplevert.

Dit Is Waarom Arii Weinig Tot Niks Verkocht
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Vertel Je Eigen
Unieke Verhaal



SOCIAL MEDIA SALES FUNNEL

01

02
03

04

Eerste Contact 
Op Social Media

Ze schrijft zich door
de freebie promo in
voor jouw nieuwsbrief

Zij Zit Nu In Je
Sales Funnel

De Klant Doet
Een Aankoop!

Een potentiele klant ontdekt jouw bedrijf op
social media, ziet jouw profiel en besluit dat
jouw bedrijf wellicht een goede keuze is. Ze
gaat je volgen voor meer informatie.

De klant ontvang jouw freebie automatisch in
haar mailbox. Hierdoor krijgt ze gratis een
voorproefje van de mogelijke resultaten.
Vervolgens stuur je haar regelmatig mails met
extra info en een concreet aanbod met een link
naar jouw webshop om af te rekenen.

“De gemiddelde verkoopcyclus duurt 3 tot 8 maanden, waarbij
een klant 8 tot 20 contactmomenten met jou nodig heeft.”



De StoryBook ChecklistSales funnel
Whoohoo, nu weet je wat de StoryBook methode is en hoe een sales funnel

eruitziet. Evenals welke rol social media content daarin speelt. Nu is het tijd

om te checken of je alle elementen voor een goede social media sales

funnel in huis hebt.  

Sterke Profielen Mailprogramma

IMA Content Een Freebie

Email sequenceLink Boompje

Aanmeldpagina De Kassa

Social media profielen die

ingericht zijn met de juiste

informatie en CTA voor klanten.

Software waarmee je automatisch

mails met info, promo's en

freebies kunt verzenden.

Social media posts waarmee je

klanten kunt Informeren,

Motiveren en Activeren.

Gratis voorproefje van je product

of service zodat klanten kennis

kunnen maken met jouw bedrijf.

Een pagina op je website waarop

klanten belangrijke links naar bv. je

freebie en maillijst kunnen vinden.

Een reeks mails die je automatisch

verstuurd naar klanten om te

informeren en verkopen.

Een pagina op je website waar klanten

zich kunnen inschrijven voor jouw

maillijst waarna ze een freebie

ontvangen.

Een kassa waar klanten makkelijk

(zelf) kunnen afrekenen in je

webshop, winkel, salon, praktijk,

kantoor of offertetraject.
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Na twee jaar testen heb ik een

mooie basis voor een social media

sales funnel ontwikkeld, die ik graag

samen met jou deel en opzet tijdens

het StoryBook programma. Binnen

drie maanden zetten we samen

sterke social media profielen voor

je bedrijf op, mét een sales funnel.

Yes, nu kun je de social media sales

funnel voor jouw bedrijf in elkaar 

 zetten. De checklist staat in de juiste

volgorde. Je begint met sterke social

media profielen en eindigt bij de

kassa. Maak je geen zorgen, het

klopt dat je een goede funnel niet in

een dag in elkaar kunt zetten. Ik ben

er zelfs maanden mee bezig geweest

omdat ik geen concreet stappenplan

tot mijn beschikking had. Ik miste

templates voor nieuwsbrieven en ik

vond het lastig om te bedenken hoe

de freebie voor De Content Club eruit

moest zien.

Na de drie maanden kun je jouw

content en sales funnel aanpassen

en optimaliseren naar wens. Zonder

stress, want de basis heb je dan al!
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“Door een sales funnel kun je
structureel meer potentiële
klanten in je verkoopproces

meenemen, zodat je inzet echt
meer winst oplevert.”



STORYBOOK PROGRAMMA

Creëer binnen 3 maanden sterke
social media kanalen voor je
bedrijf met een sales funnel.

Ook jij bent uitgenodigd!

Van 2 september t/m 2 december 2022
Elke vrijdag van 10.00 tot 11.30

SCHRIJF JE NU IN!

www.buildmybusiness.nl

https://buildmybusiness.nl/storybook/
https://buildmybusiness.nl/storybook/
https://buildmybusiness.nl/de-content-club/
https://buildmybusiness.nl/de-content-club/


GRATIS TOOLS
Freebie

GRATIS CONTENT PAKKET
VOOR BEAUTY ONDERNEMERS
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Gebruik het gratis content pakket met zeven

social media posts om je beauty bedrijf op

social media op de kaart te zetten.

GRATIS CONTENT PAKKET
VOOR FASHION ONDERNEMERS

Gebruik het gratis content pakket met zeven

social media posts om je fashion bedrijf op

social media op de kaart te zetten.

Klik voor de download

Klik voor de download

Klik voor de download

GRATIS CONTENT PAKKET VOOR
PERSONAL BRAND ONDERNEMERS

Gebruik het gratis content pakket met zeven

social media posts om je personal brand

bedrijf op social media op de kaart te zetten.

https://buildmybusiness.nl/start-hier-beauty/
https://buildmybusiness.nl/start-hier-fashion/
https://buildmybusiness.nl/start-hier-personal-brands/


Tijd Besparen Op Ondernemen
Short Cuts

Als ondernemer wil ik graag genieten van meer winst, plezier en vrije tijd. Ik ben daarom gek op tijd

besparen en handige short cuts voor mijn bedrijf. Hieronder vind je handige video's en artikelen

waarin je short cuts voor jouw bedrijf kunt vinden. Denk aan content, marketing, ondernemen en

business development. Met deze short cuts kan je tijd besparen op ondernemen, want ik heb alles al

voor je uitgezocht. Kijk, luister, lees en Build your Business!

 

Enjoy, Kaya-Quintana
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INSTAGRAM PROFIEL TIPS JE UURTARIEF BEREKENEN

EEN MAILLIJST OPBOUWENSOCIAL MEDIA ADVERTENTIE

DE IMA METHODE

SAMEN CONTENT MAKEN

TARIEVEN OP JE WEBSITE

DE VERKOOPFASES

Dankzij deze video's ontdek je snel hoe je jouw
Instagram profiel kunt optimaliseren. Trek
meer klanten aan door de juiste info in je bio.

In deze video ontdek je hoe je een goede social
media advertentie inricht en welke doelen een
advertentie kan hebben voor je bedrijf.

Ontdek de IMA methode van De Content Club
en deel vanaf nu enkel social media posts
waardoor klanten echt willen afrekenen.

In deze video ga je samen met mij content
maken voor je bedrijf. Dat gaat makkelijk en
snel met het gratis content pakket.

Klanten kunnen 3 tot 8 maanden doen over het
maken van een aankoop. Ontdek in dit artikel
de verkoopfases die je klanten doorgaan.

Is het een goed idee om je tarieven op je
website te zetten? En zo ja, welke klanten trek
je er dan mee aan? Ontdek het in dit artikel.

Ontdek hoe je makkelijk een maillijst opbouwt
voor je sales funnel met gratis tools. Inclusief
handige freebie tips.

Ga voor een uurtarief dat past bij jouw
ervaring, expertise en unieke situatie. Gebruik
mijn formule voor een winstgevend uurtarief. 

https://youtu.be/f7GK0HRN7xc
https://buildmybusiness.nl/uurtarief-berekenen-als-ondernemer/
https://buildmybusiness.nl/zo-kun-je-makkelijk-een-maillijst-opbouwen/
https://youtu.be/WAcwrpkpJkc
https://youtu.be/6S_WFjxPOGk
https://youtu.be/hlby8xe2CQo
https://buildmybusiness.nl/tarieven-op-je-website-vermelden-drie-opties/
https://buildmybusiness.nl/ontdek-de-verkoopfases-van-je-bedrijf/


LET'S CHAT

Heb je toch nog een vraag
over content marketing?
No worries, je kunt mij altijd bereiken via info@buildmybusiness.nl of mij een

bericht sturen via Instagram @buildmybusinessnl. Wil je samen met mij
sterke social media profielen voor je bedrijf opzetten, mét een sales funnel? 

 
Dan ben je van harte welkom bij het StoryBook programma. Bekijk op

buildmybusiness.nl of de deuren van De Content Club open zijn of scoor een
uitnodiging voor de volgende opening.

Hello

https://buildmybusiness.nl/contact/
https://instagram.com/buildmybusinessnl
https://buildmybusiness.nl/de-content-club/


STORYBOOK PROGRAMMA

Creëer binnen 3 maanden sterke
social media kanalen voor je
bedrijf met een sales funnel.

Ook jij bent uitgenodigd!

Van 2 september t/m 2 december 2022
Elke vrijdag van 10.00 tot 11.30

SCHRIJF JE NU IN!

www.buildmybusiness.nl

https://buildmybusiness.nl/storybook/
https://buildmybusiness.nl/storybook/
https://buildmybusiness.nl/storybook/
https://buildmybusiness.nl/de-content-club/


Hootsuite Global overview report, digital 2022

Instagram algoritme blog post

Paul J. Zak artikel over storytelling en je brein

E-mail statistieken rapport van Hubspot

Artikel over influencer Arii die slechts 36 t-shirts verkocht

Dit Zijn De Bronnen Voor Deze Guide
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Dit Zijn De
Bronnen

https://www.hootsuite.com/resources/digital-trends
https://about.instagram.com/blog/announcements/shedding-more-light-on-how-instagram-works
https://www.paladinww.com/uploads/6/5/0/8/65089471/why_your_brain_loves_good_storytelling__1_.pdf
https://blog.hubspot.com/marketing/email-marketing-stats#:~:text=In%20fact%2C%20email%20generates%20%2442,how%20powerful%20email%20can%20be.
https://www.insider.com/instagrammer-arii-2-million-followers-cannot-sell-36-t-shirts-2019-5

