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www.business.facebook.com - Vanuit deze URL start je jouw Business Manager op waar je al jouw 
zaken rondom Facebook & Instagram advertenties kunt regelen
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Het is van belang dat je op de hoogte bent dat Instagram een
onderdeel is van Facebook en dat de advertenties voor beide
platformen beheerd worden in 1 omgeving;
www.business.facebook.com

Je kunt hier gemakkelijk een campagne opzetten die zichtbaar 
wordt op: 

• Facebook & Instagram tegelijk
• Alleen op Facebook
• Alleen op Instagram

Belangrijk:

http://www.business.facebook.com
http://www.business.facebook.com
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Facebook & Instagram advertenties zijn van groot belang bij online 
adverteren.

Een van de grootste voordelen van deze Social Media kanalen is dat 
vrijwel ieder bedrijf zijn doelgroep direct kan aanspreken via deze 
platformen.

In Nederland alleen al, gebruiken meer dan 10 miljoen mensen 
Facebook en bijna 6 miljoen Nederlanders gebruiken Instagram!

Het enige probleem;
(Nog) niet iedereen kan overweg met het advertentieplatform dat 
deze twee Social Media kanalen bieden.

Daarom hebben wij dit E-book geschreven.

Alle informatie die je nodig hebt om van start te gaan met het
uitbreiden van jouw online aanwezigheid, samengebundeld in een 
downloadbare PDF die je op ieder gewenst moment kan openen op 
je laptop of telefoon.

In dit E-book leer je alle ins & outs van het advertentieplatform, en 
laten wij je stap voor stap zien hoe je jouw eerste advertentie
campagne van de grond af opbouwt.

We hebben dit E-book niet alleen samengesteld met de kennis die 
wij van het platform hebben.

Maar juist de ervaring die we in de praktijk hebben opgebouwd, 
maakt dit E-book tot een succes.
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Door het besteden van tienduizenden euro’s aan advertenties en 
het helpen van talloze bedrijven bij het behalen van hun
online doelen, is dit E-book het perfecte hulpmiddel bij het
opzetten van jouw online aanwezigheid en het behalen van jouw 
eerste online verkopen.

Na het lezen en het doorlopen van de stappen in dit E-book zal je 
met de juiste inzet, vele succesvolle campagnes op gaan zetten in 
de toekomst.

Mocht je in de loop van jouw online advertentie carrière, toch nog 
tegen dingen aanlopen, kan je ons uiteraard altijd vrijblijvend om 
extra hulp vragen via het contactformulier op onze website.

https://groenewoudmarketing.nl/contact/


2.
Introductie tot Facebook & 
Instagram advertenties
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Facebook & Instagram advertenties zijn een van de belangrijkste 
tools voor succesvol online adverteren.

Zoals eerder benoemd, is de voornaamste reden hiervoor, de
oneindige variatie in targeting en op die manier jouw ideale
doelgroep kunnen vinden.

Deze nauwkeurige targeting is mogelijk op basis van demografische 
kenmerken, verschillende interesses in de profielen van
gebruikers en hun voorkeursmanier om Facebook te gebruiken (op 
mobiele telefoons, computers enz.).

Facebook & Instagram hebben maandelijks bijna 2 miljard actieve 
klanten wereldwijd.

Dat zijn dus 2 miljard mensen die maandelijks een online aankoop 
doen via Facebook en/of Instagram.

Deze platformen zijn dus perfect om verschillende diensten &
producten te verkopen aan verschillende doelgroepen.

Op de volgende pagina vind je een duidelijk voorbeeld over hoe je 
deze targeting kan toepassen in de praktijk voor een bedrijf!

We nemen als voorbeeld een lokaal restaurant.
Als doelstelling wil je dat er zoveel mogelijk bestellingen worden 
gedaan via jouw website.

2.1. Waarom zijn Facebook & Instagram  
    advertenties de sleutel tot
   succesvolle online promotie?
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Hierbij ga je op het volgende targeten:

1. De Locatie
Alle dorpen of steden waar jij bezorgt neem je op in jouw targeting

2. De leeftijd
Het is mogelijk om de leeftijden 13 t/m 65+ te targeten.

In dit geval kan je er rekening mee houden dat de jongere leeftijden 
hoogstwaarschijnlijk niet zelf eten zullen bestellen.

Hier zal je dus een target van 16 t/m 65+ nemen.

Je kan een plaats selecteren met een
bepaalde kilometer straal

Of je neemt alleen bepaalde plaatsen op in 
jouw targeting

Afb. 2.1 Afb. 2.2

Je maakt een mooi advertentie ontwerp waarin je jouw restaurant 
promoot.

Hoe je zo’n advertentieontwerp kan maken, bespreken we in
hoofdstuk 4.2.2 van dit E-Book.
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3. Het geslacht
Hierbij heb je keuze uit 3 opties:

 - Alle geslachten
 - Alleen man
 - Alleen vrouw

In de meeste gevallen zal je gewoon voor keuze 1 gaan. 
Tenzij je een hele specifieke reden hebt om alleen mannen of
alleen vrouwen te targeten.

4. Gedetailleerde targeting
Bij de gedetailleerde targeting kan je echt aan de slag gaan met
experimenteren.

Het is mogelijk om hier op heel veel verschillende soorten
demografische gegevens, interesse & het gedrag van gebruikers te 
targeten.

Volgens Facebook zelf, zijn deze gedetailleerde targetingopties
gebaseerd zijn op:

 - Advertenties die gebruikers aanklikken.
 - Pagina’s waarmee gebruikers interageren.
 - Activiteiten waar gebruikers op Facebook aan deelnemen en die  

 te maken hebben met hun apparaat gebruik en reisvoorkeuren.
 - Demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht en locatie.
 - Het mobiele apparaat dat ze gebruiken en de snelheid van hun  

 internetverbinding.

Om het even kort en duidelijk te houden.
Er zijn oneindig veel targetingopties en voor (bijna) iedere niche zijn 
er meer dan genoeg targetingopties om uit te kiezen.
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Voor een restaurant kunnen de volgende targetingopties
bijvoorbeeld erg interessant zijn:

 - Thuisbezorgd.nl | Online Eten Bestellen / Takeaway.com
 - Online food ordering
 - Restaurant
 - Diner
 - Local food
 - Fastfood
 - Pizza
 - Eten

Zoals je kan zien bij de interesse “Online food ordering” heeft deze 
door heel Nederland een mooie grootte van 250.000 mensen en 
een wereldwijde grootte van meer dan 69 miljoen.

Maar al verklein je de locatie naar jouw lokale omgeving, waar het 
bij de meeste restaurants om gaat, dan zie je dat de grootte
terugloopt naar maar 2.900 mensen.

Doelgroep grootte van Maassluis, Schiedam 
& Vlaardingen - Online food ordering

Doelgroep grootte door heel Nederland & 
wereldwijd - Online food ordering

Afb. 3.1 Afb. 3.2
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Dit is aan de lage kant en kan de prestaties van de advertentie 
beïnvloeden op een negatieve manier.

Houd er dus rekening mee dat een doelgroep het beste presteert 
vanaf een bepaalde grootte.

Indien je in heel Nederland adverteert en je in een redelijk
brede niche zit, dan adviseren wij een doelgroepgrootte van
minimaal 100.000 mensen te nemen.

Voor bedrijven die lokaal adverteren houden wij de vuistregel om 
een doelgroep van minimaal 10.000 mensen te gebruiken en hoe 
groter, hoe beter.

In dit geval zouden wij de interesse “Online food ordering” alleen 
opnemen in een campagne van een klant indien er genoeg budget 
is om te testen.

Dus mocht je een beetje op je budget moeten letten...

Dan raden wij aan om andere interesses te gebruiken, die groter 
zijn dan deze.

Houd wel in gedachten; dit zijn enkel richtlijnen, er bestaat niet per 
se een vaste formule.

Mocht jij een doelgroep hebben gevonden die uit 4.000 mensen 
bestaat en de ideale klant voor jou vertegenwoordigt, ga er dan
gewoon voor!
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Er zijn 3 categorieën gedetailleerde targeting:

 - Opnemen; Meerdere interesses opnemen. Iemand moet dus 
geïnteresseerd zijn in “Thuisbezorgd” of “Pizza” of “Fastfood” 

 - Opnemen en uitsluiten; Bepaalde interesse(s) opnemen en 
bepaalde interesse(s) uitsluiten. Iemand moet dus geïnteresseerd 
zijn in “Thuisbezorgd” of “Pizza” maar de mensen die ook 
geïnteresseerd zijn in “Fastfood” moeten worden uitgesloten. 

 - Verkleinen; Meerdere interesses moeten matchen. 
Iemand die moet geïnteresseerd zijn in “Thuisbezorgd” en moet 
geïnteresseerd in “Pizza” en “Fastfood” zijn.

Onder de zoekbalk van interesses 
staat een checkbox “Uitbreiding 
gedetailleerde targeting”.

Wij raden aan om deze niet aan 
te vinken.

Dit gaat misschien een beetje
tegen je gevoel in omdat er bij de 
toelichting het volgende staat;

Toelichting Uitbreiding gedetailleerde
targeting

Afb. 4

Bij een (recente) update van Facebook is de optie “Uitbreiding
gedetailleerde targeting” (bij sommige gebruikers) weggehaald.

Deze staat nu dus in principe altijd aan en je hebt niet meer de
keuze om deze aan of uit te zetten.

Deze optie hebben wij puur ter informatie uitgelegd hieronder maar 
is dus (waarschijnlijk) niet meer toepasbaar voor jouw.
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“Bereik mensen buiten je gedetailleerde targeting selecties
wanneer de prestaties hierdoor waarschijnlijk verbeteren.

Met uitbreiding van gedetailleerde targeting kunnen we je
advertenties aan meer mensen laten zien.
Dit kan je helpen je optimalisatie doelstelling te behalen.”

In eerste instantie klinkt het als iets handigs maar in de praktijk 
zijn de resultaten niet altijd beter.

En bovenop dat zal je op deze manier nooit weten of de
desbetreffende targeting daadwerkelijk goed werkt voor jou.

Indien je echt wilt groeien, is het natuurlijk heel belangrijk om te 
weten wat werkt en wat niet werkt.

De uitspraak gaat immers niet voor niets als volgt;
“Meten is weten”.

Verder zijn er nog meer opties om aan te passen maar in bijna alle 
gevallen en zeker als je nog een beginner bent, is het niet nodig om 
deze aan te passen.

Deze staan al goed ingesteld door Facebook zelf.
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Afhankelijk van de doelen van een marketingcampagne, biedt
Facebook een aantal verschillende soorten advertentie
doelstellingen.

In de meeste gevallen zullen 3 en 9 gebruikt worden omdat deze 
vaak resultaten opleveren die direct terug te zien zijn in de
cashflow.

Ondanks dat staan ze hier toch allemaal op een rijtje:

2.2.  Soorten Facebook-advertenties

Alle doelstellingen op een rijtje samen met een korte toelichting.
Afb. 5
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Het advertentie platform voor Facebook (& Instagram) advertenties 
wordt Advertentiebeheer genoemd.

Toegankelijk via deze link: www.business.facebook.com

Dit advertentieplatform zit nogal ingewikkeld in elkaar als je het 
voor het eerst ziet.

Er zijn namelijk zoveel opties, dat ook wij, nog wel eens moeten 
zoeken naar bepaalde functies, die niet met regelmaat worden
gebruikt.

2.3.  De structuur - Hoe zit het Facebook
        Advertentie Platform in elkaar?

Daar is gelukkig wel een handige zoekfunctie voor; het vergrootglas!
Afb. 6

http://www.business.facebook.com
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Wanneer je ingelogd bent bij Facebook is het platform verdeeld in 
een aantal verschillende lagen:

1. Een overzicht van jouw bedrijfsmanagers
2. Bedrijfsmanagers
3. Bedrijfspagina
4. Advertentieaccounts
5. Campagnes
6. Advertentiesets
7. Advertenties 

Hieronder zullen we verder uitleggen hoe dit in elkaar zit.

Het begint allemaal bij het overzicht van jouw
bedrijfsmanagers.

Hierin staan alle Bedrijfsmanagers (Bedrijfsaccounts) die jij
beheert op een rijtje.

Iedere bedrijfsmanager is gekoppeld aan een bedrijf.

Je moet een bedrijfsmanager zien als een Facebook account van 
een bedrijf.

Als je net begint heb je maar 1 Bedrijfsmanager in je overzicht 
staan.

Indien je ook advertenties beheert voor andere bedrijven dan
kunnen andere eigenaren er voor kiezen om hun
bedrijfsmanager met iemand (een marketingbureau bijvoorbeeld) te 
delen.

Dan zullen er dus meer bedrijfsmanagers in jouw overzicht komen 
te staan.
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Je kan jouw aangemaakte Bedrijfspagina waar je jouw content op 
post, likes en reacties binnenhaalt, evenementen aankondigt etc.
toevoegen aan je bedrijfsmanager en namens deze bedrijfspagina 
advertenties runnen.

Binnen een bedrijfsmanager zitten Advertentieaccounts, in het
begin kan je er maar één aanmaken.

Maar na het langer gebruiken van zo’n advertentieaccount, en meer 
geld uit te geven, krijg je de mogelijkheid om vier nieuwe
advertentieaccounts aan te maken.

In die advertentieaccounts worden de Campagnes beheert.

Binnen een campagne kies je wat de doelstelling van de campagne 
wordt.

Alle Advertentiesets worden weer beheerd in zo’n campagne.

Deze zullen allemaal dezelfde doelstelling hebben maar die
kunnen wel verschillend zijn qua targeting en budget. 

Sommige mensen hebben ook een heel apart Facebook Account voor 
hun bedrijf.

Daarmee worden ze vrienden met hun klanten zoals je dat ook met 
je persoonlijke Facebook account doet.

Dit klinkt misschien heel persoonlijk maar een grote fout is dat je hi-
ermee geen Advertenties kan runnen.
Daar heb je namelijk echt een Bedrijfspagina voor nodig.
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Als onderste niveau heb je dan de Advertenties.

Hierin kan je de content (foto’s/video’s) plaatsen met een
bijpassende tekst, kop en beschrijving en optioneel de URL waar de 
gebruiker naar toe geleid moet worden.

Los van de advertentieaccounts in je bedrijfsmanager, heb je ook je 
Persoonlijke Advertentieaccount.

Deze functioneert eigenlijk als een soort persoon die de
Bedrijfsmanagers beheert.

Het is belangrijk dat je hier geen advertenties in runt. Stel dat dit 
Persoonlijke Advertentieaccount wordt geblokkeerd, om de één of 
andere reden.

Dan ben je gelijk (bijna) al je toegang kwijt tot je bedrijfsmiddelen en 
kan je hoogstwaarschijnlijk niet meer adverteren.

Het algoritme van Facebook, wilt namelijk nog wel eens zonder
reden je account of bedrijfsmiddelen blokkeren en deze kan je dan 
dus (voor een tijdje) kwijt zijn.

Door niet te adverteren in je Persoonlijke Advertentieaccount maak je 
de kans dus zo klein mogelijk om geblokkeerd te worden.

Vaak kan je hiervoor wel “in beroep gaan” bij Facebook en in de 
meeste gevallen krijg je de toegang wel weer terug maar soms ook 
niet.

Let hier dus goed op!
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Ter verduidelijking staat de hele structuur hier ook afgebeeld.
Afb. 7

Op de volgende pagina vind je per onderdeel ook nog een
afbeelding, van hoe die omgeving er uit ziet, zodat je precies weet 
waar je moet zijn!
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Graag verder lezen?

Koop hier het volledige E-Book

https://groenewoudmarketing.nl/product/e-book-facebook-instagram-advertenties-voor-beginners/
https://groenewoudmarketing.nl/product/e-book-facebook-instagram-advertenties-voor-beginners/

