
Social media
tools en apps



Werken in Canva 
Hoe maak je een business pagina in je
Instagram en Facebook account. 
Hoe plan je jouw content in ... 

Hallo 
Ik ben Karoline Van de Mergel 

 
Ik ben huidtherapeut, orthomoleculaire voedingscoach, docent en

motivatie spreker. 
Ik ben auteur van het boek: “Huidverjonging op maat.” en schrijf o.a.

artikels voor de gezondheids-site www.gezond.be.
Mijn grootste passie is dus om mensen te inspireren en te helpen met

een gezondere leefstijl en een gezonde, stralende huid. 
Zowel met voeding, suppletie als verzorging kan je een gezonde en

stralende huid bekomen.
 

Naast dit alles komen er ook heel wat andere zaken kijken bij
ondernemen waarvan we zeker op de hoogte moeten zijn.

Zo ontstond de academie voor professionals. 
Om van jouw vakgebied jouw specialiteit te maken.

 
Daarom hebben we ook een aantal cursussen en e-books

samengesteld die je helpen in jouw business. 
 

Een paar voorbeelden uit de andere onderwerpen zijn : 
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Karoline
 

want wist je dat je profielpagina op je
Instagram account eigenlijk je visitekaartje is?
 M.a.w.: zit je profielpagina goed, dan zullen je

volgers-aantal, je leads en uiteindelijk je
klanten snel volgen.
Veel leesplezier....



Apps & tools die je kan gebruiken om je
online zichtbaarheid te vergroten. 
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Wat is een sociaal netwerk?

Natuurlijk ken je verschillende sociale netwerken, maar
wat is een sociaal netwerk precies? 
In algemene termen zijn sociale netwerken elk digitaal
communicatiemiddel waarmee gebruikers inhoud met het
publiek kunnen delen.
Deze communicatiehulpmiddelen werden eerst gebouwd
voor computers, maar tegenwoordig gebruiken de meeste
mensen smartphone-apps om toegang te krijgen tot
sociale media.
Van het delen van teksten en opmerkingen tot het delen
van foto's en video's, sociale media hebben een lange weg
afgelegd.
Tegenwoordig is het een platform geworden voor het
delen van interesses, informatie, ideeën, carrière-
mogelijkheden en nog veel meer. 
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Social media apps 
Instagram apps 
Instagram Stories apps 
Fotoapps Video apps 
Social media planner apps 
Drive apps Analyse apps

In dit E-book heb ik voor jou een aantal social media
apps opgelijst die je zeker kan gebruiken in je social
media gebruik en strategie. 
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Facebook 
Instagram 
LinkedIn 
TikTok 
Snapchat 
Twitter 
Pinterest 
YouTube

Social media apps 
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Canva 
Unfold 
Story Chic 
Mojo 
Instories 
Story Art
Layer 
Story Maker

Instagram Story apps 

Instagram apps 
Repost 
Layout
Boomerang 
Grid-it Fonts 
Da Font
Whitagram 
Canva
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VSCO
Snapseed
Lightroom
Photofox
Colorvu
Iphoto
Hipstamatic
Photo Editor

Foto apps 

Video apps
Premiere Rush
Premiere Pro
Videoleap 
Big Vu 
Flipstatic 
Vigo Video 
Clips 
I Movie
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Google Drive
Dropbox 
One Drive
Sharepoint
ICloud 
pCloud

Drive apps

Social media planner apps
Hootsuite
Buffer
Smarter Queue 
Later 
Creator Studio
Iconosquare
Tailwind

Wil je stap voor stap leren hoe je jouw planning
met Later kan maken? 
Volg de cursus: Content plannen in later 

https://www.academie-voor-professionals.com/product/cursus-jouw-content-inplannen-in-later/
https://www.academie-voor-professionals.com/product/cursus-jouw-content-inplannen-in-later/
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WhatsApp
Messenger
DM Instagram
Slack 
Google message 
Viber 
Apple I message

Messaging apps

Analyse apps
Hootsuite 
Planoly 
Buffer
Creatorstudio
Instagram
Iconosquare
Followers 
Later
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Wat zijn de verschillende soorten
sociale media-apps?

Zoals je dus merkt zijn er heel wat social media apps.
Kies wat het beste bij jou past.
Afhankelijk van jouw doelstelling, functionaliteit, uw doelgroep
kan je de geschikte app gaan uitkiezen.

1. Relatienetwerken:
Deze worden gebruikt om mensen te verbinden en relaties op te
bouwen. Dit kunnen persoonlijke netwerken zijn (bijv. Facebook) of
professionele netwerken (bijv. LinkedIn).

2. Netwerken voor het delen van media:
Deze worden gebruikt om allerlei mediabestanden, zoals foto's en
video's, te delen. Voorbeelden zijn Instagram, YouTube, Snapchat. 

3. Consumentenbeoordelingsnetwerken:
Met deze netwerken kunnen gebruikers beoordelingen over
producten of diensten delen om anderen te helpen bij het nemen van
aankoopbeslissingen. Yelp, TripAdvisor zijn voorbeelden van dit
netwerk.

4. Discussienetwerken:
Dit zijn netwerken voor het delen van kennis waar discussies en
Q&A's plaatsvinden via communities en forums. Voorbeelden zijn
Quora, Reddit.

5. Blognetwerken:
Netwerken zoals Medium, WordPress waarmee gebruikers blogs
kunnen maken en publiceren vallen hieronder.
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Wat zijn de huidige trends op het
gebied van sociale media?

6. Bookmarking-netwerken:
Met deze netwerken kunnen gebruikers de inhoud van hun
persoonlijke voorkeur van verschillende online bronnen ontdekken,
delen, ordenen en opslaan. Pinterest, Flipboard zijn voorbeelden van
dit netwerk.

Hier zijn de top 9 trends op het gebied van sociale media.

1. Live-video's:
Volgens statistieken geeft 82% van de gebruikers de voorkeur aan live
video's op sociale media.
Het is een geweldige manier om betrokken te raken, de aandacht te
trekken en verbinding te maken.
Merken gebruiken live video's om de marketing te verbeteren en om
belangrijke aankondigingen te doen.

2. Kortstondige inhoud:
Het verwijst naar de korte inhoud die 24 uur in de lucht blijft voordat
hij verdwijnt, zoals Instagram- en Facebook-verhalen.
Ze geven een leuk, persoonlijk en informeel tintje.
Merken gebruiken dit om met de gebruikers in contact te komen via
peilingen, achter de schermen, rondleidingen op de werkplek, enz. 

3. Chatbots en AI:
Als maatregel om de klantenservice te verbeteren, worden op AI
gebaseerde chatbots op grote schaal gebruikt.
Het elimineert de noodzaak voor 24*7 menselijke assistentie en stelt
bedrijven in staat om op elk moment van de dag vragen van klanten
te beantwoorden. 
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4. AR-technologie:
Een bloeiende trend, AR-technologie wordt gebruikt door netwerken
zoals Snapchat en Instagram om gebruikers gezichtsfilters te laten
toepassen.
Verschillende e-commercebedrijven bieden AR-aangedreven
winkelen, waardoor gebruikers virtueel kunnen proberen. 

5. Influencer-marketing:
Een dominante trend sinds 2019, influencer marketing is here to stay.
In de toekomst zullen we meer prominente merken zien
samenwerken met nichebloggers en micro-influencers om hun
producten te promoten.

6. Lokale targeting:
Verbinding maken met doelgroepen door middel van geotagging van
posts en verhalen op sociale media is een recente trend in de
branche.
Het is zeer gunstig voor lokale merken en kleine bedrijven, omdat het
hen in staat stelt lokale klanten te bereiken om de naamsbekendheid
te vergroten, vooral in de beginfase. 

7. Promotie van door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC):
UGC wint aan kracht omdat het een vorm van authentieke feedback
is.
Verschillende merken promoten UGC om hun producten op de markt
te brengen en om hun trouwe klanten erkenning te geven. 

8. Groei van gemeenschappen:
Social-mediagemeenschappen fungeren als een forum voor klanten
om grieven aan te pakken, problemen op te lossen, discussies te
voeren en suggesties en feedback te krijgen.
Dergelijke hechte interactiegroepen helpen bij het creëren van een
gevoel van verbondenheid en loyaliteit aan merken. 
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9. Video-inhoud:
Het tijdperk van geschreven inhoud en afbeeldingen is allang voorbij.
Videocontent is de nieuwe speler in de stad.
Het verhoogt de aandacht en betrokkenheid en is erg nuttig.
De nieuwste introductie van Reels door Instagram en Shorts door
YouTube zijn daarvan het bewijs. 



Ik krijg vaak de vraag waar ik afbeeldingen vind voor op mijn social
media. Ik vind de mooiste foto’s en plaatjes op gratis sites.
Ik geef je hier de meest interessante sites waar je gratis afbeeldingen
kunt vinden.

Let op! Sommige websites bieden alleen een deel gratis aan. Check de
voorwaarden op iedere site. Soms is naamsvermelding of linkvermelding
verplicht of mogen de afbeeldingen niet commercieel gebruikt worden.

Wil je graag meer leren hoe je een post maakt? 
Bekijk de cursus: werken met canva . 
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50 websites voor gratis afbeeldingen

https://www.academie-voor-professionals.com/product/cursus-werken-in-canva/
https://www.academie-voor-professionals.com/product/cursus-werken-in-canva/
https://www.academie-voor-professionals.com/product/cursus-werken-in-canva/
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1. Pixabay

2. Pexels.com

3. Freepik

4. Canva

5. Freeimages

6. Flickr Creative Commons

7. MorgueFile

8. Freerangestock

9. Unsplash

10. Picjumbo

11. Public Domain Pictures

12. Kaboompics

13. Wikimedia commons

14. Photorack

15. New Old Stock

16. Skitterphoto

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://www.pexels.com/
http://www.freepik.com/
https://canva.com/
http://www.freeimages.com/
https://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.morguefile.com/
http://freerangestock.com/
https://unsplash.com/
https://picjumbo.com/
http://www.publicdomainpictures.net/
https://kaboompics.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=nl
http://photorack.net/
http://nos.twnsnd.co/
http://skitterphoto.com/
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17. Graphic Burger

18. Free Nature Stock

19. Stocksnap

20. Travel Coffee Book

21. Burst

22. Life of Pics

23. Dribble

24. Vecteezy

25. Jay Mantri

26. Gratisography

27. Startup stock photos

28. Picography

29. Little Visuals

30. Create her stock

31. Moveast

32. Crello

33. Dreamstime

http://graphicburger.com/
http://freenaturestock.com/
https://stocksnap.io/
http://travelcoffeebook.com/
https://burst.shopify.com/
https://www.lifeofpix.com/
https://dribbble.com/search?q=free+photos
https://www.vecteezy.com/free-photos
http://jaymantri.com/
https://gratisography.com/
http://startupstockphotos.com/
http://picography.co/
http://littlevisuals.co/
https://createherstock.pixieset.com/2020-photo-packs/
http://moveast.me/
https://crello.com/nl/
http://nl.dreamstime.com/free-photos
http://nl.dreamstime.com/free-photos
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34. Iconfinder

35. Depositphotos

36. Everypixel

37. Pics 4 Learning

38. Wikikids Beeldbank

39. Pikwizard

40. Rawpixel

41. Death to the Stockphoto

42. Stockvault

43. Flaticon

44. Pixeden

45. Unsplash

46. Reshot

47. Unprofound

48. OpenPhoto

49. FreeMediaGoo

50. Je eigen camera 

https://www.iconfinder.com/free_icons
https://nl.depositphotos.com/free-images.html
https://www.everypixel.com/free
http://www.pics4learning.com/
http://www.wikikids.nl/Wikikids:Beeldbank
https://pikwizard.com/
https://www.rawpixel.com/free-images
http://deathtothestockphoto.com/
http://www.stockvault.net/
http://www.flaticon.com/
http://www.pixeden.com/
https://unsplash.com/
https://www.reshot.com/
http://www.unprofound.com/
http://openphoto.net/
http://www.freemediagoo.com/


K A R O L I N E  V A N  D E  M E R G E L  

GEÏNSPIREERD?
 Volg me zeker op mijn socials. 

Ik deel er heel regelmatig waardevolle
informatie, maar ik inspireer je, overtuig je en

entertain je ook graag. 
Tot gauw ! 

www.academie-voor-professionals.com

https://www.linkedin.com/in/karoline-van-de-mergel/
https://www.instagram.com/academievoorprofessionals/
https://www.facebook.com/academievoorprofessionals
https://www.academie-voor-professionals.com/

