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Boeken, podcasts, muziek, films, apps,
hotspots, recepten, illustratoren, webshops...
Stories zijn natuurlijk dé plek om je favoriete
bevindingen met het wereldwijde web te
delen.

 FAVORIETEN1.

Van hormoonexpert en jurist tot
vastgoedmakelaar en affiliate marketing
expert: onderscheid jezelf door je kennis te
delen. Voor ZZP'ers dé manier om potentiële
nieuwe klanten aan  te trekken.

2. EXPERTISE

Heb je onlangs iets meegemaakt wat je
nieuwe inzichten heeft gegeven? Of ben je
tot een ander persoonlijk inzicht gekomen
dat ongetwijfeld waarde heeft voor je
volgers? Deel het! 

3. PERSOONLIJK INZICHT

Van vakregelateerde expert tot collega: laat
eens iemand anders jouw Stories overnemen.
Wel belangrijk om dit duidelijk aan te
kondigen van tevoren (en op de dag zelf) om
verwarring te voorkomen.

4. TAKE-OVER

Deel zo nu en dan eens accounts die jij de
moeite waard vindt om te volgen en vertel
ook waarom. Extra leuk: misschien deelt
degene die jij benoemt jou ook wel in zijn of
haar Stories en vergroot je zo je bereik.

5. SHOUT-OUT

Instagram Stories heeft natuurlijk niet voor
niets Polls, Vraagsticks en Emojisliders
geïntroduceerd. Maak er slim gebruik van
door feedback te vragen aan je volgers. Laat
hen kiezen welke outfit je aantrekt, met
welke ingrediënten je een recept moet
maken of welke profielfoto hun favoriet is.
Maar ook: waar zouden zij meer van willen
zien? Zet je Stories in om met je volgers in
gesprek te gaan.

6. FEEDBACK

Niets wakkert de nieuwsgierigheid meer aan
dan een ongeopend pakketje.  Tip: post eerst
een foto van de dichte doos met een
bijschrift als 'Tap to open' voordat je 'm opent.

7. UNBOXING

Of je nu je slaapkamer gaat opruimen, een
muur in je woonkamer verft of een likje
make-up opdoet: voor en na foto's doen het
altijd goed.

8. MAKE-OVER

Van online Harry Potter-quiz tot een nieuwe
vegan ijssmaak: heb jij een nieuw product,
dienst of evenement gespot? Deel jouw
ontdekking via Stories. Tips verhogen de
deelbaarheid van jouw Stories.

9. TIPS

Welke podcast luister je tijdens je ontbijt?
Hoe kom je tot rust na een drukke dag? Geef
je volgers een kijkje in je leven door hen mee
te nemen in je ochtend- en/of avondroutine.

10. ROUTINE

Ga de interactie aan met je volgers door hen
te laten 'helpen' in het bereiden van het
recept. Denk aan: 'Tik op het scherm om
komkommer toe te voegen' of laat hen
kiezen tussen ingrediënten door een poll toe
te voegen.

11. RECEPT

Ga je naar een festival, meeting of ga je een
weekendje weg? Neem je volgers mee op
pad! Om in het moment te blijven, raad ik
altijd aan om ook hier gebruik te maken van
de regel 'shoot now, create later'. Wanneer je
een dag op pad gaat, is er vrijwel altijd een
rustig moment waarop je op je gemakje je
Stories kunt delen mét context. Zonder dat je
het plezier in het moment verliest.

12. EEN DAG OP PAD...

Je weet hoe belangrijk het is om online zichtbaar te zijn. Jezelf online positioneren helpt
(potentiële) volgers zich betrokken bij je te voelen, en zelfs producten en diensten van je af
te nemen. Zit jij ook regelmatig met de handen in het haar omdat je geen idee hebt wat je
nu weer moet posten? Met deze 38 ideeën kun je alvast op weg.



Van quiz tot poll: dankzij de interactietools
van Stories biedt deze feature tal van
mogelijkheden om spelletjes aan te bieden.
Denk aan dilemma's of kennisquizzes. Extra
leuk voor een jong publiek.

13. SPELLETJE

Heb je onlangs een nieuw artikel gedeeld op
je blog of op een ander platform? Maak een
schermopname terwijl je door het artikel
scrolt en deel deze via Stories. Een
dynamische manier om jouw artikel onder de
aandacht te brengen.

14. VOORVERTONING ARTIKEL

Met de vraagsticker kun je je volgers
oproepen om vragen te stellen die je direct
via Stories kunt beantwoorden. Tip: roep je
volgers op om vragen te stellen binnen een
specifiek thema.

15. Q&A

Het kan voor jou misschien duidelijk zijn wat
je werk als 'Happiness manager', 'Data
consultant' of 'Content Creator' inhoudt,
maar voor een ander is dit vaak niet het
geval. Indien mogelijk is het extra tof
wanneer je je kijker meeneemt in het proces.
Laat een eerste schets zien van het
eindproduct. Een voor en na foto. Of deel de
probleemvraag waarmee een cliënt  bij jou
aanklopte. Beschouw het als een digitale
'Neem je volger mee naar het werk'-dag.

18. JOUW WERK...

Met name belangrijk voor zzp'ers en
bedrijven: weten je volgers eigenlijk wel wat
je precies aanbiedt? Stories is hét platform
om je aanbod kenbaar te maken. Voeg
daarom een CTA toe wanneer je je werk
deelt. Denk aan: wil jij ook een ijzersterke
tekst/stralende foto/fit figuur/vliegensvlugge
website? Boek/koop/reserveer nu'.

19. ... JOUW DIENSTEN.

Deel je kennis door een tutorial te delen via
Stories. Laat stap voor stap zien hoe je een
picknicktafel in elkaar zet, je moestuintje
verzorgt of een ecosysteem maakt. 

16. TUTORIAL

Laat je volgers meedenken in kleine en grote
dilemma's. Laat hen kiezen met welke
ingrediënten je vanavond iets moet koken,
welk kleur je moet kiezen voor een logo of
welke outfit je zal dragen tijdens een date.

21. DILEMMA

Neem je volgers mee in een verrassing voor
je beste vriend(in), partner of collega. Denk
aan een surprise party of cadeau. Als je de
'shoot now, create later' aanhoudt, kun je -
letterlijk en figuurlijk - een verrassend verhaal
vertellen zónder het geheim te verklappen.

22. VERRASSING

Het moet bij je account passen, maar het kan
onwijs leuk zijn om een prank te delen. Fop je
hond, ouders of buren. Een leuke manier om
de shareability van je Stories te verhogen.

23. PRANK

Borduren, een IKEA-kast in elkaar timmeren...
Neem de kijker mee achter de schermen van
jouw favoriete hobby of creatieve webshop,
en laat stap-voor-stap zien hoe jij dit aanpakt.
Tip: maak gebruik van een timelapse om het
DIY-proces vast te leggen.

25. DIY

Mensen zijn van nature nieuwsgierig. Deel
daarom bijvoorbeeld eens een hometour -
indien dit past bij je account. Heb je liever
niet dat je gehele woning op het wereldwijde
web wordt geslingerd? Een home officetour
kan ook ontzettend leuk zijn.

17. HOME TOUR

Er is altijd wel een populaire challenge in de
omloop die je eens kunt proberen. Of - ook
leuk - start zelf een challenge. Bijvoorbeeld
met één van je producten.

24. CHALLENGE

Deel regelmatig eens wat leuke feitjes over
jezelf, zodat je volgers je beter kunnen leren
kennen. Dit kunnen grappige feitjes zijn,
maar ook jouw (beknopte) levensverhaal.
Houd hierbij wel het (afwisselende)
beeldritme in acht. Bedenk hoe je over jezelf
in foto's, video's, Boomerangs en misschien
wel een timelapse kunt vertellen. Scheer
door je woonplaats met een timelapse, deel
een grappige jeugdfoto en laat je accent
horen in een video. Maak het persoonlijk!

26. VERTEL OVER JEZELF

Breng je oordopjes tot leven met een gif (zie:
hoofdstuk 11) en deel je favoriete nummers.
Denk aan favoriete work-outs tracks of
nummers met een mooie herinnering.

27. DEEL JE FAVORIETE MUZIEK

Heb je onlangs een nieuwe soort yoghurt
ontdekt? Of kleurenshampoo? Deel jouw
eerlijke review via Stories. Zeker bij een
beautyproduct kunnen volgers op het puntje  
van de stoel zitten in afwachting van het
effect of resultaat ervan.

28. REVIEW

Als quote of via een video: laat je klanten aan
het woord over jouw dienst of product.

20. KLANTREVIEWS



Altijd leuk: maak je eigen invultemplate (zie
ook: hoofdstuk 12) en deel deze via Stories.
Denk aan een grappige bingo, 'this or that' of
een vragenlijst die volledig is in te vullen met
gifs. Zorg er ook voor dat je een niet
ingevulde template deelt, zodat je volgers
deze kunnen downloaden of screenshotten
en kunnen delen via hun eigen kanaal.

29. DEEL JE EIGEN (INVUL)TEMPLATE

Gedurfd, maar leuk: laat je kijkers je dag
bepalen. Ga je vandaag naar Texel of
Maastricht? En welk recept ga je vanavond
proberen? Interactie op z'n best.

30. DE KIJKER BEPAALT

Er zijn regelmatig tags in de omloop. Denk
aan 'deel een screenshot van je screensaver'
of 'laat zien wat je op dit moment aan het
doen bent', waarbij je vervolgens weer
andere accounts moet taggen. Leuk om te
doen als dit past bij je account.

31. TAGS

Wat zijn je doelen voor de toekomst? Of voor
bedrijven: welke belangrijke lanceringen en
events staan er deze maand of kwartaal op
de planning? Hoe ga je ervoor zorgen dat dit
een succes wordt? Deel jouw roadmap to
victory. 

34. DEEL JE TOEKOMSTPLANNEN

Van 5 leuke huisjes in het bos tot jouw
favoriete hotspots in je woonplaats: deel
welke plekken jouw absolute favoriet zijn én
waarom.

35. FAVORIETE PLEKKEN

Enthousiast over een podcast? Of heb je een
eigen podcast? Deel 'm via Stories! Vergeet
niet om een teaser of waardevol inzicht te
delen om je volgers te triggeren de podcast
te beluisteren. 

32. PODCAST

Hoe bereid jij jezelf voor op een belangrijke
meeting? Of voor de bruiloft van je beste
vriend(in)? Deel via Stories jouw inzichten en
favoriete routines.

33. EEN GOEDE VOORBEREIDING...
Kies random 5 volgers uit en geef ze een
compliment over hun feed. Of vertel over een
mooi compliment dat je zelf onlangs hebt
gehad.

36. DEEL POSITIVITEIT

Laat je volgers zichzelf via een poll of
vraagsticker opgeven voor een digi-consult
op het gebied van jouw expertise. Kies elke
week (of maand) een volger uit en geef
diegene een vrijbrief to pick your brain. Denk
aan een social media scan of het stellen van
maximaal 3 concrete vragen op het gebied
van contentrecht. 

37. DIGI-CONSULT

Instagram Stories is dé plek om het verhaal
achter je feed te delen. Zit er een grappig
verhaal achter die laatste feed post? Of zijn er
beelden die de feed nét niet hebben
gehaald? Deel ze via Stories!

38. VERTEL HET VERHAAL ACHTER DE FEED

Vaste categorie
Creëer consistentie door te werken met vaste
Stories-categorieën. Niet alleen interessant
als  unique selling point om je account te
(blijven) volgen (zie: ''Elke donderdag een
#IGStories tip'), maar het is ook een fijne stok
achter de deur voor jezelf. Het motiveert je
om regelmatig te posten en triggert om op
lange termijn over je content na te denken.
Het écht prioriteit te geven. Zodat je niet
alleen 'Oh ja, Stories!'-content deelt.

Meer inspiratie? Kijk eens goed naar de Stories van Instagrammers die jij graag volgt. Wat
maakt deze Stories zo leuk om naar te kijken? Wanneer houden ze je aandacht vast?
Wanneer verlies je juist je aandacht? Welke categorieën spreken je aan? Hoe zou je een
originele vertaalslag kunnen maken naar je eigen account?



BEN JIJ GEÏNSPIREERD GERAAKT EN
WIL JE MEER LEREN?

WIL JIJ ELKE KANS BENUTTEN OM HET
MEESTE UIT STORIES TE HALEN?

WIL JE ALLES LEREN WAT DEZE
FUNCTIONALITEIT TE BIEDEN HEEFT?

Dan is mijn online training
Creëer krachtige Instagram Stories 

écht iets voor jou! 

MET DE  ONLINE TRAINING 'CREËER KRACHTIGE INSTAGRAM STORIES' LEER JE
HOE... 

… Je een stevige basis voor Stories neerzet zodat je nooit meer om ideeën en
inspiratie verlegen zit;

… Je jezelf met zelfvertrouwen zichtbaar maakt voor waardevolle connecties en
potentiële klanten;

… Je online autoriteit versterkt binnen jouw niche en/of vakgebied;

… Je Stories volledig naar eigen wens kunt opmaken en vormgeven zonder hier uren
mee bezig te zijn.

& veel meer 

NAAR DE
ONLINE

TRAINING

https://shop.femkekamps.nl/producten/creeer-krachtige-instagram-stories/

