
 
 

 
 

Wat kan Instagram doen voor jouw bedrijf?  

 

Instagram kan er voor zorgen dat je goed zichtbaar bent. Het helpt je om jouw merk en bedrijf uit te 

bouwen. Op Instagram kunnen goede hashtags helpen om goed online zichtbaar te zijn en gevonden 

te worden bij jouw potentiële klanten en volgers. Het is een belangrijk onderdeel van jouw Instagram 

marketing en daarmee dus ook van jouw totale marketing.  

 

3 belangrijke onderdelen van het onderdeel van de vindbaarheid zijn:  

• Wat zijn hashtags precies en waarom is het verstandig om ze te gebruiken?  

• Wat zijn belangrijke aandachtspunten als je zoekt naar de juiste hashtags?  

• Welke vragen kun je jezelf stellen bij de zoektocht naar de goede hashtags?  

 

Wat ben je nodig?  

• Je mobiele telefoon 

• de Instagram app 

• een notitieblok en een pen  

• een note app in je telefoon  

 

Wat is een Hashtag 

Weet jij wat een hashtag is? Sommige mensen weten het heel goed, anderen hebben er nog nooit 

van gehoord. Een hashtags is een hulpmiddel, zoekfunctie om verschillende posts die geplaatst 

worden op Instagram te ordenen. Het is een middel om aan te geven in welke categorie jouw foto 

hoort. Wat het thema is of hoe je het kunt vinden. Het is dus een zoekterm die je kunt gebruiken, 

zoals je in google woorden in de zoekbalk intoetst.  

 

Een hashtag moet je zien als een hulpmiddel om die duizenden posts die dagelijks op Instagram 

geplaatst worden, te categoriseren. Als je een hashtag gebruikt geef je dus aan in welke categorie 

jouw foto hoort. Je kan het ook zien als een zoekterm die jouw volgers gebruiken om jouw foto’s op 

Instagram te vinden. 

 

Als ik bijvoorbeeld iets zoek over fotografie, dan zoek ik op deze hashtags in Instagram en gebruik ik 

ook andere zoektermen die er mee te maken hebben.  

 

 



 
 

 
 

Wat is het belang van hashtags 

Door hashtags in te zetten kun je beter gevonden worden op Instagram. Het helpt dus om meer 

volgers en likers te krijgen bij foto's en op jouw account. Zonder hashtags is het eigenlijk niet 

mogelijk om goed gevonden te worden en dus te groeien.  

 

Veel mensen zetten hashtags in en hebben duidelijke omschrijvingen waardoor het duidelijk is waar 

ze voor staan. Ze hebben een doel voor ogen. Dit is van groot belang als je wilt groeien met 

Instagram. Weet wat jouw doel is.  

 

Wat is jouw doel met Instagram? (bijvoorbeeld aantal volgers en reacties op een bericht)  

Ik ben mijn Instagram carrière begonnen zonder en duidelijk doel. Ik deed maar wat. Plaatste af en 

toe één of een meerdere hashtags, maar had eigenlijk geen idee wat ik aan het doen was. Ik merkte 

dat anderen wel snel groeiden met Instagram en keek welke hashtags zij gebruikten. Ik nam een 

aantal van deze hashtags over, maar eigenlijk nog steeds zonder precies te weten hoe of wat. Ik werd 

niet tot nauwelijks gevonden en mijn Instagram groeide nauwelijks. Het had dus weinig resultaat. Pas 

toen ik de juiste hashtags ben gaan gebruiken merkte ik een grote groei van mijn account en mijn 

zichtbaarheid.  

 

Het juist inzetten van hashtags is dus superbelangrijk binnen jouw Instagram en marketing strategie. 

Als je ze op de juiste manier inzet en gebruikt vergroot je jouw zichtbaarheid en kun je er naar toe 

werken dat je jouw doelen gaat halen.   

 

 

Algo wat?!  

Misschien heb je al wel eens gehoord van algoritmes. Facebook en dus ook Instagram gebruiken het 

veel. Het betekent dat Social Media niet alle foto's in chronologische volgorde laten zien, maar dat ze 

bepalen welke foto's je te zien krijgt naar aanleiding van zoekopdrachten die jij eerder hebt gegeven. 

Jouw zoekgedrag op hashtags is dus binnen Instagram heel belangrijk. We weten dat je op Facebook 

maar een klein deel van het aantal foto's te zien krijgt. Volgens mij ligt het bij Facebook op 7%. En jij 

ziet dus percentage dus ook maar van de pagina's die jij volgt. Bij Instagram ligt dit percentage op 

ongeveer 10%. Dus 10% van jouw volgers krijgt jouw content maar te zien. Dat is natuurlijk 

ontzettend jammer als jij wel heel hard werkt om mooie content te maken.  

 

Dat is dus ook de reden dat het belangrijk is om de juiste hashtags te gebruiken. Als je geen of de 

verkeerde hashtags gebruikt zul je dus niet goed gevonden worden en zullen ook niet de mensen jou 

vinden die potentiële volgens of klanten zijn.  

 

 



 
 

 
 

Belangrijke punten:  

• Gebruik altijd 30 hashtags bij een post. Des te meer je gebruikt, des te groter de kans is dat je 

goed gevonden wordt. Waarom zou je maar 10 gebruiken als je wel 30 kunt gebruiken.  

• Hashtags in de omschrijvingen vinden veel mensen heel vervelend. Het komt spammerig 

over. Je kunt het anders invullen door ze in een bericht onder jouw post te zetten. Je irriteert 

je volgers niet.  

 Als je op deze manier wilt gaan werken. Zorg er dan voor dat je eerst 5 ….. (punten) onder 

 elkaar hebt gezet in je note app. Dit doe je zonder de spatie te gebruiken. Vervolgens kun je 

 onder de punten beginnen met de hashtags. Op deze manier zie je niet alle hashtags als je 

 een foto plaatst.  

• Hoe populair is de hashtag? Gebruik nooit hashtags die meer dan 1.000.000 gebruikt zijn.  

Bijvoorbeeld de #photo. Ga deze hashtag maar eens zoeken en kijk welke foto er bovenaan 

staat in het overzicht. Onthoudt deze foto, tel tot 10 en ververs de pagina nu maar eens. Op 

welke rij vind je de foto nu terug? Ik heb dit zelf ook gedaan op een zondagochtend om 10,15 

uur en en zag de foto na 10 seconden terug op rij 17. Ze kun je zien dat het gebruik van een 

populaire hashtag dus geen zin heeft, omdat je heel snel ondersneeuwt in alle foto's die 

geplaatst worden met deze hashtag. Het heeft dus geen effect op de zichtbaarheid voor 

nieuwe volgers.   

• Het algemene advies is om hashtags te gebruiken die tussen de 6.000 en 600.000 keer 

gebruikt zijn. Dit omdat daar veel interactie is, foto's niet ondersneeuwen in de massa, maar 

je wel gevonden kunt worden. Als het een hashtags 4000 keer gebruikt is maar jouw 

doelgroep of bedrijf heel goed omschrijft, zou ik het zeker gebruiken! Laat je dan niet 

tegenhouden door de 6.000 regel.  

 

Gebruik geen hashtags die minder dan 1000 keer gebruikt zijn. Deze zijn niet populair genoeg 

en zijn niet zichtbaar in jouw tijdlijn. Wil je het wel doen, zorg dan dat het een duidelijk doel 

heeft. Ik gebruik hashtag Gelukfabriek omdat ik Gelukfabriek aan het uitbouwen ben tot 

merk en ik wil dat mensen me goed kunnen vinden op deze hashtags. Dan heeft het dus een 

doel en kun je het wel gebruiken.  

• Het kost je een uur of 2 om goed hashtag onderzoek te doen. Nu een keer investeren, heeft 

blijvend resultaat, omdat het een basis geeft. Je krijgt meer reacties en volgers. Je kunt 

maanden met dezelfde hashtags te doen. Het advies is om nieuwe hashtags te gaan zoeken 

als je merkt dat jouw account stil ligt. Je krijgt dus weinig nieuwe volgers en reacties. 

Daarnaast is het natuurlijk altijd belangrijk hashtag onderzoek te gaan doen als je de 

strategie van jouw bedrijf / marketing aan past.   

 Je hoort nu veel dat mensen aangeven dat Instagram je niet meer toont of je zelfs 

 geblokkeerd kunt worden als je te vaak dezelfde hashtags gebruikt. Dit wordt nergens 

 aangegeven/bevestigd door Instagram. Wat je wel kunt doen om het te voorkomen is af en 

 toe wisselen met de hashtags. Dus zet een hashtag die passend is bij de foto bijvoorbeeld 



 
 

 
 

 vooraan je lijstje of wissel qua volgorde. Dit kun je natuurlijk ook bijvoorbeeld elke twee 

 weken doen.  

• Wat je veel ziet is dat mensen je gaan volgen in de hoop dat je ze terug gaat volgen. Na een 

dag ontvolgen ze je dan weer. Dit is onder andere de reden dat het aantal volgens kan 

fluctueren. Dit is geen directe reden om opnieuw een hashtag onderzoek te gaan doen. 

 

 

 

Hashtag sets 

Ik heb al eerder aangegeven dat je 30 hashtags mag gebruiken en dat het ook verstandig is om deze 

te gebruiken. Ik heb de hashtags verdeeld in sets.  

1e set hashtags: 10 hashtags die jouw doelgroep het beste omschrijven.  

Om de hashtags te kunnen bepalen is het goed om jouw ideale klant in gedachten te nemen. Het is 

jouw ideale klant maar ook jouw ideale Instagram volger. Goed om dit mee te nemen in de 

omschrijving van jouw ideale klant. Vervolgens open je de Instagram app en klik je op het 

vergrootglas om te kunnen gaan zoeken. Zorg dat je op 'tags' gaat zoeken. Als Nederlandse 

ondernemer ben je misschien geneigd om ook op Nederlandse hashtags te gaan zoeken, maar dit is 

niet verstandig. Veel Nederlanders zoeken namelijk ook naar de Engelse hashtags.  

 

Het is goed om na te denken over Hashtags die jouw doelgroep omschrijven. Pak pen en papier en 

schrijf nu allerlei woorden op die jouw doelgroep omschrijven. Vervolgens zoek je de hashtag op in 

de Instagram app. Zoek de hashtags in de juiste range (6.000-600.000) en ga kijken bij de hashtags of 

de foto's matchen bij jouw doel en doelgroep. Klopt dit? Check dan nog een keer middels de 

richtlijnen en schrijf hem op als hij voldoet.  

 

Zoek nu vervolgens bovenaan de pagina van Instagram naar de gerelateerde hashtags. Daar kun je 

jouw onderzoek verder vervolgen. Daarnaast kun je ook nog kijken in de lijst onder bijvoorbeeld de 

hashtag entrepreneur. Daar worden nog veel suggesties gegeven. Als je daar suggesties hebt 

gekregen, check ze dan weer aan de hand van de richtlijnen. Dit doe je net zo lang totdat je 10 

hashtags hebt die jouw doelgroep omschrijven.  

Als je nu op een Instagram pagina zit van iemand die jouw ideale volger is, of waarvan jij denkt qua 

foto's dat het jouw ideale volger is, ga dan kijken welk hashtags hij/zij gebruikt. Dus pak een foto en 

kijk welke hashtags hij of zij gebruikt, vervolgens check je de hashtag en kijk je of de foto's die je ziet 

ook daadwerkelijk te maken hebben met jouw doelgroep. Spreekt het ze aan, vind je er passende 

foto's bij? Als dit het geval is kun je deze hashtag ook toevoegen aan jouw lijstje.  

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

2e set is 10 of 15 hashtags die het beste jouw bedrijf of Instagram account omschrijven.  

Eigenlijk herhaal je het proces wat hierboven beschreven staat, alleen dan met als doel de passende 

hashtags vinden die het beste jouw bedrijf of Instagram account omschrijven.  

 

3e set hashtags is 5 hashtags die veel in jouw branche gebruikt worden  

Kijk voor een hashtags die veel in jouw branche gebruikt wordt ook eens bij grote bedrijven en kijk 

welke hashtags zei gebruiken. Je kunt daar dan een van gebruiken, bijvoorbeeld als Gelukfabriek zo 

groot wordt dat iedereen Gelukfabriek gaat gebruiken. Je bent dan beter en gemakkelijker vindbaar 

voor andere mensen die ook interesse hebben in Gelukfabriek en het zou natuurlijk tof zijn als ik ook 

foto's ga delen en je daarmee ook het bereik en de betrokkenheid vergroot.  

 

4e set hashtags is 5 hashtags die passend zijn bij de foto's  

Heeft de foto te maken met een speciaal thema, dan kun je daar hashtags bij zoeken. Wat ik vaak 

doe is ruimte overlaten voor 3 later in te vullen hashtags. Ik neem daarbij het bereik niet altijd even 

nauw omdat  ik het ook belangrijk vind dat er passende hashtags staan bij wat ik wil overbrengen. 

Naast het passende bij het thema kun je er ook voor kiezen om hashtags te gebruiken die op dit 

moment populair zijn. Dit kun je bekijken door bijvoorbeeld Google  Trends te gebruiken.  

 

 

 

Wat zijn nu concreet de 3 richtlijnen waar elke hashtags aan moet 

voldoen?   

Even een checklist waar elke hashtag aan moet voldoen:  

• Zoekt mijn ideale volger op deze hashtags 

• Beschrijft de hashtags mijn bedrijf, het doel van mijn bedrijf, Instagram account of mijn 

ideale volger?  

• Heeft de hashtags minder dan 600.000 views?  

Nog een aantal laatste tips:  

Sla de hashtags  als je klaar bent met het hashstag onderzoek op in een note app. Als je een foto wilt 

gaan plaatsen, kopieer dan eerst alle hashtags uit je note-app en maak dan het bericht. Je kunt het 

dan snel plakken. Omdat we niet zeker weten of de volgorde van hashtags invloed hebben op de 

zichtbaarheid kun je een aantal verschillende volgordes maken van jouw hashtags. Je kunt er dan 

voor kiezen om dit af te wisselen.  

De hashtags uit de vierde set hashtags kun je ook op verschillende plekken in de hashtag serie 

inpassen, zodat je daarmee ook al voor afwisseling zorgt.   

 



 
 

 
 

Gethashtags (website om hashtags te zoeken)  


