
Welkom
Flower Science

Workshop
12 mei

De macht van de (social) media



Doel van deze workshop



Waarom zou je als 
bollenbedrijf aan PR of 
promotie doen?



https://www.facebook.com/vdSlot-Tulips-Voorhout-
590341607740466/?pnref=story

https://www.facebook.com/vdSlot-Tulips-Voorhout-590341607740466/?pnref=story


Agenda

• Sanne Boswinkel (RTL Nieuws)

• Sabine Hertogh (Buro Bollenstreek)



Sanne 
Boswinkel

RTL Nieuws







Opvallend



Bereik



‘Oh?!’ 



2











•Tijd

•Wat?

•Wie?

•TIJD!!!



Sanne Boswinkel
06-53 66 32 39



Sabine 
Hertogh

Buro Bollenstreek



PR & Promotie

Korte cursus PR

• Formuleren van doelstellingen 

• Basics van PR

• Middelen 

Social Media 

• Welk kanaal te kiezen

• Aantal tips



Wat is PR?

• PR is zorgen dat je bedrijf op de juiste 
manier naar buiten treedt. 

• Goede PR geeft een gezicht aan een 
bedrijf of organisatie.

• Be good & tell it. 

• Be good & let other people tell it! 



Verschil Marketing & PR

• Public Relations: wat een bedrijf doet om 
te zorgen dat mensen op een bepaalde 
manier over het bedrijf denken.

• Marketing: alles wat een bedrijf doet om 
de verkoop van producten en/of diensten 
te bevorderen. 



PR Basics

• Identiteit / visie bedrijf (waar sta je voor)

• Huidige imago / reputatie (hoe word je 
bedrijf gezien?)

• Gewenste imago (hoe wil je dat ze je 
zien?)



McDonald’s een mooi voorbeeld…



Imago probleem / reputatie 
bollensector? 

• Vervuiler?

• Ouderwets?

• Toeristisch product ipv handelswaar?

• Wat nog meer?



Doelgroepen

• Wie zijn je doelgroepen? 

• Bijvoorbeeld: buren - bloemisten –
klanten - toeleveranciers – toerist –
partners etc.

• Bepaal je primaire doelgroep, je 
secundaire doelgroepen en eventueel je 
intermediaire doelgroepen



Aan de slag

Formuleer je PR / communicatiedoelstelling (wat wil je 
bereiken?)

• Ik wil dat meer toeristen mij weten te vinden

• Ik wil dat er minder toeristen door mijn veld stampen

• Ik wil een bekend bedrijf worden in de Bollenstreek

Formuleer de boodschap (gedacht vanuit je doelgroep)

• Welkom en ontmoet de bollenteler! 

• Welkom hoor hier het verhaal over de bol & de bloem!

• De mooiste tulpen komen uit de bol van bollenbedrijf 
Bloom



Boodschap / slogans

• Think Different (Apple)

• Biertje (Heineken)

• Gewoon bij Albert Heijn (AH)

• De normaalste zaak van de wereld (HEMA)

• Atijd Goed! (McDonald's)

• Flowering the world (Royal Flora Holland)

• De bloembollenspecialist (JUB)

• Driven by passion (Royal van Zanten)

• Bringing you every day happiness (Bloomon)



Oefening (sheet)

Formuleer

• Identiteit

• Huidige imago / reputatie? 

• Gewenste imago

• Doelgroepen

• Doelstelling

• Boodschap



Social Media (SoMe)

Welk kanaal past het beste bij mij / mijn bedrijf?

• Facebook

• Instagram

• Linked-in

• Twitter

• Snapchat – Youtube – Pinterest – etc. 



http://www.marketingfacts.nl/berichten/nationale
-social-media-onderzoek-2017

http://www.marketingfacts.nl/berichten/nationale-social-media-onderzoek-2017


http://www.marketingfacts.nl/berichten/nationale
-social-media-onderzoek-2017

http://www.marketingfacts.nl/berichten/nationale-social-media-onderzoek-2017


Keuzes



https://www.facebook.com/ppenningsbloembolle
n/?fref=ts

https://www.facebook.com/ppenningsbloembollen/?fref=ts


Content is King! 
https://www.dacgroup.com/blog/10-content-predictions-bill-
gates-got-right-in-1996/

https://www.dacgroup.com/blog/10-content-predictions-bill-gates-got-right-in-1996/


Nieuwshaakjes

• Jubilea 

• Actualiteiten / inhakers

• Een open dag

• School op bezoek

• Nodig iemand uit van de gemeente (wethouder op bedrijfsbezoek)

• De eerste toerist van het jaar in het veld gesignaleerd

• Etc. 





De dag van… 
https://fijnedagvan.nl/overzicht/

https://fijnedagvan.nl/overzicht/


Pinterest: inspiratie



History / storytelling / throwback #tbt



Inhakers / actualiteit



Inhakers bloemen / bollen – brainstormen?

Ideeen? Brainstormen



Video’s  

• Filmpjes eenvoudig & kort!

• Download de gratis App: Boomerang
filmpjes

• Dronebeelden

• Gopro op de tractor 

• Vlogs

• Live-functie op facebook

• Nodig bekende fotograaf of vlogger uit



https://www.facebook.com/ligthartbloembollen/?
hc_ref=PAGES_TIMELINE

https://www.facebook.com/ligthartbloembollen/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


https://www.youtube.com/watch?v=pwO2YKlHiL
M

https://www.youtube.com/watch?v=pwO2YKlHiLM


Be creative



Bollenstreek: buiten het seizoen



Bollenbedrijf: buiten het seizoen



Ander perspectief



Ander perspectief



Ander perspectief



Deel, like, raad & win



Send us, tag ons, use our #hashtag! 



https://www.facebook.com/mar10cadeauwinkel/?
fref=ts (het vrijdagmiddagfilmpje - 20.000 likes!)

https://www.facebook.com/mar10cadeauwinkel/?fref=ts


Meer fans / volgers – hoe? 

• Sponsored

• Deel, like en reageer (be social)

• Gebruik #hashtags #flowers #bollenvelden etc.

• Verwijs overal naar je some kanalen (website, je 
digi handtekening, etiketten etc.)

• Durf! 



SoMe plan (oefening 2) 

• Doelstelling SoMe

• Doelgroep (primair)

• Welk platform kies je?

• Tone of voice

• Ideeën voor content



Monitor



Tijd

• Zorg voor tijd (het is werk!)

• Het kost tijd, dus geld. 

• Maak er uren voor vrij of maak er iemand 
vrij voor

• Doe het goed: mooie foto’s, goede 
fotograaf, investeer er serieus in.



Denk ook eens aan…

• Een goed ‘uithangbord’ bij het bedrijf/ 
borden op het land (welkom / verzoeken 
etc.)

• Huisstijl (logo, slogan etc.)

• Open Dag 

• Maak google account aan

• Zichtbaarheid: flyeralarm / vistaprint etc.

• Persbericht / free publicity

• Perslijst Bollenstreek







Tot slot

• In de Spiegel – kandidaten

• Perslijst Bollenstreek



Tot slot

Make some noise!

Veel succes



Lunch

Dank u voor uw 
komst


