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Hallo, mijn naam is Nick Neggers en samen met mijn vrouw, Kirstie, zijn we eigenaar van 
Zorgboerderij & Bewustzijnscentrum Vanuit Hart&Ziel, waarvan Facebook Marketing voor 
coaches, therapeuten en ondernemers een onderdeel is.  

Wekelijks kunnen wij onze agenda zo vol maken als wij dat willen. Alleen maar door de 
kracht van Facebook in te zetten. Hierdoor kunnen wij wekelijks genieten van (financiële) 
vrijheid.  

Hoe zou jouw leven eruit zien als jij kan genieten van (financiële) vrijheid? 

Ik kan je verklappen, dat is een geweldig gevoel om te hebben! 

Om dit gevoel met zoveel mogelijk ondernemers te delen hebben we een online Facebook 
Marketing training opgezet speciaal voor coaches, therapeuten en ondernemers. Iedereen 
kan leren adverteren, ook al heb je geen verstand van marketing, Facebook of adverteren. 

Maar voordat je gaat beginnen aan Facebook Marketing, moet het affiche van je 
onderneming in orde zijn. Daarmee bedoel ik je Facebook bedrijfspagina. Daarom heb je 

natuurlijk ook dit e-book gedownload      . 

In dit e-book krijg je 23 tips waarmee jij van je bedrijfspagina het affiche van je onderneming 
kunt maken.  

Sommige tips zijn wat technischer, daarom heb ik ook een video voor je gemaakt waarin jij 
kunt zien hoe je de 23 tips kunt toepassen en ik geef er een uitleg bij.  

Kijk daarom eens op training.vanuit-hartenziel.nl, je ziet een overzicht van onze online 
trainingen. Daar staat de eerste les uit Facebook Marketing voor Dummy’s voor je klaar, 
deze heet ‘Een Succesvolle Bedrijfspagina’.  

Ik wens je veel succes met het toepassen van de tips. Mocht het niet lukken of heb je vragen, 
deze mag je altijd mailen naar info@facebookmarketingcto of stuur een berichtje via 
Facebook Messenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://training.vanuit-hartenziel.nl/product/facebook-marketing-voor-dummys/
https://training.vanuit-hartenziel.nl/product/facebook-marketing-voor-dummys/
training.vanuit-hartenziel.nl
mailto:info@fbmarketingvoordummys.nl
https://www.facebook.com/MarketingvoorDummys/
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23 tips voor een succesvolle bedrijfspagina 
 

1. Zorg voor een goede en duidelijke omslagfoto 
Het eerste wat opvalt aan een Facebookpagina is de omslagfoto. Zorg dat deze opvalt. 

Verwerk in je omslagfoto je product of dienst, zodat de bezoeker meteen ziet wat je 
aanbiedt.  

Let op: op de mobiele applicatie van Facebook heeft de omslagfoto andere afmetingen dan 
op een desktop. Controleer altijd even op je telefoon hoe je nieuwe omslagfoto eruit ziet. 

Gebruik hiervoor www.canva.com. Op deze site kun je eenvoudig afbeeldingen maken en 
bewerken voor allerlei doeleinden. 

 

2. De actieknop 
Dit is de knop onder je omslagfoto. Je kunt verschillende knoppen instellen, bijvoorbeeld 
‘Boek nu’ of ‘Meer informatie’. Nadat je potentiële klant op deze knop drukt, kun je ze 
doorsturen naar je verkooppagina of een andere pagina. Een eenvoudige manier om gratis 
aan klanten te komen. 

Een goede omslagfoto en actieknop, kan zorgen voor gratis nieuwe klanten. 

 

3. Kies een geschikte profielfoto 
Je profielfoto is nog een belangrijk onderdeel van je bedrijfspagina. Waarschijnlijk plaats je 
hier je logo. Prima, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ook kun je een afbeelding van jezelf 
plaatsen of van al je personeel, wat je bedrijfspagina persoonlijker maakt. Hierdoor krijgt je 
potentiële klant verbinding met jou, omdat hij of zij ziet wie je bent. 

 

4. Pagina informatie  
Als je klikt op het tabblad ‘info’, dan krijg je bedrijfsinformatie te zien. Dit is het affiche van je 
bedrijf. Hier zet je belangrijke informatie neer zoals website, e-mailadres, locatie, etc. 

Zorg dat deze klopt en actueel is. 
 

5. Verzamel recensies 
Vraag aan je klanten of ze een recensie willen schrijven op je Facebookpagina. Dit kan wekt 
vertrouwen op bij nieuwe potentiële klanten. 

Negatieve recensie? Laat deze staan. Vraag in een reactie wat je de volgende keer beter kan 
doen. 

Zo laat je zien dat je kritisch bent en dat je graag wilt verbeteren. Daarnaast kan niet altijd 
alles goed en perfect gaan. 

 

http://www.canva.com/
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6. Sjablonen en tabbladen 
Dit is de balk aan de linkerkant. Zorg ervoor dat hier relevante tabbladen staan. 

Deze volgorde kun je aanpassen als je naar ‘Instellingen’ gaat en vervolgens naar ‘Sjablonen 
en tabbladen’. 

 

7. Messenger 
Messenger is een geweldig middel om te communiceren met klanten. Je wilt graag reageren, 
want je wilt je klant te woord staan. Logisch. 

Maar je hebt niet altijd tijd om meteen te reageren. Gelukkig kun je instellen wanneer je 
bereikbaar bent voor berichten en wanneer niet. 

Ben je niet bereikbaar? Dan kun je instellen dat er een automatisch bericht wordt gestuurd. 
Deze kun je zelf instellen.  

Ook kun je hier een automatische berichtje instellen als iemand bijvoorbeeld een recensie 
schrijft op je Facebook pagina.  

Ga naar de instellingen van je bedrijfspagina. Klik op ‘berichten’ en vervolgens op ‘Naar 
automatische reacties gaan’. Dan kun je Messenger instellen zoals jij dat wilt.  

Kom je hier niet in uit? Kijk dan de gratis video. 

 

8. Post dagelijks iets op je bedrijfspagina 
Het is niet mogelijk om al je fans van je bedrijfspagina te bereiken.  

Toch is dit wel wat je graag wilt. Post daarom dagelijks een bericht. Hoe waardevoller en 
interessanter je bericht, hoe meer mensen deze te zien krijgen. 

 

9. Post niet te veel op één dag 
Vaak is het al moeilijk genoeg om één goede post te bedenken en te schrijven. 

Plaats er dagelijks eentje om te beginnen. Heb je enorm veel inspiratie? Dan kun je twee 
keer per dag iets posten. Ook kun je je berichten vooruit plannen, zie tip 16.  

Maar bedenk wel, je kunt beter één goed bericht per dag maken, dan twee berichten die 
minder goed zijn. 

 

10.  Zorg voor goede content 
Een toevoeging op de vorige tip: plaats content waar je fans iets aan hebben. Geef 
informatie, een quote of schrijf een leuk verhaal van een klant. En varieer hierin. 

 

 

training.vanuit-hartenziel.nl
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11.  Visualiseer je content 
Een afbeelding bij een bericht valt vaak eerder op dan de tekst.  

Gebruik daarom relevante, leuke afbeeldingen die de aandacht trekken. 

Let op: je mag niet zomaar alle afbeeldingen van Google gebruiken. Hier kunnen 
auteursrechten op zitten. Gebruik bijvoorbeeld www.pixabay.com voor auteursvrije 
afbeeldingen. 

 

12.  Hergebruik een goede post 
Is je inspiratie een beetje op? Geen probleem. Pak een post van een paar maanden terug die 
het goed deed en post deze opnieuw. Niet iedereen heeft die post gezien en degene die het 
gezien hebben, zijn het waarschijnlijk alweer vergeten. 

 

13.  Post persoonlijke verhalen 
Laat zien wie je bent. Plaats bijvoorbeeld een keer een persoonlijk verhaal waar je enorm 
van onder de indruk was. Koppel het vervolgens aan je coachingsessie, cursus, product of 
wat dan ook wat je aanbiedt, zodat potentiële klanten kunnen zien wat ze bij jou kunnen 
leren of krijgen.  

Persoonlijke verhalen raken mensen. Dit brengt verbinding.  

 

14.  Smileys  
Altijd leuk om je post wat op te vrolijken      , maar gebruik er niet teveel. 

 

15.  Video’s 
Scroll maar eens door je nieuwsoverzicht heen. Valt je iets op? 

Juist, video’s!  

Momenteel zijn video’s enorm populair. Plaats een video of trek de stoute schoenen aan en 
ga een live video op Facebook opnemen. 

 

16.  Berichten plannen 
Geen tijd om dagelijks een bericht te plaatsen? 

Plan een uur of paar uur in de week vrij om berichten te plannen voor de hele week of 
maand. Ga naar je bedrijfspagina. Boven in de grijze balk zie je meer met een pijltje naar 
beneden. Klik dan op publicatietools. Klik dan op de blauwe knop maken om berichten te 
maken. Daarna heb je de optie om het bericht te plannen. 

 

http://www.pixabay.com/
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17.  Deel berichten in groepen 
Het huidige algoritme van Facebook is zo gemaakt dat berichten in groepen eerder te zien 
zijn in het nieuwsoverzicht dan berichten van bedrijfspagina’s.  

Ga op zoek naar groepen die relevant zijn voor je dienst of product. Ga daar je berichten 
delen. Ga ze niet spammen, maar beperk dit tot een paar keer per week of alleen je beste 
berichten. 

Ideaal voor onder andere naamsbekendheid. 

 

18.  Lok interactie uit bij je fans 
Hoe meer reacties en likes, des te waardevoller je bericht. 

Probeer je fans te triggeren om te reageren.  

Schrijf bijvoorbeeld een bericht over een enorm mooie ervaring waar je heel blij van werd. 
Eindig dit bericht bijvoorbeeld met: En waar word jij blij van vandaag? 

 

19.  Like en reageer op reacties 
Krijg je reacties onder je bericht? 

Like ze dan en als het kan reageer erop. 

Hierdoor word je persoonlijker met je fans. Verbinding!  

 

20.  Bepaal wie er een bericht mag plaatsen op je bedrijfspagina 
Automatisch staat ingesteld dat iedereen iets mag plaatsen op je pagina. Maar wil je dit wel?  

Ga naar instellingen → Algemeen → Berichten van bezoekers. 

 

21.  Ben ‘Zeer ontvankelijk voor berichten’ 
Deze badge komt op de desktop versie op de rechterkant van je bedrijfspagina te staan als je 
in zeven opeenvolgende dagen binnen 15 minuten reageert op Messenger berichten. Ook 
moet je op 90% van je Messenger berichten reageren. 

Leuke badge en oogt goed voor je klantvriendelijkheid. 

 

22.  Maak een Facebookgroep aan voor je klanten 
Bouw een community van je klanten. In deze groep worden alleen betalende klanten 
toegelaten.  

Je deelt exclusieve content, speciaal voor hen. Je kunt ook een groep voor klanten aanmaken 
waar ze terecht kunnen voor vragen. 



 

Facebook Marketing voor coaches, therapeuten en 
ondernemers  training.vanuithartenziel.nl 
Onderdeel van VOF Vanuit Hart&Ziel  info@facebookmarketingcto.nl 

 

23.  Facebook like box 
Deze tip wordt een beetje technischer. Ik raad je aan om de gratis video van de eerste les 
van Facebook Marketing voor Dummy’s te kijken. 

Via de plugin ‘Easy Social Post Feed’ voor je Wordpress website kun je een ‘Box’ plaatsen op 
je website met je Facebookpagina in het klein. Je potentiële klant kan je pagina liken in deze 
box. 

Je kunt er ook voor kiezen om je Facebook berichten te laten zien in deze box of je Instagram 
account. 

Door gebruik te maken van deze Like box kun je eenvoudig aan meer likes komen. 

Download hier de plugin en installeer deze op Wordpress. Activeer de plugin en volg de 
stappen. Vervolgens krijg je een html code en deze plaats je op jouw website.  

 
 

Dit waren de 23 tips voor een succesvolle bedrijfspagina.  

Veel succes met het toepassen van de tips! 
 

 

training.vanuit-hartenziel.nl
training.vanuit-hartenziel.nl
https://nl.wordpress.org/plugins/easy-facebook-likebox/

