
Social media op maat 2



Waar gaan we het over hebben?

 1 Waarom is social media leuk (en niet moeilijk)

 2 Kort: Facebook en Instagram: voor- en nadelen) 

 3 Technische tips en foefjes Facebook en Instagram

 4 Contentkalender



1: Social media is niet eng of moeilijk



Dit is fijn aan social media

 Je kunt zo beginnen

 Misschien doe je niet alles gelijk perfect…

 Ben je niet tevreden met een bericht, dan kun je het ook altijd snel 

verwijderen

 En heb je toch iets geplaats waar je achteraf niet blij mee bent, dan geeft 

dat niks. Social media is vrij vergankelijk en snel vergeten…

(tenzij je natuurlijk ECHT rare dingen doet)



Houvast bij al je posts

 Goede inhoud is het allerbelangrijkst 

 Alles wat daar bovenop komt, is een kers op de 

taart



2 Voordelen Facebook 

 Het allergrootst. Meer dan 2 miljard gebruikers (in NL 

bijna 10,5 miljoen).

 Het is erg visueel, maar je kunt tekst ook goed kwijt. 

 Je hoort al jaren dat het minder wordt met Facebook, 

maar vooralsnog kun je er bijna niet omheen.

 Het is een ideaal medium om aan je imago te werken, 

mensen aan je te binden en ook nog eens te ‘verkopen’. 



Nadelen Facebook 

 Niet heel populair bij jongeren

 Slechte zichtbaarheid van berichten via (bedrijfs)pagina’s 

 Facebook verandert HEEL VAAK

 Afhankelijkheid van één medium maakt je kwetsbaar

 Facebook denkt dat iedereen een winkeltje heeft



Voordelen Instagram 

 Trendy

 Heel visueel 

 Goed middel om mensen te inspireren of om het imago 

van je organisatie goed neer te zetten 

 Taggen werkt hier heel goed (zowel geotags als hashtags)



Nadelen Instagram 

 Heel visueel: tekst werkt hier soms veel minder

 Lastiger middel om mensen tot concrete acties te 

bewegen

 Links toevoegen is omslachtig

 Het groeit, maar nog niet iedereen zit op insta 



3 Foefjes en (technische) tips

Deze tips zijn vooral gericht op

- Het vergroten van je publiek

- Het vergroten van je bereik

- Gaan ook nog een klein beetje over de technische kant

Bij alles geldt: inhoud is nog steeds het belangrijkst



3A: Beeld

Gebruik zo vaak mogelijk beeld (op instagram kun je sowieso niet zonder). 

Beeld trekt meer aandacht dan tekst.

Valkuilen: 

Gebruik kwalitatief goed beeld

Gebruik vooral toepasselijk beeld (qua onderwerp en sfeer)



Deze foto’s werken niet helemaal 

Te rommelige/sfeerloze 

achtergrond

Hiermee prijs je geen gezellige 

etentjes in het buurtcentrum aan



Sla ook niet door als het om sfeer gaat

Dit ziet er iets gezelliger uit Maar dit klopt waarschijnlijk iets 

beter



Heb je regelmatig beeld nodig? Probeer dan je eigen beeldbank aan te 

leggen. Heb je even één keer snel beeld nodig, dan is unsplash.com 

heel handig.  



Denk ook aan 

bewegend beeld

 Bewegend beeld trekt de 

aandacht…

 Maar ook weer niet zoveel als

soms wordt beweerd

 Uitdaging 1: niet iedereen heeft

altijd het geluid aan, dus

odnertiteling is handig

 Uitdaging 2: mooie filmpjes

maken is een vak apart

 Oplossing: Diashow op facebook



3B: Gebruik 

Studio voor 

makers voor 

Facebook én 

instagram

 facebook maakt ‘gewoon’ publiceren steeds 

minder aantrekkelijk

 handige planningstool

 ook fijn: instagram en facebook op één plek 

tegelijk



Studio voor makers in het kort





De rode pijlen geven aan waar je kunt klikken om een bericht te gaan 

maken

De groene pijl geeft aan waar je switcht tussen facebook en instagram



3C: Laat de 

facebookalgoritmes 

in je voordeel 

werken

Facebook wil mensen zo lang mogelijk op Facebook 

houden. Daarom zie ze graag ‘authentieke’ posts

met goede inhoud. 



Zo houd je het facebook algoritme te 

vriend

 Zorg dat je content leuk/interessant/relevant is

 Zorg voor likes en vooral voor commentaren en delen (zet je netwerk in)

 Zorg dat je veel volgers hebt (zet je netwerk in)

 Tekst in plaatjes is een risico

 Geen youtubefilmpjes: notube.net

 Post regelmatig, maar beter niet meer dan twee keer per dag

 Wees zuinig met je hashtags

 Plaats af en toe een bericht zonder link



Wat vinden we van deze berichten?



3D: wees niet altijd bezig met ‘conversie’ –

plaats ook minder ‘commerciële’ berichten

Iedereen snapt dat je tickets wil verkopen of vrijwilligers wil werven. Als je het 
daar alleen over hebt, voelt dat heel commercieel.

Plaats dus ook eens iets totaal anders. Bijvoorbeeld: 

- iets persoonlijks werkt vaak goed
- een portret van een vrijwilliger
- een kijkje achter de schermen
- quotes (van vrijwilligers of bezoekers, betrokkenen of inspirators)
- een leuke sfeerfoto 

Etc.

Valkuil: aangekondigde vaste rubrieken – dat gaat lang niet altijd goed



Dit is bijvoorbeeld een heel prettig 

bericht



Deze lezen en kijken ook lekker weg



En na al dat moois schrik je hier wel van



3E: Zorg voor afwisseling
in je vormgeving –
vooral op instagram

Het kan zorgen voor een
professionele look en  
uniformiteit, maar het kan ook
heel saai worden – op Insta 
kunnen berichten in het overzicht
zelfs een beetje wegvallen.

Dit ziet er bijvoorbeeld vrij
sombertjes uit. Beter was 
geweest om identieke vormgeving
te maken in een paar
verschillende kleuren of met 
andere vormen.



Zo dus! 



3F: Maak slim gebruik van 

hashtags (vooral op Insta) 

 Met hashtags ben je beter vindbaar – er wordt ook echt op 

gezocht en gevolgd

 Maak een selectie van algemeen gebruikte en specifiekere

hashtags

 Zorg dat je een aantal standaard hashtags al klaar hebt

staan – dat scheelt typen

 Zet de hashtags zo min mogelijk in je lopende tekst: beter

in één groot blok onderaan je tekst

Valkuilen: 

- Hashtags kunnen zorgen voor extra volgers, maar vaak zijn

dit kwalitiatief niet de beste volgers

- Op facebook staan (veel) hashtags niet zoveel toe



Handige hashtaginspiratie

 instagramtags.com

 keywordtool.io 

 tagsfinder.com/nl-nl/



3G Bonusinfo linken in Insta

 Links op instagram kun je alleen in je biografie plaatsen. Er past er ook maar 
eentje. Hartstikke onhandig. 

 Vaak zie je in het bericht onderaan de hoofdtekst iets als “Check de link in de 
bio.” Of tussen de hashtags “#linkinbio”. Elke keer dat er iets te linken valt, 
moet je vervolgens wel de link in je biografie vervangen. 

 Er zijn ook tools waarmee je een ‘pagina’ kunt maken waar meerdere van je 
links samenkomen. Ik zie de tool Linktree heel veel voorbij komen met 
positieve reviews. Ook kun je een ‘linkverzamelpagina’ op je eigen website 
maken.

 Deze info zat oorspronkelijk niet in de presentatie, maar Marianne vulde me 
aan. Thnx!



3H: Bouw je sociale netwerk uit via je 

eigen netwerk

Likes en volgers zijn tegenwoordig moeilijker te krijgen. We klikken minder snel

op ‘vind ik leuk’.

Maar voor jou is het wel handig wanneer je een basis van volgers, likers en delers

hebt. 

Heb je mensen in je omgeving die met sociale media overweg kunnen? Leg ze je 

dilemma uit en vraag of ze af en toe willen liken, delen of reageren. Zo betrek je 

hun netwerk ook weer bij wat je doet.

Aandachtspunten: 

- arbeidsintensief

- Let op dat het niet bij één keertje blijft



3I: Durf de algoritmes etc. ook los te 

laten

Het gaat nog steeds om de inhoud

 Is er een perfecte tijd om je bericht te posten?

 Is er een perfecte tekstlengte?

 Hoeveel hashtags leveren optimaal resultaat op?

Dit is niet waar het om gaat. Het is het beste wanneer je niet na middernacht 

post en je tekst geen kilometers lang is en met meer dan 11 hashtags lijk je een 

beetje een streber… Maar algoritmes en opvattingen veranderen voortdurend. 

Staar je er niet blind op. 



4 Contentkalender

Handig overzicht van wat je wanneer gaat publiceren

 Het geeft overzicht en structuur

 Het zorgt dat je niet elke dag over je socials na hoeft te denken

 Maakt het makkelijk om samen te werken als je hem deelt

 Voorkomt dat je belangrijke data of onderwerpen over het hoofd ziet

 Hele goede stok achter de deur

 Je ziet vrij makkelijk welke weken ‘leeg’ zijn en kunt dat tijdig aanpakken

Goed om te weten: je kunt er een heel document van maken, maar ook een heel 
simpel lijstje



Themadagen en feestdagen: 

1 maart: nationale complimentendag

 Handig om te doen: zet alle themadagen die voor jouw organisatie handig 

kunnen zijn op een rij. Flinke klus, maar je gaat er plezier van hebben.

 Doseer dit soort berichten wel een beetje

 Kies er bijvoorbeeld drie uit die jou goed en handig lijken en focus daar op.

 Heb je gedurende het jaar ineens een ‘lege week’. Dan kun je heel makkelijk 

terugvallen op je lijst.



Handige themadagenlinks

 https://www.daysoftheyear.com 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_(inter)nationale_themadagen_en_

-weken



Huiswerk

Bereid 1 Instapost voor voor een specifieke themadag

Bereid 1 Facebookpost voor voor een specifieke themadag

De posts moeten allebei over een andere dag gaan 

Inleveren: uiterlijk 15 november


