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Doelstelling van vanavond

Inzicht krijgen in welke strategieën je kan 

gebruiken om klanten te sturen in hoe ze 

over je praten.



User Generated Content

“Media that has been created and/or shared 

online by a person + the ability for that content to 

then “create engagement and/or drive 

conversation”.” (Crowdtap, 2015)











eWOM



Waarom is UGC relevant?

80% van alle online content is user generated content 
(Crowdtap, 2015)

70% van de consumenten wereldwijd vertrouwt op 

reviews van andere consumenten (Vasquez et al., 2014).

92% geeft aan aanbevelingen van peers, familie en 

mond tot mondreclame meer te vertrouwen dan andere 

vormen van adverteren (Vasquez et al., 2014)



User Generated content

eWOM

Super promoterInfluencer Marketing

Curating



Superpromoter

Mensen die enthousiast zijn over een merk, 

product of organisatie en met hun 

enthousiasme anderen aansteken.
(bron: Rijn Vogelaar, 2015)



Ria - Action



Content Curation

“The process of identifying content created by 

others that will be valuable for your audience and 

then publishing it on your own platform.” 
(Michael Brenner, 2016)









Influencer Marketing

“ The process of identifying, researching, 

engaging and supporting the people who create 

the conversations that most impact your brand, 

products or services” 



Over wie hebben we het ? 

https://youtu.be/4ip3_tTJOAw
https://youtu.be/4ip3_tTJOAw
https://youtu.be/26SySrPnJDY
https://youtu.be/26SySrPnJDY


Behalve populariteit binnen netwerk is de 

relevantie van Sp’er nog belangrijker + 

Invloed belangrijker dan bereik.



Influenciner - strategieën

• Product placement

• Samenwerking

Doel: exposure, awareness en traffic genereren 

(eWOM)



Miss Lipgloss: Product placement



Jennie: samenwerking Vodafone

https://www.youtube.com/watch?v=YsBA0RJc2Jw
https://www.youtube.com/watch?v=YsBA0RJc2Jw


Negin: samenwerken + curating

http://neginmirsalehi.com/fashion/valentino-in-milano
http://neginmirsalehi.com/fashion/valentino-in-milano


Yara: Samenwering + productplacement



HOE KUN JE UGC INZETTEN?

WELKE INFLUENCERS ZIJN RELEVANT VOOR 

JOUW MERK?

WRAP UP!



UGC inzetten

• Wie is mijn doelgroep?

• Waar bevinden ze zich online? 

• Waar reageren ze op? 

• Wat inspireert hen?

• Voeg content samen > Curating;

• Zet super promoters in het zonnetje;

• Ga samenwerken met influencers.



Wie is mijn influencer

• Wie is mijn doelgroep?

• Naar wie luisteren zij online?

• Waarom luisteren mijn doelgroep naar die 

influencer?

• Vergelijk content van de Influencer met eigen

content.

• Bepaal doelstellingen.

• Repost best practises (curating).

• Zoek samenwerking met Influencer.



Bepaal doelstellingen

Branding, communicatie

Uitleg product en features

Engagement

Community building

Verkopen

Relatie beheer 



5 tips succesvolle samenwerking

• Verkies engagement boven bereik;

• Verkies relevantie boven bekendheid;

• Werk alleen samen met influencers die 

werkelijk fan zijn van je merk;

• Geef influencer ruimte om jouw verhaal op 

zijn eigen manier te vertellen;

• Ga liever voor long term relatie ipv one night

stands.




