
Tien procent meer omzet, honderd nieuwe klanten of veel meer naamsbekendheid. Iedere ondernemer heeft dergelijke 
doelen. Deze doelen bepalen lukt vaak wel. De hobbelige weg er naartoe is moeilijk. Facebook is een haarfijn instrument 
om in een soepele sprint je doelen te bereiken. Maar, hoe creëer je tussen 10,8 miljoen Facebookgebruikers de perfectie 
doelgroep die je een boodschap stuurt binnen een paar muisklikken? Leer hier hoe je de perfecte doelgroep voor jou 
aanmaakt binnen Facebook! 

Let op: voordat je begint aan deze handleiding is het goed om te checken of je inlogt via de Facebook Business Manager of via Facebook zelf. De 

eerste stappen van deze handleiding zijn afhankelijk van je manier van inloggen.

- Log hier in via de Facebook Business Manager

- Log hier in via Facebook zelf

Wil je het begin overslaan, en direct aan de slag met opslaan van je doelgroepen? Klik dan hier.

Voordat je begint met je doelgroep bouwen, moet je weten met welke content je de doelgroep benadert. Dit kan zijn:

-  Videocontent (of een GIF-bestand. Deze wordt weergegeven als video) 

- Een canvas of collectiepost

- Een evenement

- Een leadformulier

Daarnaast kan je een doelgroep bouwen aan de hand van je Facebookpagina of je Instagrambedrijfsprofiel. 

Als je de content plaatst en deze wordt goed bekeken of er is hoge engagement (+/- 1.000 views, likes, reacties of shares) dan bouw je de 

doelgroep. Dit doe je aan de hand van de volgende stappen.

Inloggen via de Facebook Business Manager

Stap 1:  login bij de Facebook Business Manager via: https://business.facebook.com

Stap 2:  klik op het hamburgermenu (de drie streepjes links bovenin) en klik vervolgens op “doelgroepen”. In bovenstaande afbeelding zie je waar.

basis van (organic) content op FacebookTutorial: doelgroepen bouwen op



Stap 3: selecteer het advertentieaccount in de drop-down links bovenin en klik op de blauwe knop “doelgroep maken”. Kies vervolgens voor 

“aangepaste doelgroep”.

Inloggen via de Facebook

Stap 1: login op je account via: https://www.facebook.com 

Stap 2: klik rechts bovenin op het witte pijltje en kies voor de optie “advertenties beheren”.



Stap 3: klik bovenin op het hamburgermenu en kies voor de optie “doelgroepen”.



Stap 4: klik op de blauwe knop “doelgroep maken” en ga verder met de tutorial.

Stap 5: er verschijnt een venster met een aantal opties. Kies voor de optie “betrokkenheid”.



Stap 6: je gaat nu verder in het vorige venster. Hier krijg je nieuwe opties. Kies hier de optie die hoort bij de content die je wilt gebruikten, 

bijvoorbeeld: “video”.

Stap 7: kies hier een type betrokkenheid. In dit voorbeeld kiezen wij voor de optie betrokkenheid op een video. Bijvoorbeeld: personen die 

tenminste drie seconden van je video hebben bekeken. Of: mensen die 25% van je video bekeken hebben. 

A)  In dit voorbeeld kiezen wij voor de laatste optie: mensen die 25% van je video bekeken.

B)  Kies nu hoe groot je doelgroep wordt aan de hand van “het aantal dagen in het verleden”. Mensen die engagement toonden op je video buiten 

de aangegeven periode vallen dus buiten je doelgroep.

C)  Geef je doelgroep een naam.



Stap 8: kies de video’s die je wilt adverteren onder je doelgroep via de knop “video’s kiezen”. 

Stap 9: je komt nu in een menu waar je de pagina kan selecteren waar je video staat. Selecteer de juiste pagina’s en vink de video aan. Zodra je dit 

hebt gedaan wordt de video zichtbaar aan de rechterkant.



Stap 10: alle gegevens ingevuld? Klik op de blauwe knop: “doelgroep maken”. In de bovenstaande afbeelding kan je zien hebben je nu een 

doelgroep gemaakt op basis van twee video’s met een geldigheid van 7 dagen en de doelgroep heet: video-doelgroep-howto. 

Stap 11: zodra jij je doelgroep opslaat, begint Facebook met vullen van je doelgroep. Nu heb je een doelgroep gebouwd op basis van de “gratis” 

content die jij hebt gepubliceerd op Facebook! 


