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Introductie  

 

Facebook wordt voornamelijk gebruikt om contact te onderhouden met relaties, maar ook steeds 

meer om informatie te vergaren. Dit kan door direct informatie op te zoeken in Facebook „Search‟ of 

heel simpel te rade te gaan bij wat je relaties in je netwerk leuk vinden.  

In de fysieke wereld gaan mensen bij hun vrienden, familie, collega‟s, kennissen te rade om te 

bepalen of een product, dienst of winkel huis echt toegevoegde waarde biedt. Mogelijk hebben die 

relaties ervaring  met het product. Dit laatste kan nu ook gemakkelijk online door het lezen van 

reviews van anderen of (nog betrouwbaarder) door na te gaan wat je persoonlijke relaties ervan 

vinden – bijvoorbeeld je Facebook contacten.  

Op Facebook kun je diensten, producten of winkels aanraden d.m.v. een „Vind ik Leuk‟- knop. Stel 

Jan vindt winkel „Retailers2012‟ leuk, dan zien al zijn contacten (gemiddeld zo‟n  130) dat Jan 

„Retailers2012‟  leuk vindt. Dit maakt voor zijn contacten de drempel om de winkel te bezoeken en 

daar een aankoop te doen onbewust lager. “Jan vindt het goed, dus het zal dan wel goed zijn…” 

zouden de contacten uit zijn netwerk kunnen denken. De potentie is enorm, want van de 130 

vrienden zullen bijvoorbeeld 10 vrienden het ook „leuk vinden‟ en dat is weer zichtbaar voor hun 

(gemiddeld!) 130 connecties enzovoort.  

Het is daarom van belang als zelfstandige retailer 

om een goed ingerichte Facebook pagina (Page) te 

hebben. Want met een Facebook bedrijvenpagina 

kunt je meer laten zien van de winkel. Anders 

dan bijvoorbeeld Twitter is Facebook veel visueler. 

Het is hier mogelijk om meerdere foto‟s en video‟s te plaatsen. Met aantrekkelijke foto‟s en/of 

video‟s heeft de bezoeker direct een idee van wat hij bij jullie in de winkel kan verwachten qua 

beleving, merken en producten.  

Grote merken zijn al langer actief op Facebook maar ook de zelfstandige retailer kan met een 

kleine investering en de juiste inspanning goede resultaten behalen. Actief aan de slag met social 

media loont! Vandaar dat Euretco Online haar aangesloten ondernemers graag wegwijs maakt in 

de wereld van social media.  

In dit document gaan wij in op de basis van Facebook Pages en vertellen wij hoe je als zelfstandig 

retailer eenvoudig een Facebook bedrijven pagina kunt inrichten en waar je op moet letten als je aan 

de slag gaat met Facebook.  

Mocht je nog vragen hebben, mail, tweet, schrijf of bel ons en wij zullen je vraag beantwoorden!  
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Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk? 

 

Hieronder een afbeelding van onze eigen Facebook pagina met daarbij een uitleg wat waar nu 

precies staat en wat je ermee kunt.  
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 Uitleg van de verschillende onderdelen 

 

.  Profielfoto. Deze is ook zichtbaar op andere pagina‟s van Facebook dan de 

bedrijvenpagina. Bijvoorbeeld wanneer je reageert op een bericht of iets „liked‟. Het 

gewenste formaat foto is 160 x 160.  

Omslagfoto. Dit is het eerste wat opvalt als mensen de pagina bezoeken. Zorg dus 

voor een goede aansprekende omslagfoto die tevens relevant is. Bijvoorbeeld een 

foto van de winkel, mensen in de winkel, het team, bijzondere producten of juist 

iets persoonlijks maar wat wel tot de verbeelding spreekt. De omslagfoto kun je zo 

vaak aanpassen als je wilt en wij raden ook aan dit te doen. Daarmee houd je de 

pagina levendig en interessant. Het gewenste formaat voor de omslag foto is 851 

x 315 pixels. Kies dus een foto die breder is dan hoog van voldoende kwaliteit. 

Facebook zal deze automatisch aanpassen tot het juiste formaat. Gebruik deze 

ruimte niet om acties of contactgegeven te communiceren.  

Info. Hier worden de contactgegevens en de openingstijden weergegeven. Deze kun 

je invullen in het registratie proces en en later eventueel nog aanpassen (door te 

klikken). 

Apps. Hier worden de foto‟s en de custom apps weergegeven. Custom apps zijn 

bijvoorbeeld like-kortings acties of nieuwsbrieven. Je kunt als het ware een mini-

website creëren binnen Facebook. Op deze manier kun je nog meer van de winkel 

laten zien en leuke acties inzetten. Bv. een kortingsvoucher wanneer men de 

pagina „liked‟ („leuk vindt‟). Hiermee kun je de naamsbekendheid en online 

zichtbaarheid vergroten. Euretco Online helpt je hier graag bij. 

Wat ben je aan het doen? Hier kun je nieuwe berichten of andere content als foto‟s, 

video en links plaatsen. Deze verschijnen vervolgens bij anderen in hun 

nieuwsoverzicht en je eigen tijdlijn.  

Bericht. Hier komen eerder geplaatste berichten te staan. In dit geval heeft Euretco 

Online een link gedeeld.   

Statistieken. Hier kun je je statistieken bekijken (hoeveel mensen je bereikt 

bijvoorbeeld), advertenties maken of kun je terecht voor vragen (Facebook 

helpcentrum) 

Op de volgende pagina‟s gaan we dieper in hoe je een eigen bedrijfspagina kunt 

opzetten binnen Facebook en waar je op dient te letten. 
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Het aanmaken van een Facebook bedrijvenpagina 

 

Om een bedrijvenpagina in te richten heb je een Facebookprofiel nodig.  Ga naar Facebook.com om 

te registeren.   

 

Let op: Zonder persoonlijk Facebook profiel is het niet mogelijk om een bedrijvenpagina aan te 

maken binnen Facebook.  

Een persoonlijk profiel aangemaakt?  

Dan gaan we aan de slag met een Facebook bedrijven pagina!  

URL: www.facebook.com/pages 

Kies: „Lokaal bedrijf of lokale plaats‟ en vul uw gegevens in.  

 

* TIP: Let er op bij het registreren om zo goed mogelijk uw bedrijfsinformatie in te vullen. 

Bijvoorbeeld openingstijden en het adres. Deze informatie zal ook worden weergegeven op uw 

bedrijfspagina. 

1. Een uitgelichte afbeelding 

Upload een „omslag foto‟ (cover photo). Dit is de afbeelding die groot in beeld te zien is, zodra men 

de pagina bezoekt. Het formaat van deze cover foto is 851 x 315 pixels.  

 

* TIP: Communiceer in de cover foto geen kortingen of contactinformatie. Wat wel leuk is om te 

laten zien is een foto van de winkel zelf of uw team. 

 

2. Profiel foto 

Gebruik een afbeelding van hoge kwaliteit in het formaat 160 x 160 pixels 

(Facebook zelf zegt 180 x 180, maar 160 x 160 is beter i.v.m. verkleining tot 

thumbnail). De thumbnail foto worden weergegeven in het nieuwsoverzicht op 

het formaat 32 x 32 pixels, dus let op dat de foto‟s niet teveel details bevat.    

* TIP: zorg dat de foto wel duidelijk de naam van de winkel laat zien en/of 

winkel/branche gerelateerd is.  

 

3. Het plaatsen van berichten 

Plaats elke dag een bericht op uw Facebook pagina. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat 

weten wij ook. Maar hoe vaker je relevante (!) informatie post, hoe meer kans op een dialoog tussen 

jou en je volgers. Daarnaast is het ook goed voor de zichtbaarheid van je winkel.  

Het bericht of ander type content dat je plaatst komt te staan op je tijdslijn (timeline).  

http://www.facebook.com/pages
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* TIP: overdrijf het niet. Een groot deel van de mensen zit op Facebook om contacten te onderhouden 

met hun persoonlijke relaties. Dat er dan af en toe een bericht van een bedrijf bij zit dat zij 

interessant vinden is niet erg, maar als dat meerdere malen op een dag gebeurd (zeker als het een 

actie-matig bericht is!) kan het als vervelend worden ervaren.  

4. Facebook Timeline (tijdslijn) 

Je Facebook profile (zowel privé als een bedrijvenpagina) wordt weergegeven als een 

tijdslijn. Je kunt dus, na het selecteren van de datum, belangrijke punten of 

evenementen aangeven in je profiel en daar teksten, foto‟s of video‟s aan toevoegen. 

Zo is het mogelijk om een aantal belangrijke gebeurtenissen uit een recent verleden 

online te plaatsen of zelfs de gehele geschiedenis van het bedrijf online te plaatsen. 

Dit zal echter voor sommigen een brug te ver zijn, maar biedt wel de mogelijkheid 

om zo de winkel een persoonlijker karakter mee te geven.  

Waar het nu op neerkomt is dat alles wat je plaatst aan berichten, foto‟s en video op je tijdslijn 

komt te staan. De tijdslijn is dus je profiel, waar het element „tijd‟ aan verbonden is.  

 

* TIP: Wil je niet de gehele geschiedenis van het bedrijf plaatsen, dan is het wel leuk om in ieder 

geval weer te geven wanneer de onderneming is opgericht. Dit kan bij „Algemene Gegevens‟ en bij 

het aanmaken van het profiel. Daarnaast kan er ook een foto aan worden toegevoegd, nadat de 

datum van oprichting is aangegeven. Dit doe je door te klikken op het potlood-icoon in de rechter 

bovenhoek van onderstaande afbeelding (alleen te zien wanneer je er online met de muis overheen 

beweegt) - deze feature staat helemaal onderaan uw profiel pagina:  
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5. Het produceren van content  

Het plaatsen van berichten kunnen foto‟s, video‟s of zelfs linken naar bepaalde webpagina‟s zijn. 

Deze inhoud wordt ook wel „content‟ genoemd. Let er dus op dat je regelmatig content produceert en 

regelmatig een nieuw bericht, foto, artikel of video plaatst. Je zou ook kunnen overwegen om meer 

interessante feiten en tips, weetjes e.d. – gerelateerd aan uw branche – te plaatsen. Kortgezegd: de 

dingen die je de klant in de winkel ook vertelt.  Dit levert  niet direct iets op, maar maakt je wel 

interessant om te volgen en maakt je ook „sociaal‟. 

Het gaat erom dat je de klant helpt, informeert en inspireert. Zie het plaatsen van berichten op 

Facebook daarom dus ook niet als een nieuwe vorm van reclame, maar probeer actief de dialoog aan 

te gaan met je klanten.  

*TIP: Reageer op klanten en stel hen vragen als je iets niet weet. Dit geeft de winkel een 

persoonlijker karakter. Dit moet uiteindelijk leiden tot een betere relatie met je klanten.  

 

 

 

 

6. Wees eerlijk en transparant 

Het is belangrijk om te weten dat wanneer je communiceert met je Facebook contacten om duidelijk 

en eerlijk te zijn. Dit is van toepassing op alle uitingen en dus ook eventuele acties:  zorg ervoor dat 

het klopt en duidelijk is. Anders zal je daarop worden aangesproken of zal men het met elkaar 

bespreken (online).  

Betrapt men je op een fout of is hij/zij het niet eens met de gang van zaken, reageer dan 

professioneel en laat je niet verleiden tot een emotionele reactie. Dit gesprek is namelijk voor iedereen 

zichtbaar.  

Wil je toch graag het gesprek aangaan met een klant om nadere uitleg te geven over de ontstane 

situatie, gebruik dan de mogelijkheid om elkaar een privé-bericht te sturen.  

Let op: als Bedrijvenpagina kun je dit niet zomaar doen. De klant zal eerst een bericht moeten 

sturen, waarna je eenmalig kunt reageren. Stuurt de klant vervolgens weer een bericht, dan kun je 

weer reageren.  Dit is ingesteld om te voorkomen dat bedrijven massaal berichten (lees: reclame) 

sturen naar individuen.  

*TIP: Eventueel kun je in het privé-bericht vragen om een e-mail adres of telefoonnummer en het 

via één van die kanalen oplossen.  
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Tot slot de belangrijkste tip: wacht niet langer en start direct! 

 

 

 

 

 

Mochten er nog vragen zijn over het inrichten van een Facebook pagina voor uw winkel(s) dan 

kunnen wij je daarin adviseren en zelfs werk uit handen nemen. Wij kunnen het gehele profiel 

inrichten, subpagina‟s/apps voor je aanmaken (bv. folders of een LIKE-actie) of zelfs een social 

media training voor jou (en de medewerkers) verzorgen, waarbij we dieper op Facebook en Twitter en 

andere social media kanalen zullen ingaan. 

 

Over Euretco Online  
Euretco Online heeft als doel gesteld de zelfstandige retailers in Nederland optimaal online te 

ondersteunen. Of het nu gaat om een eigen webshop, e-mail marketing, het verbeteren van de 

vindbaarheid in Google (SEO), adverteren in Google (SEA), Google Analytics, Social Media 

campagnes/cursussen of een nieuwe website - wij helpen graag! Voor meer informatie kijk op onze 

website www.euretco-online.com en „vind ons leuk‟ op Facebook en volg ons op Twitter voor het 

laatste online retail nieuws! 

Met vriendelijke groet,  

 

Het Online Team  

http://www.euretco-online.com/
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Euretco Online  

is onderdeel van Euretco B.V. 

Adres:  

Meidoornkade 22,  

3992 AE Houten 

Telefoon: 

 030-6349350 

E-mail:  

online@euretco.com 

Website: 

www.euretco-online.com 
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