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1Doel
Instagram is ooit begonnen als fotografie app. Alles draaide om beeld. En nog 

steeds is beeld het allerbelangrijkste element op Instagram. Maar nu Instagram 

zich ontwikkelt van fotografie app naar volwaardig sociaal platform worden 

teksten ook steeds belangrijker. Sterker nog: met goede teksten haal je nieuwe 

klanten binnen en blijf je top of mind bij je volgers.

 

Verrijk je verhalen

In week 1, 2 en 5 van deze Instagram Training heb je bedacht welke content je 

gaat maken. Welke content jouw passie laat zien en tegelijkertijd aansluit bij de 

verlangens van jouw ideale klanten. Die content ga je verrijken met wervende 

teksten. 

Weet je waarom? Omdat je met knallende foto's nu de aandacht trekt. En hoe 

mooi is het als je met tekst die aandacht wat langer kan vast houden en zelfs kan 

converteren naar betalende klanten!

 

Want dat is de kracht van copywriting. Met foto's trek je de aandacht, met teksten 

vertaal je die aandacht eerst naar trouwe volgers en vervolgens naar klanten.
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2Klant centraal
Het klinkt altijd zo suf: "Zet de klant centraal." Maar dat is wel waar het om gaat. In 

week 2 leerde je daarom dat je content moet creëren waar jouw klant naar op 

zoek is. Hetzelfde geldt voor je teksten. 

 

Je wil vast heel graag vertellen over wat jouw zaak zo mooi maakt en dat kán 

ook. Waar je alleen voor moet zorgen is dat je het op een manier vertelt die 

aansluit bij de interesses van jouw publiek. Op de volgende pagina geef ik een 

voorbeeld van hoe je het introduceren van een nieuwe menukaart wél en niet 

klant centraal kan vertellen. 
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2Voorbeeld
Ideale klant: vrouw, 35 jaar, houdt van bakken.

 

Voorbeeld 1: Jouw verhaal centraal

"Yes! We hebben een nieuwe kaart! Van vers gebakken eclairs tot een heerlijke 

cheesecake: bij ons ben je aan het goede adres. We maken alles helemaal zelf. 

High-tea met vriendinnen? Zondagsbrunch met het gezin? Bestel iets lekkers!"

 

Voorbeeld 2: Klant verhaal centraal

"Wie leerde jou bakken? Toen ik 10 jaar was leerde mijn moeder het mij. Het 

allereerste dat ik maakte was een appeltaart. Zo'n Hollandse, met een ruit van 

deeg op de bovenkant. Het moment dat we het warme gebak uit de oven haalde 

vulde me met trots. Hier wilde ik nooit meer mee stoppen!

 

Als ik bak heb ik nog steeds hetzelfde gevoel als vroeger. Misschien herken je 

het wel. De nieuwe kaart is daarom een ode aan mijn moeder, en aan iedereen 

die iemand heeft leren bakken. Ik geloof namelijk dat we door te bakken de 

wereld een beetje mooier maken.

 

Van vers gebakken eclairs naar een oud familierecept tot een bijzondere 

cheesecake: op het nieuwe menu staan alleen zoetigheden die je hart vullen met 

liefde. Vanaf aanstaande maandag ben je van harte welkom om ze te proeven. 

Met wie zou jij een taartje willen delen? Tag ze in de comments."
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3Vertel klein
Op Instagram gaat het om het schrijven van korte, krachtige teksten. Dat doe je 

het makkelijkst door steeds te kiezen voor een klein verhaal. Er is nou eenmaal 

geen ruimte voor een pagina's tellende reportage. :-)

 

Maak je geen zorgen dat je in je teksten niet volledig kan zijn. Omdat je 4 a 5 keer 

per week post op Instagram kan je steeds weer een nieuwe tekst schrijven. Al die 

teksten samen vertellen jouw hele verhaal.

 

Van klein naar groot

Weet je niet waar je een tekst moet beginnen? Bedenk dan wat het kleinste 

voorbeeld is, dat symbool staat voor je verhaal. 

 

In het voorbeeld hierboven zie je dat je door een persoonlijke ervaring van 

vroeger te vertellen, je mooi een nieuwe menukaart kan lanceren en zelfs kan 

vertellen hoe jij de wereld een stuk mooier kan maken! 

 

Dit zijn haakjes die je kan gebruiken:

 

 Ervaring uit je jeugd.

Iets alledaags, zoals boodschappen doen of koken.

Een frustratie die je hebt.

Een liedje dat je raakt.

Een boek dat je geïnspireerd heeft.

Iets waar je van houdt.

Een gebeurtenis in het nieuws.

Iemand van wie je veel hebt geleerd.

Een onvergetelijke reis die je hebt gemaakt.
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3Voorbeeld
Haakje: frustratie

 

Als ondernemer is het soms moeilijk te accepteren dat je niet iedereen kan 

helpen. Om met mij te kunnen werken moet je bijvoorbeeld nieuwsgierig zijn 

naar wat social media kan doen voor je zichtbaarheid én omzet. 

 

Als je denkt dat een slimme social mediastrategie de volgende stap is voor jouw 

business, stuur me dan een DM zodat ik kan vertellen hoe ik je kan helpen.

 

Is social media (behalve voor de fun) niets voor jou? Dan hoop ik dat ik je toch blij 

kan maken met mijn plaatjes. Dit visrestaurant vond ik in Porto. Wat een plaatje 

toch?
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4Vertel rijkelijk
Als je een boek leest wil je meegenomen worden in het verhaal. Je wil weten hoe 

de hoofdpersoon eruit ziet, waar hij of zij woont, hoe de omgeving eruit ziet en 

ruikt! Die informatie heb je nodig om je fantasie de vrije loop te laten en je een 

voorstelling van het verhaal te kunnen maken. Na het lezen van het boek zijn het 

de beelden die je tijdens het lezen in je hoofd gevormd hebt wat blijft hangen. 

 

Details zijn belangrijk

Zorg daarom dat je je teksten aankleed met details, ook als ze soms onbelangrijk 

lijken. 

 

Dit zijn details waar je aan kan denken:

Vraag naar herkenning

Als je je verhaal in geuren en kleuren hebt verteld kan je je lezers om herkenning 

vragen. Misschien is het iets wat ze ook hebben meegemaakt, of iets waar ze een 

mening over hebben. 

 

Voel je vrij om naar die herkenning te vragen. Dat vinden mensen alleen maar 

leuk en het is een goede manier om een trouwe fanbase op te bouwen.

Geuren

Kleuren

Gevoelens

Ervaringen

Observaties

Omgeving

Smaak
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4Voorbeeld
MatchJA of MatchNEE?

 

Toen dit groene goedje roem verwierf in ons kleine kikkerlandje, was ik reuze 

benieuwd naar de smaak. Overal las ik dat het héérlijk was, en óók nog eens 

goed voor de gelederen. Met frisse zin zette ik daarom in een hippe 

Amsterdamse koffiebar mijn lippen aan een gifgroen glas. 

 

En ai...dat was een tegenvaller. In plaats van een sterke kruidenthee proefde ik 

niets anders dan de doodgekookte spinazie die ik als kind zo verschrikkelijk 

vond. En glas bittere teleurstelling. 

 

Jarenlang vermeed ik de MatchNEE dan ook vakkundig. Totdat ik laatst opeens 

weer nieuwsgierig werd en zomaar opeens een glas bestelde. Dit keer in een 

latte vorm en met havermelk. Je kan je mijn verbaasde blik voorstellen toen ik na 

die tweede slok:

 

1. Niet hoestend de rest van het glas voor me uit schoof. 

2. Niet meteen aan doodgekookte spinazie dacht. 

3. Het gewoon lekker vond!

Het kan verkeren. Het kan ook aan de havermelk liggen. 

 

Sindsdien bestel ik de MatchJA zo vaak ik kan. Omdat het op een of andere 

manier voelt alsof ik een angst heb overwonnen en daar trots op mag zijn. Maar 

goed, ik ben benieuwd: Hoor jij bij club:

 

A/ MatchJA

B/ MatchNEE
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5Call to action
Ik sluit deze tiplijst af met een hele belangrijke: de call to action. 

 

Instagram is een vluchtig medium. Je moet zorgen dat je snel de aandacht trekt, 

die aandacht vasthoudt en het liefst ook nog zorgt dat je volgers een actie 

ondernemen die voor jou waardevol is. Denk bijvoorbeeld aan het liken van je 

foto, het bezoeken van je website of het geven van een reactie.

 

Durf te vragen

Juist omdat Instagram zo vluchtig is is de kans groot dat mensen dat vergeten. 

Daarom moet je er om vragen. Natuurlijk wel op een leuke en positieve manier. 

 

Dit zijn acties waar je om kan vragen:

 

Door regelmatig een call to action in je tekst op te nemen, ga je het gesprek aan 

met je volgers. En in dat gesprek kan je ze enthousiast maken voor jouw mooie 

zaak!

Dubbeltikken op een foto (liken)

Een reactie achterlaten in de comments. 

Een DM (privébericht) sturen. 

Op de link in je bio klikken. 

Feedback vragen. 

Stemmen voor hun favoriete keuze. 

Iemand taggen in de comments.

Je post delen met iemand die het nodig heeft.
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5Voorbeeld
Zou jij alleen op vakantie willen?

 

Sinds een jaar ga ik af en toe alleen een paar dagen weg. Om mijn hoofd leeg te 

maken, nieuwe inspiratie op te doen en gewoon te kijken wat er gebeurt. 

 

Het afgelopen jaar ben ik in Barcelona en Hamburg geweest en...het kriebelt 

alweer!

 

Ik zou dus zeker alleen op vakantie gaan, maar dat kan natuurlijk op 

verschillende manieren. Ik ben benieuwd wat jij zou doen. Zeg je:

 

A/ Nee, nooit!

B/ Ja zeker, maar niet te ver en niet te lang.

C/ Ja! Het liefst maak ik in mijn eentje een wereldreis.

 

Ik ga voor B, voor C ben ik nog niet stoer genoeg denk ik. :-) Oh, en ik heb meteen 

een vraag: waar zal ik mijn volgende trip naartoe plannen? Fijn als je me jouw 

favoriete stedentrips kan laten weten, want ik heb nog geen idee!
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Wat is de financiële situatie van je ideale klant?

Welke (online) media leest/ bekijkt hij of zij?

Het allerbelangrijkste is dat je met je teksten een kijkje in jouw wereld geeft, op 

een manier die aantrekkelijk is voor jouw klanten. In week 2 en 5 heb je het 

strategieformat erbij gepakt. Neem dat format ook tijdens het schrijven van je 

teksten erbij en toets steeds of je teksten passen bij je doelgroep. Qua inhoud, 

maar ook zeker qua tone of voice. 

 

Voor de meeste food ondernemers werken persoonlijke, maar professionele 

teksten het beste. Je laat zo de kwaliteit zien die je kan leveren en laat 

tegelijkertijd zien dat je toegankelijk bent en mensen welkom zijn.

 

Durf jezelf dus open te stellen, maar doe dat op een manier die bij je zaak past en 

die prettig voelt. 

 

Hieronder deel ik een paar succesformules, die je aan kan passen voor jouw 

zaak.

 

Succes!
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6Tekst 1
Hoe vaak heb je gehoord dat .... [je nooit in maatje 36 gaat passen / je niet kan 

koken / je niet romantisch genoeg bent/ etc.] Ik kan je vertellen dat ik goed 

nieuws voor je heb: ...[met mijn gezonde maaltijden ben je binnen no-time slank / 

met mijn lessen kook je vanaf morgen heerlijke gerechten / gasten vertellen mij 

dan restaurant x het meest romantische restaurant van de stad is / etc.]!

 

Ik deel graag met je ... [hoe je stap voor stap die kilo's verliest / hoe je steeds meer 

ontdekt in de keuken en zelfverzekerd voor jezelf én voor anderen kookt / welke 

dingen je kan doen om je date onvergetelijk te maken / etc.] ... en ben er om je 

over je zorgen, twijfels en onzekerheden heen te helpen, dus laat een comment 

achter of stuur me een DM. Dan denk ik met je mee. 

flooreizema.comFloor Eizema | Food Marketing Coach



7Tekst 2
Wedden dat je deze fout maakt als je ... [gaat bbq'en / een fles wijn uitzoekt / een 

heerlijk hotel uitzoekt / etc.]

 

Stel je voor: het is een ... [zomerse zondagmiddag en je vrienden komen eten / 

belangrijk diner met je schoonfamilie en je wil indruk maken / regenachtige 

zaterdag en je wil samen met je vriend een trip naar de zon boeken / etc.]. Je 

voelt de druk, want de vorige keer viel ... [het eten / de wijn /de trip / etc.] die je 

uitzocht een beetje tegen. Dit keer wil je het goed doen! 

 

Doe even je ogen dicht en plaats jezelf in die situatie. Wat doe je?

 

A/ ... [je koopt de duurste producten / je bestelt de duurste wijn / je boekt het 

duurste hotel / etc.]

B/ ... [je vraagt een chef je stiekem te helpen / je vraagt een sommelier om advies / 

je vraagt een reisbureau om wat voor je uit te zoeken / etc.]

C/ .... [je blijft rustig en vertrouwt erop dat het deze keer wel goed gaat / etc.]

 

Grote kans dat het C is, want dat doen de meesten. Maar om zeker te zijn van je 

keuze kan je het beste een expert inschakelen. Iemand die een simpele en goede 

oplossing voor je heeft. En dat is precies waarom wij ... [als kwaliteitsslager advies 

geven over hoe je het vlees het beste kan bereiden / een sommelier in dienst 

hebben die je helpt de lekkerste wijnen uit te zoeken / een reis voor je boeken 

die bij jullie past / etc.] 

 

Lees via de link in onze bio hoe wij je kunnen helpen!
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8Tekst 3
Mag ik je voorstellen aan ... [onze chef / mijn allerbeste vriendin / onze office 

manager / etc.]?

 

Want wat je waarschijnlijk niet weet is dat ... [X iedere maand voor jou een nieuw 

menu samenstelt / X de reden is dat ik een paar jaar geleden mijn zaak ben 

gestart / X degene is die er iedere dag dat onze winkel soepel loopt / etc.]

 

Wat X ontzettend goed kan is ... [aanvullen met kwaliteit] en daardoor ... [noem 

een resultaat].

 

... [Ons restaurant / mijn leven / mijn bedrijf / etc.]  zou niet hetzelfde zijn zonder X 

. Als je hem / haar nog niet volgt, doe dat dan even. Op Instagram deelt hij/zij ... 

[zijn eigen culinaire avonturen / een kijkje in haar leven als voedingscoach / tips 

voor andere office managers / etc.]

 

Ik hoop dat je er net zo blij van wordt als ik.

 

Met wie werk jij graag samen?
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