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Door de Coronapandemie is het gebruik van WhatsApp sterk gegroeid. Zo wordt de app gebruikt om 
te contact te houden met familie en vrienden via (video)chat al dan niet in groep waardoor ze razend 
populair is bij alle leeftijdscategorieën. Het laatste jaar ziet men door de pandemie ook een sterke 
groei bij de 65-plussers. 
 
Met WhatsApp Business heb je een sterke tool in handen om in te zetten op vlak van klantenbinding. 
Zo kan je privé-afspraken vastleggen, via videochat gesprekken voeren met je klanten en zo direct alle 
nodige info live voorleggen. Dankzij deze onlinedienst kan je bijvoorbeeld: 

- onmiddellijk op de vragen van je klant antwoorden 
- hulp bieden bij dringende gevallen 
- video’s doorsturen van bestemmingen die je zelf hebt bezocht 
- je klant triggeren door hen een berichtje te sturen welke last minutes of nieuwe brochures er 

binnen zijn 
- Nieuwsberichten versturen via een zendlijst 
- enzovoort.  

Daarnaast is het ook een ideale manier om die klant te bereiken die zich liever niet begeeft op sociale 
media. 
 
Als je beslist om in te zetten op het gebruik van WhatsApp dan kan je kiezen voor 3 verschillende 
versies: 

1. WhatsApp Messenger. Deze versie is de WhatsApp die we quasi allemaal kennen binnen het 
privégebruik. Ze is gratis te downloaden binnen je appstore (IOS of Android) of te installeren 
op jouw desktop. Hoe je deze app installeert lees je hier.  

2. WhatsApp Business is ontworpen voor zakelijk gebruik voor de kleine onderneming of 
ondernemingen die op een laagdrempelige manier willen contact houden met hun klanten. 
Ook deze is gratis. 

3. WhatsApp Business API. Deze versie is ontworpen voor een meer gevorderd gebruik en voor 
grotere ondernemingen. Ze kan gekoppeld worden aan je CRM of andere online tools.  
(API staat voor Application Programming Interface. Het is een middel waarmee 
computerprogramma’s kunnen communiceren met elkaar). Wens je deze versie te installeren 
dan heb je best kennis van zaken of neem je er iemand voor onder de arm want WhatsApp 
werkt hiervoor samen met wereldwijde verschillende aanbieders. Meer info kan je hier terug 
vinden. 

 
Heb je de WhatsApp Messenger geïnstalleerd dan kan je je profiel makkelijk overzetten naar een 
Business account. Hou hierbij zeker rekening met volgende zaken: 

- WhatsApp Messenger en Business op 1 sim-kaart gebruiken is niet mogelijk. 
Je kan dus niet de standaard Messenger versie gebruiken voor privé-gebruik én de business 
versie vanop 1 gsm-nummer.  

- Installeer WhatsApp Business op een aparte sim-kaart. Dit brengt als voordeel mee dat je het 
beheer van de app kan verdelen onder medewerkers. 

- Wens je toch met verschillende collega’s op hetzelfde moment toegang te hebben tot de app 
dan kies je voor de API-versie. 

- WhatsApp kan je ook aan een vast nummer laten koppelen. Deze berichten komen dan toe op 
de app op je gsm of op je desktop app. 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/business/api
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Wat biedt WhatsApp Business meer dan de basis messenger-versie? 
 

- Bedrijfsprofiel: voeg je contactinfo toe 
- Automatische antwoorden (snel antwoorden, begroeting, afwezigheidsberichten) 
- Contacten en chats kan je labelen. Zo kan je zelf labels maken en bijvoorbeeld je klanten gaan 

indelen in categorieën volgens hun interesses van vakanties: groepsreizen, singlereizen, 
autovakantie, citytrip,… of nieuwe klant, nieuwe boeking, wachten op betaling, betaald,… 

- Productencatalogus. Deze functie is minder interessant binnen de reissector aangezien er 
binnen onze sector geen fysieke producten worden aangeboden zoals kleren of schoenen. 
Belangrijk om weten is dat het beleid van WhatsApp zich hierin focust op producten om zo 
door te klikken naar de webwinkel.  

- Koppeling met Facebook en Instagram 
 
 

 

 

 
 
Onthoud ook dat het antwoorden van berichten binnen de 24 uur gratis is. Wens je later dan 24 uur te 
antwoorden dan kost je dat tussen de 0,5 tot 0,9 cent. WhatsApp voorziet ook enkele templates voor 
het versturen van berichten. Ook hier hangt een prijskaartje aan van 0,7 cent. 
Daarom is het belangrijk om in te zetten op het automatisch antwoorden. Je bespaart er niet alleen 
mee, je bouwt ook een uitstekend contact op met je klant en je geeft daarnaast aan wat de grenzen 
zijn want je kan niet altijd online en beschikbaar zijn. 
 

In een automatisch bericht geef je weer dat je het bericht ontvangen hebt en dat je binnen de x-aantal 
tijd zal antwoorden. Dit stelt je klant gerust. Houd dan ook zeker je woord en antwoord binnen de 
vooropgestelde termijn. Je klant kan bijvoorbeeld bij vertrek op de luchthaven problemen hebben en 
neemt zo direct contact met jou op. Daarentegen kan je klant zich ook in andere tijdzone bevinden, 
jou willen contacteren als zijn alles-wetende-en-alles-oplossende-expert maar jij ligt op dat moment 
hopelijk diep in dromenland. Via een automatisch antwoord weet je klant dat ze even geduld moeten 
hebben. Jij neemt dan contact op van zodra het mogelijk is. 
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Koppeling met Facebook en Instagram 
 
Via de instellingen (pagina informatie) van je Facebookpagina kan je eenvoudig je WhatsApp linken. 
 

 
 
 
Om je WhatsApp te koppelen met Instagram heb je het volgende nodig: 

- Een Instagram Professional account voor je bedrijf 
- Een WhatsApp Business of WhatsApp account 

 
De koppeling gebeurt op je Instagram account en dus niet andersom. Koppel vanop de app en niet 
vanop de desktop-versie. 
 

1. Ga naar je profiel en tik op Profiel bewerken. 
2. Tik onder Openbare bedrijfsinformatie op Contactmogelijkheden. 
3. Selecteer WhatsApp. 
4. Selecteer het WhatsApp-nummer dat je wilt koppelen of voeg een nieuw 

nummer toe. Je kunt bij deze stap ook een nieuw WhatsApp-account maken. 
5. Tik op Bevestigingscode verzenden. Vervolgens wordt er aan je gevraagd je 

WhatsApp-account te verifiëren. 
 
Zodra je je WhatsApp-nummer hebt bevestigd, wordt WhatsApp toegevoegd aan je contactopties. Je 
WhatsApp-nummer wordt nu weergegeven als een contactoptie op je Instagram-profiel. 
 
Je kunt WhatsApp ook op elk gewenst moment uit je Instagram-account verwijderen. Als je dit wilt 
doen, ga je terug naar Profiel bewerken, tik je op Contactmogelijkheden, op WhatsApp en vervolgens 
op WhatsApp verwijderen. 
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Voordelen van het gebruik van WhatsApp Business zijn: 
 

- Laagdrempelig in gebruik. Iedereen beschikt tegenwoordig over deze gratis app. Mensen 
sturen rapper een berichtje dan een e-mail, te telefoneren of eens binnen te springen. 

- Daarnaast is het ook handiger in gebruik. Er is geen wachtlijn, je bent bereikbaar wanneer jij 
beschikbaar bent, er is onmiddellijke interactie mogelijk en de klant kan jou ook zien via video-
chat. 

- Je kan duidelijk afbakenen wat je er als ondernemer mee wenst te doen, hoe je de app wil 
inzetten en wanneer je bereikbaar bent. 

 
 
Publiceer gerust een nieuwsbericht via je sociale media waarin je aankondigt dat je voortaan ook 
bereikbaar bent via WhatsApp. Afficheer duidelijk het nummer waarop jouw klanten jou kunnen 
bereiken. Gebruik hiervoor het gekende WhatsApp Icoon of verwerk de post in jouw huisstijl. 
Voorbeelden: 
 

 

 

 

 
 

 
 

Maak je gebruik van verzendlijsten, vraag dan steeds toestemming van je klant om zijn/haar gsm 
nummer te mogen gebruiken. Neem dit ook op binnen je GDPR-strategie. 
 
 
 
Meer info over de WhatsApp Business vind je hier. 
Volg WhatsApp ook via Twitter en Facebook voor updates. 

https://www.whatsapp.com/business
https://twitter.com/whatsapp
https://www.facebook.com/WhatsApp

