
CONTENTCREATIE
HOW TO MAKE YOUR LOCATION 

INSTAGRAMMABLE



Hello, it’s me!



Hello, it’s me!



Hello it’s me!

● Marketing Manager Toerisme Oostende vzw
○ 14 jaar
○ Passie voor online en social = passie voor contentcreatie
○ Cliché: vertel verhalen

● Lector Cultuurmarketing Vives Brugge
● Freelance at Hensmade

○ Social, content, advies bij campagnes



Instagram?



Instagram?

● Bestaat sinds 2010
● Oorspronkelijk digitale versie van polaroid (vierkante 

foto’s)
● In 2012 overgenomen door Facebook
● Sinds 2013 ook video
● Sinds 2015 verschillende beeldformaten
● Focus: Mobile!



Instagram Stories

● Alternatief voor 
snapchat

● Staande foto’s of korte 
video’s

● 24 uur online (tenzij 
highlight)

● Toevoegen locatie, 
tags, muziek, gifs, …

● Swipe up (vanaf 10.000 
volgers)



Hoe meer views halen op stories

● Wees creatief met je posts
● Wees actief → stories zijn zeer recent!
● Gebruik stickers

○ Polls
○ Vragen
○ Quiz
○ Emoji’s

● Koppel een locatie
● Gebruik hashtags
● Re-share → mentions!



Kan je meer bezoekers halen dankzij instagram?



http://www.youtube.com/watch?v=uZ0KNVU2fV0






http://www.youtube.com/watch?v=TCKx7YgR4ic








Instagram en “musea”?



http://www.youtube.com/watch?v=1azLbxSVrJE




http://www.youtube.com/watch?v=OAaAffV1B5A






Vertalen naar echte musea?



#EMPTYVOORLINDEN





#emptyvoorlinden

● Museum Voorlinden in Den Haag
● Museum voor Moderne en hedendaagse kunst
● Breed (internationaal) publiek
● 50 populaire instagrammers
● Voor openingstijd foto’s nemen in leeg museum (onder 

begeleiding)











#emptyvoorlinden

Het Museum of Ice Cream is natuurlijk geen kunstmuseum zoals Museum Voorlinden 
dat is, zegt Barbara Bos, hoofd tentoonstellingen van Museum Voorlinden, „Maar 
we moeten wel luisteren naar dit soort bewegingen, zonder onszelf te 
verliezen. We passen de tentoonstellingen er niet op aan, richten geen 
fotohoekjes in en stoppen niet met videokunst als dat niet te fotograferen is. 
Maar we hebben bewust weinig kunstwerken en veel lege ruimte tussen de 
kunstwerken. Dan wordt het museum vanzelf instagramwaardig.”





#VANGOGHMUSEUM





1.200.000 
volgers op instagram





#VANGOGHMUSEUM

● Storytelling
○ verhaal achter de werken

● Willen liever niet dat mensen te veel foto’s nemen tussen 
kunstwerken
○ Fotoprints van werken in hoekjes gebouw

● Digitale communicatie: Social Media assistent van 
internationale superster



EVA STORIES





1.700.000
Volgers op Instagram



https://www.instagram.com/p/BwzDi11HF5d/?utm_source=ig_web_copy_link


EXTRA: OOSTENDE GIF’s



OOSTENDE GIF’S & STICKERS

● Gebruik van GIF’s is razend populair
● Mensen binden aan locatie
● ‘Make it official’
● Cureren en sturen wat er gebruikt wordt






