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Bron: NEWCOM 2019

Algemeen Dagelijks



Bron: NEWCOM 2019

Dagelijks gebruik op Instagram



VERZADIGINGSPUNT

Social media ontwikkeling

“96% van de Nederlanders ‘doet’ aan social”.
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TRENDS 2019



Trend: INSTAGRAMSTORIES

Instagram Stories - Hoogtepunten



Trend: INSTAGRAMSHOPPING

Instagram Shopping



Trend: ENGAGEMENT RATE

Engagement Rate



Engagement rate = likes + comments + shares / 
totaal aantal volgers x 100 

Waarom is de engagement rate belangrijk?

Hoe betrokken zijn de volgers van een bepaald account. Als merken op zoek zijn naar geschikte 
influencers, dan is het aantal volgers vaak het eerste waar ze naar kijken. Maar als er nauwelijks 
betrokkenheid is, dus een lage engagement rate, dan maakt het niet uit of een influencer 10.000 of 
een miljoen volgers heeft.



Trend: INFLUENCER MARKETING

Influencer marketing



Wat is influencer marketing?

Influencer marketing speelt een steeds grotere rol binnen de marketingmix van bedrijven en  
organisaties, omdat de marketingboodschappen via de traditionele kanalen in het afgelopen 
decennium snel aan kracht verliezen. 
 

Bovendien biedt de enorme verbondenheid van social media het platform om een marketing  
boodschap vanuit influencers snel en grootschalig te verspreiden onder de gehele doelgroep.  
Influencers zijn om deze reden ook belangrijk in succesvolle viral marketing campagnes.

INFLUENCER MARKETING



Influencer marketing bestaat uit vier 
belangrijke activiteiten.

INFLUENCER MARKETING



1. Het identificeren en beoordelen van influencers;



2. Marketing activiteiten ontplooien richting influencers gericht op  
het vergroten van de merkbekendheid onder deze groep



3.Marketing activiteiten ontplooien via influencers, door hen in  
te zetten bij de verspreiding van branded content



4. Marketing activiteiten ontplooien met influencers, door met hen de 
samenwerking aan te gaan op gebieden als het creëren van branded 

content, product ontwikkeling en/of product placement.

INFLUENCER MARKETING





FEITJES

80% van de tieners doen geen aankoop zonder een 
online recensie te lezen.



FEITJES

31% van de consumenten heeft ooit een aankoop 
gedaan o.b.v. een influencer post.



FEITJES

49% van de consumenten vertrouwt op de 
aanbevelingen van influencers.



FEITJES

86% van de vrouwen gebruikt social media voor 
advies bij aankopen



FEITJES

40% van de 13-20-jarigen zegt meer interesse 
te hebben in een merk als het met influencers 

samenwerkt.
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MISVATTINGEN



MISVATTINGEN

Hoe groter de fanbase, hoe beter!
NOT! Een groot aantal volgers is zeker belangrijk, maar een balans tussen bereik, engagement en 

de juiste match is where the magic happens. 



Infuencer marketing werkt alleen voor  
consumer brands

NOT! De fashion- en beautyindustrie zijn ooit als eerste gestart met influencer marketing, maar dit 
betekent niet dat deze vorm van marketing niet geschikt is voor andere industriën. Of je nu werkt 
in retail, de hippische wereld of bij een B2B-bedrijf: uiteindelijk zijn we allemaal mensen, op zoek  

naar menselijke ervaringen.

MISVATTINGEN



MISVATTINGEN

Iedereen kan influencer marketing inzetten

NOT! De keuze voor een influencer eist meer expertise en tijd dan wordt gedacht. Vergeten 
zaken zoals connecties, ervaringen en discipline zijn namelijk ontzettend belangrijk. Overweeg 

daarom een expert in te schakelen die op de hoogte is van alle ontwikkelingen rondom influencer 
marketing en jou hier advies over kan geven. 



MISVATTINGEN

Influencers die betaald krijgen zijn  
niet geloofwaardig

NOT! Goeie influencers werken alleen samen met merken en producten waar zij achter staan, en 
die relevant zijn voor hun volgers. Veel van hen maken zelf kwalitatieve en authentieke content. 

Het is dus meer dan logisch dat zij hiervoor betaald krijgen. 



MISVATTINGEN

Influencer marketing is een hype die weer verdwijnt

NOT! In de 19e eeuw werd actrice Lillie Langtry gevraagd om de tonic van Brown’s Iron Bitters te 
promoten. Influencer marketing is dus eigenlijk een heel oud fenomeen dat dankzij social media 

makkelijker is om toe te passen. 
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CREATORS

NIEUWSGIERIG GEWORDEN WAT INFLUENCER 
MARKETING VOOR JOUW MERK KAN BETEKENEN?

We helpen je graag op weg........
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Wil je meer weten? Kijk op www.GOSOCIALMEDIA.nl


