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Doelgroep 
in kaart

Jullie hebben de doelgroep van de 
winkel heel duidelijk voor ogen. Jullie 
richten je op hippe moeders die 
gezelligheid en hun gezinsleven erg 
belangrijk vinden. Een wijntje erbij, op 
vakantie, een kopje koffie... Een balans 
tussen huismus en daarnaast de fun 
opzoeken. 

De doelgroep rijkt van moeder (25+) 
tot oma. Beneden in de winkel is een 
speelhoekje te vinden waar je kind 
zich vermaakt terwijl jij je nieuwe 
kledingsetje kunt passen. Daarnaast 
komt de doelgroep voornamelijk 
uit Leeuwarden, omdat Nenek hier 
gevestigd zit. De doelgroep hecht 
waarde aan het gezicht achter de 
winkel. Jelaney is zelf dan ook met 
regelmaat te vinden op de werkvloer. 

De omschreven doelgroep is veel 
op Instagram te vinden, wanneer 
ze hier tijd voor kan vinden in haar 
drukke gezinsleven. Even door de 
tijdlijn scrollen is dan ook echt een 
rustmomentje voor haar. Het is dus 
belangrijk om op deze tijden in te 
spelen. Net wanneer de kinderen op 
bed liggen, tijdens hun middagdutje of 
de lunch. 

Andere accounts die in haar tijdlijn 
voorbij komen zijn De Huismuts, 
Dille & Kamille, Ouders van Nu, 
Romy Boomsma en Sanny Zoekt 
Geluk. Het is dan ook belangrijk 
om hun pagina's in de gaten te 
houden om up to date te blijven 
van de interesses van de doelgroep.



Instagram
analyse

De basis
De bio, naam en profielfoto zien er 
goed uit! Ze zijn duidelijk, en bevatten 
de juiste informatie. Wel zou ik een 
CTA toevoegen aan de bio. Een call to 
action is een oproep aan de volger om 
een bepaalde actie te ondernemen of 
pagina te bezoeken. Je kunt Whatsapp 
Business sinds kort koppelen aan 
je Instagram account (Professioneel 
dashboard > Whatsapp Business 
toevoegen). Wanneer je dit gedaan 
hebt zou je je volgers bijvoorbeeld 
kunnen laten weten dat ze via deze 
knop producten uit jullie winkel kunnen 
bestellen.

Daarnaast is het een goed idee om 
de link van jullie TikTok account in de 
bio te zetten, of een Linktree aan te 
maken waar je door kunt klikken naar 
alle social media linkjes.

De highlights passen in de huisstijl van 
Nenek, maar zouden nog duidelijker en 
rustiger zijn als ze in plaats van tekst 
een icoontje zouden bevatten. Tekst is 
lastig te lezen op een telefoon, en kan 
rommelig ogen.



Mediavormen
Heel leuk dat jullie sinds kort zijn 
begonnen met TikTok! Deze zullen jullie 
zichtbaarheid zeker verhogen. Wel zou 
ik deze filmpjes meer betrekken bij 
Instagram. Wanneer je ze ook post 
als reel zul je nog meer zichtbaarheid 
bereiken! Maak ook regelmatig gebruik 
van cross-media (volgers doorsturen 
van Instagram naar TikTok en 
andersom) om meer views te behalen. 
Video is de meest persoonlijke tool 
die je in kunt zetten. Het zorgt 
voor connectie. Laat het gezicht/de 
gezichten achter de winkel bijvoorbeeld 
eens zien. Mensen kopen namelijk van 
mensen. Ze kunnen zich herkennen 
in een persoon. Zo bouw je een 
connectie op met de klant. Andere 
videocontent ideeën zijn het filmen 
hoe je een cadeautje leuk in kunt 
pakken, verschillende cadeau ideeën, 
outfits voor een bepaalde gelegenheid, 
shoppen samen met je kindje, een tour 
door de winkel... ga zo maar door! 

Ontzettend mooie promotievideo is 
er gemaakt! Film zorgt ervoor dat 
(potentiële) klanten de sfeer van de 
winkel proeven zonder er daadwerkelijk 
geweest te zijn. Zeker vaker inzetten 
dus!

Jullie zijn goed bezig op stories. Het 
vragenlijstje via de quizfunctie dat 
jullie gebruiken om de voorkeur van 
de klant te ontdekken zorgt voor een 
hogere betrokkenheid van de klant. 
Daarnaast zouden jullie stories ook 
kunnen inzetten om behind the scenes 
te laten zien vanuit de winkel, jullie 
volgers vragen om jullie post te delen 
of persoonlijkere content te laten 
zien. Stories zijn hier geschikt voor 
omdat ze niet in het geheel hoeven te 
passen van de rest van de content, 
en ze maar 24 uur beschikbaar blijven. 
Hier hoef je dus ook zeker niet te 
perfectionistisch te zijn. Gewoon lekker 
delen! :)



Huidige content
Op dit moment plaatsen jullie 
voornamelijk foto's en mededelingen. 
Ik kan het aanraden om meer 
informatieve, deelbare content te 
maken. Grafische posts in jullie 
huisstijl die makkelijk te maken zijn in 
bijvoorbeeld Canva. Zorg ervoor dat 
ze een geheel vormen en dezelfde 
lettertypes en kleuren worden gebruikt. 
Zo wordt het herkenbaar voor de klant 
waardoor je aan je naamsbekendheid 
werkt. Plaats bijvoorbeeld outfits 
die samengesteld zijn uit de winkel, 
achtergrondinformatie over de 
producten of meer over waar jouw 
winkel en merk voor staat. Zorg ervoor 
dat de juiste klant zich aangesproken 
voelt. Er is veel fashion content te 
zien, waardoor het lifestyle gedeelte 
een beetje in het niet valt. Er staat 
bijvoorbeeld 'coffee' in jullie bio, terwijl 
je hier weinig terug van ziet in de 
content. Dat zou leuk zijn om meer 
terug te laten komen om een breder 
publiek te trekken.

Captions
De beschrijvingen die jullie bij de posts 
schrijven zijn persoonlijk en in de juiste 
tone of voice voor jullie klant. Wat ik 
wel mis is een CTA aan het einde en 
het gebruik van hashtags. Een call to 
action zorgt voor meer interactie met 
de volgers. Stel bijvoorbeeld een vraag 
gerelateerd aan de post. 'Wat zouden 
jullie in de nieuwe collectie willen zien?' 
of 'Wat is jouw favoriete cadeau-idee 
om te geven?'

Hashtags zorgen voor meer 
zichtbaarheid van je posts. Zo is jullie 
content door meer mensen te zien 
en te ontdekken. Maak het jezelf 
makkelijk door een 'hashtag pack' te 
ontwikkelen voor onder de posts. Doe 
eens onderzoek welke hashtags veel 
bekeken worden in jullie branche. 
Gebruik daar bijvoorbeeld een hashtag 
generator voor.



Samenhang
Waar jullie voornamelijk nog meer uit 
kunnen halen is op het gebied van 
geheel & consistentie. Jullie maken 
gebruik van warme kleuren wat goed 
past bij de huisstijl. Maar er worden 
wel veel dingen door elkaar gepost 
wat rommelig kan ogen. Hetzelfde 
geldt voor het posten van in stories 
opgemaakte posts. Voor een rustigere, 
professionele look is het aan te raden 
om dit soort posts vorm te geven in 
bijvoorbeeld Canva. Het gebruik van 
dezelfde kleuren, lettertypes en opmaak 
zorgt voor een geheel. Let bij video's 
voornamelijk op welke thumbnail je 
instelt. Deze kun je veranderen door 
tijdens het posten op 'omslag' te 
klikken en hier de gewenste thumbnail 
te kiezen. 

Wat ook bijdraagt aan het vormen 
van een geheel is het aanhouden van 
een bepaalde postvolgorde. (Zie 'feed' 
in de Instagram Guide). Wissel foto's 

bijvoorbeeld af met een grafische post. 
Dit zorgt voor een mooie feed. Voel je 
niet verplicht zo'n bepaalde volgorde 
aan te houden. Het ziet er dan wel 
mooi uit, maar het vergt ook tijd en 
planning. Vraag je af of het iets is wat 
bij jullie past. 

Consistent posten is fijn voor de volger. 
Zo weten ze waar ze aantoe zijn en 
voorkom je dat je een paar weken 
verdwijnt van Instagram. Houd vaste 
dagen aan; bijvoorbeeld maandag, 
woensdag en vrijdag. Om het jezelf 
makkelijk te maken kun je deze 
posts van te voren inplannen via de 
Facebook Business tool, met caption, 
hashtags en al. Super handig!



Interactie
De likes en reacties op jullie posts zijn 
wisselend. Voornamelijk video werkt erg 
goed! Deze worden gemiddeld 2000 
keer afgespeeld. Daarnaast zorgen de 
winacties voor veel betrokkenheid van 
de volgers. Content waar jullie zelf in 
voorkomen wordt ook veel geliked. Dit 
laat maar weer zien dat mensen graag 
het gezicht achter een merk zien :)

Vindbaarheid
Jullie doelgroep is erg duidelijk. Het is 
belangrijk dat je goed in kaart hebt 
gebracht wat zij willen en interessant 
vinden. Wat voor content bekijkt jullie 
doelgroep naast jullie pagina? Hier kun 
je op inspelen. Welke evenementen 
bezoekt jullie doelgroep, wat zijn hun 
interesses en waar zoeken ze op. 
Omdat het om een doelgroep gaat die 
idealiter in regio Leeuwarden woont, is 
het wel belangrijk dat je hier rekening 
mee houdt. Speel af en toe in op 

lokaal nieuws of gebeurtenissen, geef 
je locatie aan in je posts en bio en 
gebruik hashtags die lokaal gezien 
worden.
Creëer deelbare posts, zodat je 
content veel mensen bereikt. Denk 
aan goede tips of een winactie. In 
jullie geval is het een idee om tips 
te geven over hoe je er als moeder 
verzorgt en stylish uitziet. Me-time met 
een kopje koffie, cadeau ideeën voor 
een vriendin of kledingsetjes voor je 
kindje in verschillende leeftijden of voor 
verschillende gelegenheden. Vraag je 
volgers ook gerust of ze iets willen 
delen of iemand willen taggen!



Content
v00rstel

Cadeau ideeen
Om meer aandacht te besteden aan 
de lifestyle kant en de cadeautjes die 
julllie verkopen lijkt het mij leuk om hier 
meer content over te creëren om de 
volger hier bewuster van te maken. Op 
eerste gezicht is dit een grafische post, 
die foto's van verschillende producten 
bevat als je verder swiped. Een leuke 
manier om de verkoop van deze 
producten te bevorderen!



Shoppen met je kindje
Omdat je vertelde dat er een 
speelhoekje in de winkel aanwezig is 
waar je kindje kan spelen terwijl jij 
je kleding past, leek het me leuk hier 
ook een post aan te wijden. Dit is 
een unieke eigenschap die de winkel 
onderscheidt. Het kan voor moeders 
een reden zijn om naar jullie winkel te 
komen, dus het is belangrijk aandacht 
te schenken aan zulke onderdelen op 
social media.

Me-time
Voor de doelgroep is het 
naast het gezinsleven ook een 
belangrijk onderdeel om af 
en toe eens tijd voor jezelf te 
nemen. Deze balans tussen 
zorgen voor anderen en voor 
jezelf zorgen is erg belangrijk. 
Lekker met een koffie op de 
bank, of een middagje winkelen 
in jullie winkel. 

Om de doelgroep aan te spreken 
en op hun interesses in te spelen, 
lijkt het me leuk om verschillende 
manieren aan te kaarten om me-time 
te hebben met zowel behulp van 
producten uit de winkel als het komen 
naar de winkel.
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