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Zo maak je een Facebook pagina 

in 15 stappen 

 

 

Maureen Mulder 
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Inhoudsopgave 

Stap Onderwerp Pagina 
1. Tik in je browser: www.facebook.com/pages/create 3 

2. 
Klik op de knop 

3 

3. Kies de optie die het beste bij jouw bedrijf of organisatie 
past. 

4 

4. Kies de categorie die het beste bij jouw bedrijf past. 4 
5. Ik koos voor "Bedrijf". Subkeuzes zijn afhankelijk van het 

blok dat je gekozen hebt. 
5 

6, Vul de naam van jouw Facebook pagina in (naam bedrijf). 5 

7. Klik op de blauwe knop "Aan de slag". 6 

8. Vul de beschrijving / website / Facebook-webadres van je 
pagina in. 

6 

9. Klik op Informatie opslaan als de gegevens zijn ingevuld 
(anders overslaan) 

7 

10. Kies profielfoto (bij voorkeur van jezelf) en klik op "Foto 
opslaan". 
 

7 

11. Evt. Toevoegen aan Favorieten in menu. 
 

8 

12. Vul de gegevens van de voorkeursdoelgroep pagina in. 
 

8 

13. Kies voor Overslaan als deze pagina nog "verborgen" moet 
blijven. 

9 

14. Via "Instellingen" kun je publicatie FB pagina aanpassen. 9 

15. Klik op "bewerken" om Zichtbaarheid pagina aan te passen. 
 

10 

 Informatie over de Facebook Implementatie Training 11 
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1. Tik in je browser: www.facebook.com/pages/create . 

 

2. Klik op de knop. 

 

http://www.facebook.com/pages/create
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3. Kies de optie die het beste bij jouw bedrijf of organisatie 
past. 

 

4. Kies de categorie die het beste bij jouw bedrijf past. 
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5. Ik koos voor "Bedrijf". Subkeuzes zijn afhankelijk van het 
blok dat je gekozen hebt. 

 

6. Vul de naam van jouw Facebook pagina in (naam bedrijf). 
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7. Klik op de blauwe knop "Aan de slag". 

 

8. Vul de beschrijving / website / Facebook-webadres van je 
pagina in. 
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9. Klik op “Informatie opslaan” als de gegevens zijn ingevuld 
(anders overslaan) 

 

10. Kies profielfoto (bij voorkeur van jezelf) en klik op "Foto 
opslaan". 
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11. Evt. Toevoegen aan Favorieten in menu. 

 

12. Vul de gegevens van de voorkeursdoelgroep pagina in. 
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13. Kies voor “Overslaan” als deze pagina nog "verborgen" 
moet blijven. 

 

14. Via "Instellingen" kun je publicatie FB pagina aanpassen. 
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15. Klik op "bewerken" om Zichtbaarheid van je pagina aan te 
passen. 

 

 

 

Veel  succes met het maken van je 
Facebook Pagina. 

 

Wil je meer weten over hoe jij Facebook zakelijk in kunt 
zetten? Geef je op voor de Facebook Implementatie Training. 
Kijk op www.faceonline.nl/fit voor de data van deze 
trainingen. Schrijf je NU in voor de Facebook 
Implementatietraining http://www.faceonline.nl/fit! 

http://www.faceonline.nl/fit
http://www.faceonline.nl/fit
http://www.faceonline.nl/fit
http://www.faceonline.nl/fit
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Facebook Implementatietraining: 

De Facebook Implementatie Training wordt gegeven door Maureen Mulder, oprichter van 

FaceOnline.nl en mede-initiatiefnemer van de Facebook Marketing Challenge. 

Vanwege de persoonlijke aandacht en interactie zijn er BEPERKTE 

PLAATSEN beschikbaar! 

 Heb je minimaal 1 product? 

 Heb je een up-to-date website? 

 Wil je eindelijk wel eens geld verdienen via jouw Facebook pagina? 

 En Facebook inzetten als extra klantenkanaal? 

  

Na deze training weet jij o.a.: 

 Hoe jij Facebook het beste in kunt zetten voor jouw bedrijf 

 Welke soort berichten jij op Facebook kunt plaatsen en hoe 

 Hoe je een Facebookpagina gestructureerd (en indien nodig: met meerdere mensen) 

kunt beheren 

 Wat je absoluut niet moet doen op Facebook 

 Hoe jij de zichtbaarheid van jouw bedrijf kunt vergroten 

 Praktijkvoorbeelden 

 Deze training is niet voor iedereen!  

  

http://www.faceonline.nl/fit
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Voor wie is deze training wel?: 

 Voor ondernemers die al minimaal 1 product hebben, klaar om te verkopen. 

 Voor ondernemers die een up-to-date website hebben. 

 Voor ondernemers die al een Facebook pagina hebben, actief berichten plaatsen, maar niet de 

gewenste resultaten bereiken. 

 Voor ondernemers die na de training een concreet actieplan willen voor de Facebook 

pagina, waarvan ze ook weten hoe ze die moeten uitvoeren 

 Voor ondernemers die klaar zijn voor actie! 

 

Enkele reacties van deelnemers: 

Heel praktisch en je kunt ter plekke al dingen op je Facebook instellen. De training zit 

heel goed in elkaar – E. van der Velden (Veghel) 

Veel praktische informatie van een expert, en je kunt meteen aan de slag met de 

tips/informatie. En tijdens de training wordt de stof ook direct toegepast. – N. van der 

Palen (Veldhoven) 

Concreet met hulp aan de slag! Mooie combinatie van theorie en praktijk op basis van 

de vragen die je hebt en op basis van een doel dat je voor die avond hebt gesteld – A. 

Buiskool (Soest) 

Praktische benadering over het inrichten en gebruik van de Facebook pagina – G. 

Kranendonk (Nuenen) 

Je krijgt handvatten om Facebook beter te begrijpen en effectiever te gebruiken. 

Maureen heeft antwoord op alle vragen – A. Cusinello (Zwolle) 
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Schrijf je NU in voor de  

Facebook Implementatie Training 

http://www.faceonline.nl/fit 

 

 

 

  

  

 

Mocht je verder nog op- of aanmerkingen of vragen hebben, laat het 

mij gerust weten! Ik hoor het graag. 

Hartelijke groet, 

 

Maureen Mulder 

FACEOnline.nl | For A Conscious Earth   
Facebook marketing for Focused Ambitious Conscious Entrepreneurs 

T:  +31 - (0)85-273 53 22 

E:  office@faceonline.nl 

W: www.faceonline.nl  

http://www.faceonline.nl/fit
tel:%2B31%20-%20%280%296%20-%20431%2088%20715
mailto:office@faceonline.nl
http://www.faceonline.nl/
http://faceonline.nl/wp/wp-content/uploads/2015/02/act-action-changes-things-FaceonlineNL.png
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Let’s connect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Faceonline.nl 

http://nl.linkedin.com/in/maureenmulder  

https://twitter.com/faceonlineNL   

https://www.youtube.com/user/ForAConsciousEarth  

https://www.facebook.com/Faceonline.nl
https://www.youtube.com/user/ForAConsciousEarth
https://twitter.com/faceonlineNL
http://nl.linkedin.com/in/maureenmulder/
https://www.facebook.com/Faceonline.nl
http://nl.linkedin.com/in/maureenmulder
https://twitter.com/faceonlineNL
https://www.youtube.com/user/ForAConsciousEarth

