
Beroemd worden via sociale media is niet gemakkelijk. Het is hard werken, en de

kans bestaat dat je vroeg of laat ook negatieve reacties krijgt.

Weet je zeker dat je beroemd wil worden? Of wil je gewoon je persoonlijke feed wat

beter aanpakken?

Denk daar goed over na. Zet je profiel bijvoorbeeld eerst nog op privé, voor je deze

tips uittest:

1. Kies je kanaal en materiaal

Maak je eigen account aan op Instagram, TikTok, YouTube of een ander kanaal. Dat

kan zodra je 13 jaar bent.

Zorg dat je beelden en video's goed zijn. Regel een goede camera, micro en

belichting, en zorg dat er geen achtergrondgeluid is. Meer tips om zelf een filmpje

te maken.

2. Ga op zoek naar je eigen stijl

Wat moet je posten? Alles kan.

Hou rekening met deze 3 tips:

Wat je precies deelt, hangt helemaal af van jou. Maak jij tekeningen? Kan jij goed

dansen? Of skate tricks doen? Ga op zoek naar je eigen stijl.

3. Post regelmatig

Het helpt als je regelmatig post, bijvoorbeeld elke woensdag een nieuwe video. Of

elke dag een nieuwe TikTok-challenge.

Zo weten je volgers dat er regelmatig iets komt, en kijken ze ernaar uit.

Post je beter elke dag, elke week of elke maand? Dat hangt ervan af. Test uit wat

haalbaar is voor jou en wat werkt bij jouw publiek.

4. Vraag om likes en comments

Het klinkt simpel, maar het werkt: vraag mensen letterlijk om te liken.

Door Mediawijs 13-24 jaar

HOE WORD IK BEROEMD VIA SOCIALE MEDIA?

Deel iets waarover je zelf heel enthousiast bent: mensen voelen dat en zo is

de kans ook groter dat je het zelf volhoudt om regelmatig te posten

•

Deel iets wat ook een publiek aanspreekt, want als je praat over iets wat

weinig mensen interesseert, is het moeilijk om veel likes te krijgen.

•

Blijf jezelf: veel likes scoren met een zwaar bewerkte foto of iets na-apen is

niet zo moeilijk, maar wil je dat wel? Wil je beroemd worden koste wat kost?

Of bekend om iets waar je goed in bent?

•

https://admin.watwat.be/media/hoe-maak-ik-zelf-een-filmpje


Of nog beter: zorg dat ze iets commenten. Bijvoorbeeld: "Zeg hieronder in de

comments welke outfit me het beste past."

Reageer zelf ook op comments, praat met je volgers. Zo krijgen ze meer zin om de

volgende keer weer te reageren en te liken.

5. Volg trends en gebruik hashtags

Er is helaas geen formule voor 'viraal gaan'.

Het helpt wel om trends te volgen en snel mee op de kar te springen.

Gebruik zeker ook hashtags zodat mensen je posts sneller kunnen vinden.

6. Bereid je voor op negatieve reacties

Zodra je een online profiel hebt, kan je negatieve of ongepaste reacties krijgen. Hoe

bekender je wordt, hoe meer kans dat dat gebeurt.

Denk op voorhand al even na of en hoe je hierop zou reageren.

7. Heb geduld

Het moeilijkste is misschien wel dit: geduld hebben.

Veel van de grootste social media celebrity's deden er jaren over om zo groot te

worden.

Zeker op YouTube en Instagram moet je geduld hebben om je volgers op te

bouwen.

Op TikTok kan je iets sneller beroemd worden, maar verwacht geen wonderen. Veel

hangt ook af van puur geluk.

https://www.medianest.be/haatspraak

